
 

 
 

Nieuwsbrief EFVV 
Eerste Flakkeese Vogelvereniging opgericht 10 mei 1951 
Nieuwsbrief september 2021 
 

Bestuur 
 

Voorzitter: Kees Goedegebuure    Secretaris: Arend van der Veer 
Penningmeester: Albert van Lenten    Algemeen bestuurslid: Piet Damme  
Ringencommissaris: Kees Goedegebuure 
 
Ereleden: 
Dhr L.J. Hameete 
Dhr G. van den Nieuwendijk 
Dhr J. van den Doel 
 
Ledenaantal september 2021: 60 leden 
Gastleden september 2021: 2 gastleden 
 
Nieuwe leden: J. Spong en M Muller.  
Opzegging lidmaatschap: - 
       
Inhoud: 
 

 Bestuurlijke zaken 

 Financiën 

 Nieuws vanuit het Rayon  

 Nieuws vanuit het District 

 Nieuws van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers 

 Inschrijfformulieren van verschillende verenigingen 

 Op bezoek bij … 

 Oproep 

 Kwekersadvertenties (apart als bijlage) 

 
Bestuurlijke zaken 
 
Vanaf 25 september zijn de 1,5 meter regel en vele andere beperkingen vervallen, die 
opgelegd waren door het kabinet om de Covid-19 pandemie onder controle te houden. Dit is 
voor een ieder erg goed nieuws. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het bestuur van de 



 

vereniging een ledenvergadering wilt organiseren. U zult hiervoor op een later tijdstip een 
uitnodiging krijgen via de e-mail.  
Het bestuur is samen met de SDZH (Stichting Districtsshow Zuid-Holland) druk bezig met de 
organisatie van de districtsshow die gehouden wordt op vrijdag 17 en zaterdag 18 december. 
Verdere informatie hierover leest u in deze nieuwsbrief. Het bestuur is er enorm trots op dat 
wij, in het jaar waarin de vereniging 70 jaar bestaat, het jaar kan afsluiten met een knallende 
show met hopelijk een groot aantal vogels. Wij roepen alle leden op om mee te doen aan deze 
happening. 
 
Financiën 
 
Rabo ClubSupport 
Ook dit jaar doet de EFVV mee de Rabo ClubSupport. Vanaf 4 oktober kunt u als lid van de 
Rabobank uw stem uitbrengen op onze vereniging. 25 oktober sluit de stemperiode. U, 
familie, vrienden en/of kennissen kunnen stemmen via de volgende link: https://www.rabo-
clubsupport.nl/zuid-hollandse-eilanden/over-rabo-clubsupport. Wij rekenen op u en alvast 
hartelijk dank! 
 
Nieuws vanuit het Rayon 
 
Vrijdag 17 september werd de districtvergadering gehouden in het gebouw van WITROKA te 
Ridderkerk. Een tweetal bestuursleden zijn bij deze vergadering aanwezig geweest. Dit 
moment is aangegrepen om de aanvragen van de tentoonstellingen van 2022 en 2023 aan te 
vragen. Beide aanvragen zijn goedgekeurd. Tijdens de vergadering is toegelicht dat het 
bestuur van het District Zuid-Holland voorsteld de 6 rayons binnen het district op te delen in 
4 rayons. De reden hiervan is het te kort aan rayonvoorzitters. Onze afdeling (de EFVV) is 
geplaats in rayon 5 met als voorzitter Lex Kaptein. Rayon ziet er in het voorstel als volgt uit: 
 

Rayon 5 Voorzitter Lex Kaptein 

v.v. Ons Genoegen  Ameide 

v.v. de Voliere  Dordrecht  

Eerste Flakkeese Vogelvereniging  Middelharnis  

v.v. De Edelzanger  Groot-Ammers 

k.v.v. Gorinchem e.o. Gorinchem  

v.v. de Vogelvreugd Hardinxveld-Giessendam 

v.v. de Nachtegaal Heerjansdam  

v.v. de Leeuwerik Nieuw-Lekkerland 

v.v. de Putter  Ouddorp 

v.v. de Putter  Puttershoek 

v.v. Rijnmond Rotterdam 

v.v. Witroka  Ridderkerk 

v.v. Vogels en Vriendschap  Rotterdam 

v.v. de Vogelvriend  Sliedrecht  

v.v. Ons Genoegen  Zwijndrecht  

 
Het voorstel wordt in de Districtsvergadering van 1 oktober besproken, verdere informatie 
volgt. 

https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-hollandse-eilanden/over-rabo-clubsupport
https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-hollandse-eilanden/over-rabo-clubsupport


 

Rayon tentoonstelling ‘De Rivierencup 2021’. 
Vogelvereniging ‘De Nachtegaal’ te Heerjansdam organiseert dit jaar de Rayon 
tentoonstelling 2021. De tentoonstelling staat open voor alle leden en jeugdleden van (nu 
nog) Rayon 4.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Dinsdag  24 november: Sluiting inschrijving  
Donderdag  9 december: inbrengen vogels vanaf 14:00 uur tot 21:00 uur 
Vrijdag  10 december: aanvang keuring 9:00 uur 
    TT open van 19:30 uur tot 22:00 uur  
Zaterdag  11 december: TT open van 10:00 uur tot 16:00 uur 
    Prijsuitreiking 14:30 uur 
    Uitkooien vogels 16:15 uur 
 
Inschrijfformulieren en reglementen zijn te verkrijgen bij de secretaris van de EFVV of via de 
website: www.denachtegaalhjd.nl.  
Schrijft u allen in om deze Rivierencup 2021 tot een succes te maken. 
 
Nieuws vanuit het District 
 
Jeugddistrictsdag  
De jeugdcommissie van District Zuid-Holland gaat onder voorbehoud van mogelijke 
beperkingen door Covid-19 de jeugddistrictsdag organiseren. Deze één-dagshow zal plaats 
vinden op zaterdag 9 oktober te Spijkenisse. Er kan gespeeld worden in drie groepen 
namelijk kleur- en postuurkanaries, tropen en kromsnavels. 
 

- Inbrengen vogels tussen 09:00 en 10:00 uur. 

- Gezamelijke keuring vanaf 10:00 uur 

- Bekendmaking jeugdkampioenen 16:00 uur  

- Afsluiting tussen 16:00 en 16:30 

Het reglement en inschrijfformulier wordt door het bondsbureau van NBvV naar alle 
jeugdleden gestuurd. Daarin staan nog verdere details over deze dag. Het bestuur roept alle 
jeugdleden van harte op om deze ééndag-show bij te wonen. 
 
Districttentoonstelling Zuid-Holland 
 

DISTRICTSTENTOONSTELLING 
ZUID-HOLLAND 2021 

STICHTING DISTRICTSSHOW ZUID-HOLLAND 
i.s.m. 1e. Flakkeese Vogelvereniging Middelharnis 

 
De Stichting Districtsshow Zuid-Holland organiseert i.s.m. vogelvereniging “Eerste Flakkeese 
Vogelvereniging” uit Middelharnis van woensdag 15 t/m zaterdag 18 december a.s. de 
Districtstentoonstelling van Zuid-Holland in Dirksland. Deze tentoonstelling staat open voor 
alle leden, verspreide leden en jeugdleden van afdelingen welke in district Zuid-Holland 
gevestigd zijn en bij een gevestigde afdeling in dit district hun ringen besteld hebben. 

http://www.denachtegaalhjd.nl/


 

Om deze tentoonstelling tot een succes te maken hebben wij u als inzender hard nodig. Een 
show organiseren zonder vogels, daar ben je snel klaar mee. En dat is nu juist niet onze 
bedoeling. Wij willen deze districtstentoonstelling dan ook van harte aanbevelen en dat wij 
op veel vogels mogen rekenen tijdens deze show. 
 
Buiten het vastgestelde prijzenpakket volgens het reglement, stellen wij extra prijzen ter 
beschikking voor het individuele klassement (vijf hoogste) en voor het verenigings-
klassement (10 hoogste). Een reden te meer om met deze bijzondere tentoonstelling mee te 
doen, wij rekenen op u. Uw inschrijfformulier ligt vanaf oktober klaar bij de secretaris of u 
kunt deze aanvragen via de websites: www.sdzh.nl en www.efvv.nl. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Woensdag 15 december: vogels inbrengen vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. 
Donderdag 16 december: opening T.T. 19:30 uur, T.T. geopend tot 22.00 uur. 
Vrijdag 17 december: T.T. open van 10.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaterdag 18 december: T.T. open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Uitkooien van de vogels begint zaterdag om 16.15 uur. 
 
Nieuws van de NBvV 

In het voorlichtingsbulletin van september, die u kan vinden onder het kopje downloads op 
de website van de NBvV worden drie punten behandeld. 
 

- Actuele informatie over Corona en tentoonstellingen 2021 

- Aanvullende informatie over keurcontracten  

- Contacten met bondsbureau en hoofdbesturders  

Actuele informatie over Corona en tentoonstellingen 2021 
Het hoofdbestuur geeft in dit punt aan waar verenigingen rekening mee moeten houden bij 
het organiseren van tentoonstellingen ten tijden van Corona. Er zijn versoepelingen 
afgekondigd maar dit betekend niet dat we weer terug zijn bij het ‘oude’.  
 
Aanvullende informatie over keurcontracten 
Het fysiek versturen van keurcontracten is straks verleden tijd. De keurmeesters krijgen van 
afdelingen een digitaal keurcontract toegestuurd. Het voordeel van deze ontwikkeling is dat 
de contracten al voor een groot deel zijn ingevuld. De grootste winst is het besparen van 
postzegels en enveloppen. 
 
Contacten met bondsbureau en hoofdbesturders  
Veelvuldig komt het voor dat het bondsbureau of hoofdbestuurder gebeld worden over 
onderwerpen en vragen die eenvoudig te vinden zijn op de site van de NBvV. Wanneer er 
niet tijdig een reactie komt komt er al snel een verwijt. De oproep van de NBvV is om eerst 
op de website te kijken naar antwoorden op vragen en als men er echt niet uitkomt pas aan 
de bel te trekken bij het bondsbureau.  
 
 
 
 

http://www.sdzh.nl/
http://www.efvv.nl/


 

Inschrijfformulieren van verschillende verenigingen 
 
Het secretariaat heeft van verschillende verenigingen inschrijfformulieren ontvangen. 

Bij interesse voor inschrijfformulieren kan contact worden opgenomen met de secretaris. 

 

Bijzondere tentoonstelling de Nachtegaal Heerjansdam 28 t/m 30 oktober 2021 

 

Rayontentoonstelling de Vogelvriend Hellevoetsluis 19 t/m 20 november  

 

Bijzondere tentoonstelling WITROKA Ridderkerk 2 t/m 4 december  

 

Rayontentoonstelling (Rivierencup) Heerjansdam 9 t/m 11 december 2021 

 

Districttentoonstelling (SDZH) Dirksland 16 t/m 18 december 
 
Op bezoek bij 
 
In de nieuwsbrief van september vindt u helaas geen op bezoek bij. Zie onderstaande oproep. 
 
Oproep  
 
Wilt u ook iets vertellen over uw vogels, verzorging en of de kweek? U kunt dit kenbaar maken 
bij de secretaris. Deze kan u ook helpen bij het schrijven van een verslag. Neem hierover dus 
gerust contact op met de secretaris via secretaris@efvv.nl.  
 

Het bestuur van de EFVV 
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Wordt lid van de Facebook pagina Vogelliefhebbers van Goeree Overflakke e.o. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


