
 Rayonvergadering      14 maart 2022 

 

 

Opening: De voorzitter H. van Egmond opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Ook Dhr. Lex Kaptein weer aanwezig. 

Alle 8 afdelingen van Rayon 1 aanwezig. 

 

Aanvullingen / wijzigingen agenda: geen. 

 

Mededelingen: Notulist is Dhr. Th. M. Verdegaal uit Nieuwveen. 

 

Bestuurslijst: is rondgegaan om eventuele veranderingen te aan te brengen. 

 

Rayon TT 2022: wordt georganseerd door Noordwijkerhout. en wordt gehouden in week 44. 

V.v De Kolibri bestaat dan 60 jaar . 

 

NBvV.: Dhr. Lex Kaptein meldt dat  Dhr. Klaas Snijder aftreed als bondsvoorzitter. 

Dhr. Albert Zomer is kiesbaar. 

Het NK gaat gehouden worden in de laatste week van oktober. 

Dit om de vogelgriep voor te zijn. 

Waar is nog niet duidelijk. 

De kas van de bond  loopt leeg, verlies jaarlijks €40.000. 

Vorig jaar niet want toen kreeg men subsidie van het rijk. €60.000. 

De contributie van de bond gaat omhoog, en wel in 2023 met € 2,00. 

en in 2024 nog eens met €2,00. 

 

De districtsshow: wordt gehouden in Dirksland in samenwerking met de flakeese 

vogelvereniging in Middelharnis en wel in week 50. 

 

De districtsvergadering: is vrijdag 29 april 2022 in Ridderkerk. 

 

Rayon voorzitter: 

Dhr, H. van Egmond heeft deze functie 12 jaar bekleed. 

Er heeft zich nog niemand aangemeld als kandidaat om hem te vervangen. 

Dhr. Lex Kaptein houdt een betoog om iedereen te vertellen dat het toch wel heel belangrijk is 

om deze functie te vervullen. 

Hij bedankt Dhr. van Egmond voor zijn inbreng en hij krijgt van de heer Hagenaars nog een duister 

flesje, geen idee wat erin zat. 

 

De Diamantvink gaat een bijzondere TT organiseren. Ook leden van andere verenigingen 

kunnen meedoen. 

 

Rondvraag: Boskoop organiseerd op 2 april 2022 weer een vogelbeurs. 

 

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

De volgend rayonvergadering is maandag 12 september 2022. 

Waar nog niet duidelijk. 

 

Th.M. Verdegaal. 

  


