
   

Notulen van de Rayonvergadering gehouden op 14 september 2018 in het clubgebouw van 
vogelvereniging “Witroka” te Ridderkerk. 
      

Afwezig: Sliedrecht. (MK) 
 

1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur, vraagt een moment stilte voor de overleden Dhr. 
Henk de Bruin Ex voorzitter Rayon(2 keer) en keurmeester kanaries en wenst ons een goede 
vergadering.  
 
2. Vaststellen agenda 
Voorzitter vraagt of er nog punten aan de agenda ontbreken? Agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van de vorige vergadering waren opmerkingen in de aanvraag TT 2019 
 
4. In gekomen stukken 
Voorzitter leest stukken voor o.a. Er zijn verkeerde ringen in omloop, vooral in Limburg, waar niet 
mee gespeeld kan worden tijdens NBvV wedstrijden. Onno Bijlsma is namens de NBvV in 
onderhandeling met ministerie. Bulletin NBvV met diverse onderwerpen. Er worden veel 
medewerkers gevraagd ter assistentie tijdens de Mondial. Vraagprogramma staat in concept. Bij 
insturen van minimaal 3 vogels krijg je voor inbrengen en uitkooien 2 toegang/parkeer kaarten. Alle 
papierwerk ziet er netjes uit. Er komt een enquête over hoe de leden Onze Vogels ervaren. 
Er is een voorstel binnen gekomen van de KMV om de stokken van Kistkooien te verlengd tot aan de 
tralies, vogels worden hier rustiger door. Het is nog een voorstel dus wordt er later nog een beslissing 
over genomen. 
 
5. Agenda en Notulen komende District vergadering  
Secretaris had notulen niet correct opgeslagen tijdens vorige vergadering, vandaar dat bestuur met 
z’n allen zoveel mogelijk boven water hebben gekregen. Alleen de rondvraag ontbreekt hierdoor. 
Zodoende is de uitgaven deze keer zo laat verzonden. Geloofsbrief was al door Lex aan ons 
verzonden. 
 
6. Vooruitblik Rayon 5 wedstrijd om de RIVIERENCUP.  
Voorzitter D05 als organisator geeft door dat donderdag 6 december wordt in gekooid van 15.00 tot 
19.30 uur, maar op verzoek van aanwezige wordt dit verlengd naar 21.00 uur. Vrijdag wordt er 
gekeurd en is er op verzoek van velen kwekers, de opening om 19.30 uur tot 22.00 uur. Zaterdag is te 
show geopend van 10.00 – 16.00 uur. Om 15.00 uur prijsuitreiking en om 16.15 uur uitkooien. Er zijn 
wat leuke prijzen voor de kwekers, er is een wisselbeker voor de winnaar klassement en voor de 
vereniging met de hoogste score. Deze zijn nieuw aangeschaft voor de komende jaren. 

7. Vooruitblik District wedstrijd.             

Met de oprichting van de Stichting Districtsshow Zuid – Holland, Kortweg SDZH, is doorgaan om de 

Districtstentoonstelling 2018 te kunnen garanderen. Het blijft mogelijk dat verenigingen individueel 
dit doen, maar zodra er geen kandidaat is, neemt de stichting dit werk voor haar rekening. De notaris 
werkzaamheden zijn gereed en de aanvraag bij de KvK is ook voltooid. Er is een speciale rekening 
geopend en ook een speciale homepage ontwikkeld door Lex Kaptein. Lex is tevens ook secretaris 
van de Stichting. Er bestaan wat vragen over de aantallen vogels die in het clubgebouw van Maasland 
kunnen, maar gaan uit van minimaal 800, maar hoe minder kistkooien hoe meer vogels. Alle 



inschrijvers kunnen deelnemen, maar bij teveel vogels worden inschrijvers met veel vogels verzocht 
hun aantal te verminderen. Er wordt ook aangedrongen de vrijwillige bijdragen te voldoen in het 
belang van de opstart van deze show. De donatie van eenmalig € 50,00 per vereniging, kan voldaan 
worden zodra het rekening nummer bekend is gemaakt. Het uitkooien verdient wat extra aandacht 
i.v.m. de minimale ruimte. Er zijn verder geen financiële aanpassingen gedaan. Of er gewaakt wordt 
tijdens de show is niet bekend.                      

8. Pauze 

9. Nieuws van de verenigingen. 
Voorzitter bedankt alle verenigingen voor de inzending van de TT aanvraag met keurcontracten 2019. 
A20 - Ameide; BBQ 5 oktober en nog een tafelkeuring en de show. 
D05 - Dordrecht; Zangkanaries met speciaal de Harzer federatie. Een Bijzondere show en de 
RIVIERENCUP. 
G16 - Groot Ammers; Huibert nieuw in bestuur en er komt een nieuwe homepage. 
G29 - Gorinchem; volgende week naar Zwolle en de show. 
H18 - Hardinxveld-Giessendam; Tafelkeuring met 50 vogels, verlotingman gestopt en Bijzondere 
show. 
H79 - Heerjansdam; Babyshow op 22 september en een Bijzondere tentoonstelling in week 43. 
N15 - Nw. Lekkerland; geen bijzonderheden en met voorzitter gaat het goed na operatie. 
R40 - Ridderkerk; Jong vogeldag bijzonder geslaagd met 160 vogels, verder goed en Kruidenvrouwtje 
niet door gegaan wegens gebroken voet. 
S05 - Sliedrecht afwezig. 
Z04 - Zwijndrecht; 6 oktober jong vogeldag en Bijzondere show. 
 
10. Aanvraag Tentoonstellingen 2019. 
Alle aanvragen zijn binnen inclusief keurcontracten. Tijdens de Districtvergadering komen de 
getekende formulieren retour. 
 
11. Website Rayon 5 
Helemaal in een nieuw jasje gestoken en ziet er weer gelikt uit. Is hier en daar nog niet helemaal 
compleet. Afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kopij en dat is toch wel belangrijk.  
Ziet u onregelmatigheden geeft dit dan door aan de webmaster. 
 
12. Rondvraag. 
R40; Hoe is het bij de meeste afdelingen gegaan met de AVG? Heel wisselend, sommige zijn gereed, 
andere zijn nog bezig. Het is nog steeds de vraag wat dit voor consequenties gaat opleveren bij 
overtredingen. Van belang is het wel om in het reglement hier aandacht aan te besteden. Van belang 
is om zo min mogelijk adres gegevens openbaar te maken en na einde lidmaatschap zoveel mogelijk 
te verwijderen. In het belang van de historie is het noodzakelijk om gegevens op te slaan in een 
beveiligde omgeving. 
 
12. Datum volgende vergadering en. 
Voorjaars vergadering vrijdag 12 april Rayon en District 26 april 2019. 
Najaarsvergadering vrijdag 13 september Rayon & Districtsvergadering: 27 september 2019 
Beide datums zijn onder voorbehoud. 
 
13. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Lex Kaptein de vergadering om 22.10 uur en wenst 
iedereen een goede reis naar huis. 
 
Dirk van Noort (notulant) 


