
   

Notulen van de Rayonvergadering gehouden op 6 maart 2018 in het clubgebouw van vogelvereniging 
“Witroka” te Ridderkerk. 
      

Afwezig: Groot Ammers (ZK) 
 

1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur, vraagt een moment van stilte voor de overleden 
heren Oostra, Van Deursen en Cees Pol, en wenst ons een goede vergadering.  
 
2. Vaststellen agenda 
Voorzitter vraagt of er nog punten aan de agenda ontbreken,aanvulling. 5A evaluatie DTT 
Heerjansdam. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
Op de notulen van de vergadering d.d. 17-09-2017 waren opmerkingen. Sliedrecht geeft door aantal 
59 moet zijn en Bingo moet Rad worden. Notulen aangenomen. 
 
4. In gekomen stukken 
Voorzitter leest stukken voor o.a. Feijenoord(612) is opgeven. 2 leden zijn overgestapt naar D05. In 
nieuwsbulletin wordt aandacht gevraagd voor de nieuwe wet op de privacy bescherming die ingaat 
op 25 mei. Privé gegevens mogen niet zomaar meer worden vermeld en bewaard. Misschien is het 
verstandig om deze regelgeving op het inschrijfformulier van de TT te vermelden. Ringencommissaris 
mag ook niet het BSNummer van bestellers openlijk bewaren. Penningmeester NBvV Dirk Verburg is 
na zijn ziekte weer aardig aan het opknappen. Aandacht wijzen op Mondiaal 2019 in Zwolle en leden 
wijzen op mogelijkheid van inschrijven voor nieuwsbrief Mondiaal. 
 
5. Agenda en Notulen komende District vergadering  
Sliedrecht mist vogelbeurs De Voliere en jaarverslag NBvV. District wil stichting oprichten zodat 
doorgaan DTT gegarandeerd is. Voorstel om in Maasland de DTT te houden wekt wat discussie op, 
maar is waarschijnlijk enige optie. Gevraagd wordt om bijdrage van € 50,00 van alle verenigingen om 
oprichting te kunnen financieren. Deze 2 punten staan op stemformulier voor vergadering van 25 
april a.s. Verder wordt nog de Surveillant NBvV voor de vogelshow en beurs behandeld en dat de 
oproep om dit te worden nog niet veel animo heeft opgeleverd. Opleiding wordt wel zo goed als 
helemaal vergoedt vanuit de NBvV. 
5a Evaluatie DTT 2017 Heerjansdam. Raymond Sluiter was afwezig vandaar dat voorzitter zijn taak 
waarneemt en ons mee nam in een positief verhaal over de DTT. Hoogtepunt tijdens de opening was 
zijn uitverkiezing door de Koning om hem lid in de Orde van Oranje Nassau te maken, wat hem even 
van zijn stuk bracht, maar verder kon terug zien op een fantastische show met een positief saldo. 
Mede dankzij de Dorpsraad is de organisatie goed verlopen, ook met de scholen is het netjes op 
gelost en zijn velen kinderen tijdens de show langs de stellingen gelopen. 
 
7. Ingelaste Pauze 

6. Vooruitblik Rayon TT Dordrecht 
Na het debacle van vorig jaar door het uitblijven van gas en stroom aansluiting zodat wedstrijd is 
afgeblazen, is zodoende de organisatie al direct geregeld. Er is een nieuwe wisselbeker aangeschaft 
omdat de naam is gewijzigd in RIVIERENCUP en ook een wisselbeker voor de winnaar van het 
klassement. De prijzen die waren aangeschaft voor de individuele winnaars moeten van een nieuw 
plaatje worden voorzien met de juiste datum. Er zijn nog 3 verenigingen die de afgesproken Rayon 



bijdrage niet hebben voldaan. Wedstrijd wordt nu gespeeld van donderdag 6 december vogels 
inbrengen, vrijdag keuren en opening om 19.30 uur. Zaterdag open van 10.00 – 16.00 uur. Om 15.00 
uur prijsuitreiking en om 16.15 uur uitkooien. 
 
8. Nieuws van de verenigingen 
A20 - Ameide heeft nieuwe secretaris en verwachte weer een leuke show.  
 

D05 - Dordrecht BBQ in juni, 5 oktober receptie 65 jarig bestaan, TD/jong vogeldag 6 oktober, bijz. 
TT,  Harzer/federatie wedstrijd, Rivierencup Rayon 5. Vogelbeurs 4e zaterdag alle maanden. 
 

G16 - Groot Ammers afwezig.  
 

G29 – Gorinchem, nieuwe website en in  week 47 TT. 
 

H18 - Hardinxveld, ga goed clubavond met Dr. Coutteel en week 46 TT.  
 

H79 – Heerjansdam, Excursie naar vogelpark Best. Babyshow 22 september. Bijz.TT 
 

N15 - Nieuw Lekkerland houdt 2 lezingen en Bijz. TT met kindermiddag op zaterdag. 
 

R40 – Ridderkerk 2e zaterdag v.d. maand vogelbeurs. Lezing van kruidenvrouwtje Boeroen, 2 juni 
clubavond met KM Steinz, 23 vissen en BBQ, 25 augustus jong vogeldag. 
 

S05 - Sliedrecht  60 jarig special TT met inschrijfgeld € 0,60 met max van € 6,00. 
 

Z04 - Zwijndrecht Lezing Piet Ooijen en Peter Wijgerde. Verenigingavonden geschrapt gaan wel weer 
met eigen vervoer naar Boskoop. 
 
9. Aanvraag tentoonstellingen 2019 
A-20 Ameide, keurdag op donderdag 14 nov. Vrijdagavond en zaterdag open. 
D-05 Dordrecht, keurdag op woensdag 7 nov. Donderdagavond opening, vrijdag en zaterdag open. 
G-16  Gorinchem, keurdag op donderdag 21 nov. Vrijdagavond en zaterdag open. 
G-29 Groot Ammers, Niet aanwezig. 
H-18 Hardinxveld, keurdag op donderdag 14 nov. Opening vrijdag en zaterdag. 
H-79 Heerjansdam, keurdag donderdag 24 oktober. Opening vrijdag en zaterdag. 
N-15 Nieuw-Lekkerland, keurdag 20 nov. Open donderdag,vrijdag,zaterdag. 
R-40 Ridderkerk, keurdag woensdag 27 nov. Open , donderdag,vrijdag,zaterdag. 
S-05 Sliedrecht, Keurdag en opening vrijdag 1nov. Open zaterdag. 
Z-04 Zwijndrecht, Keurdag donderdag 30 nov. Open vrijdag en zaterdag. 
 
10. Website Rayon 5 
Gaat nog steeds goed, verenigingen zijn verantwoordelijk wat er op komt. Geen kopij is geen bericht. 
 
11. Rondvraag. 
Zwijndrecht denkt dat er soms leden worden afgepikt. Kan een gastlid ringen bestellen? Nee, alleen 
volwaardig lid. Ridderkerk, wat is er met Rayon bijdrage gedaan? Bekers aangeschaft en de 4 
keurmeesters eiste hun vergoeding op. 
  

 
12. Datum volgende vergadering  
Vrijdag 14 september 2018 & Districtsvergadering:  28 september 2018 
 
13. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Lex Kaptein de vergadering om 22.15 uur en wenst 
iedereen een goede reis naar huis. 
 
Dirk van Noort (notulant) 


