
 

 
 
       Berkel en Rodenrijs,  13 april 2022 
 
 
 
Geacht Bestuur, 
 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de rayon2 voorjaarsvergadering op woensdag 13 april 2022  

om 20:00 uur in het clubgebouw van de Maaslandse Vogelvereniging, 
Doelpad 5, 3155 AE Maasland, tel. 010-5920517. 

 
 
01.  Opening (20:00 uur), 
 De VZ opende de vergadering en hete iedereen van harte welkom op de voorjaarsvergadering van het 
 Rayon2 
 
02.  Vaststellen van de agenda, 
 Geen extra punten. 
 
03.  Notulen v/d Rayon2 najaarsvergadering 2021, 
  Elke punt werd door de VZ pagina voor pagina doorgenomen, en met algehele instemming werd de 
 notulen goedgekeurd door de aanwezige afdelingen besturen. 
  
05.  Ingekomen stukken 

 Ringen digitaal zelf bestellen per 1 april 2022, eventueel met behulp van de ringen commissaris van de 
afdeling. 

 Voorstel NK naar oktober 2023 

 Contributie verhoging met 4,00 euro in 2 jaar, 2,00 euro per 2023 en 2024. 
 
06.  Mededelingen van de voorzitter. 

 Hans van Egmond stopt als vz in rayon1 en commissie  vh district ZH, Piet Hagenaars neemt het stokje 
van hem over als hij wordt gekozen in de aankomende district voorjaarsvergadering te Ridderkerk. 

 
07.  Agenda van de komende voorjaars districtsvergadering vrijdag 29 april te Ridderkerk. 
 

  1. Opening voorzitter, mededelingen.  
  2. Vaststellen agenda. *(zie toelichting) 
  3. Vaststellen notulen najaarsvergadering 1 oktober 2021.  
   4. Ingekomen- en uitgaande stukken de vergadering betreffende. 
  5. Afscheid Rayonvoorzitter Hans van Egmond (Rayon 1) 
  6. Verkiezing leden Districtsbestuur Zuid-Holland. *(zie toelichting) 
  7. Verkiezing leden Stichtingsbestuur SDZH * (zie toelichting) 
  8. Doornemen Jaarverslag N.B.v.V., inclusief bestuursverkiezing HB N.B.v.V. en voor stellen  
       *(zie toelichting) 
  9. Afgevaardigde algemene vergadering N.B.v.V. *(zie toelichting)  
 10. Vaststellen financieel verslag SDZH 2021  
 11. Uitslag kascontrole commissie SDZH-kas over het boekjaar 2021  
 12. Vaststellen financieel jaarverslag district over 2021  
 13. Begroting district Zuid-Holland voor 2022  
 14. Uitslag kascontrole commissie districtskas over het boekjaar 2021  
 15. Benoemen nieuw lid kascontrole commissie. * (zie toelichting)  
 16. Verenigingsjubileum. *(zie toelichting)  
 17. Pauze: in de pauze zal er een verloting gehouden worden t.b.v. SDZH DTT 2022.  
 18. Surveillanten Zuid-Holland  
 19. Voorbeschouwing DTT 2022 in Dirksland. *(zie toelichting)  
 20. Werkgroep jeugd, voorbeschouwing jeugddistrict dag 2022 te Heerjansdam.  
 21. Informatieblad en website District Zuid-Holland en SDZH  
 22. Uitslag werving nieuwe leden 2021 door afdelingen in Zuid-Holland.  
 23. Rondvraag  
 22. Uitslag werving nieuwe leden door afdelingen in Zuid-Holland.  
 23. Sluiting.  

Bas van Driel 
Venus 40 
2651 HS Berkel en Rodenrijs 
Email: basvandriel@upcmail.nl 
Telf. Ná 20:00 uur: 010-5116094 
                  Mobiel: 06-18819214  
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District Zuid-Holland 29 april 2022 toelichtingen;  
 
Ad 2.  Indien u agendapunten voor deze vergadering wilt toevoegen, verzoeken wij u deze voor 

 aanvang van de vergadering, liefst schriftelijk, aan de voorzitter te overhandigen.  
Ad 6.  De volgende leden van het districtsbestuur treden af: De heer Leo Wooning (Rayon 3 en 

 penningmeester District Z-H), herkiesbaar De heer Hans van Egmond (Rayon 1 en commissaris District), 
 tussentijds aftredend. De heer Piet Hagenaars (Rayon 1), verkiesbaar  
Ad 7.  De volgende leden van de Stichting Districtsshow Z-H treden af De heer Bas van Driel 

 (penningmeester SDZH), herkiesbaar De heer Hans van Egmond (Rayon 1 en commissaris 
 District), tussentijds aftredend. De heer Piet Hagenaars (Rayon 1), verkiesbaar Het Districtsbestuur 
 heeft, voor het verschijnen van dit Infoblad, geen kandidaten  binnen gekregen om zitting te willen 
 nemen in één van de besturen.  
Ad 8.  De volgende leden van het hoofdbestuur van de N.B.v.V treden af: De heer Klaas Snijder 

 (voorzitter N.B.v.V.), niet herkiesbaar De heer Sjaak van Bennekom, herkiesbaar 
 bondsbestuurder N.B.v.V. De heer Albert Zomer, verkiezing bondsvoorzitter N.B.v.V., 
 en De heer Rick Oudenampsen, verkiezing bondsbestuurder N.B.v.V.  
 Voorstellen Hoofdbestuur N.B.v.V.: 1e. Voorstel contributieverhoging met 2 euro in 2023 en 2 euro in 
 2024  
Ad 9.  Mocht u zich als afgevaardigde van de afdeling in Zuid-Holland beschikbaar willen stellen voor de 

 Algemene vergadering van de N.B.v.V., op 14 mei a.s., dan verzoeken wij u dit aan het  districtsbestuur, 
 liefst voor de vergadering schriftelijk kenbaar te maken  
Ad 15. Wij zouden het op prijs stellen als één of meerdere vertegenwoordigers van afdelingen, zich 

 beschikbaar willen stellen om in de komend jaar/jaren de district– of SDZH-kas willen controleren.  
Ad 16.  Verenigingsjubileum, Wanneer is het een jubileum en wat de gift van het District Zuid-Holland. Om 

 duidelijkheid te brengen over wanneer een vereniging recht heeft op een bijdrage voor haar jubileum 
 het volgende voorstel; Een vereniging heeft recht op een jubileumbijdrage als deze vereniging jaarlijks 
 de bijdragen aan het district Zuid-Holland heeft gedaan. Ook zal de vereniging een uitnodiging moe ten 
 sturen en aangeven dat het om een jubileum gaat. De jubileumbijdrage zal dan gelden voor een 25-, 40-, 
 50-, 60-, 70-, 80-, 90- en 100/of langer- jarig jubilea (oplopend met 10 jaar) gelden. Er zal dan een euro 
 per jaar worden uitgekeerd met een maximum van honderdeuro.  
Ad 19.  Het bestuur van de SDZH hebben besloten dit jaar wederom de districtstentoonstelling te 

 organiseren i.s.m. de Eerste Flakkeese Vogelvereniging uit Middelharnis. Dit omdat de 
 Districtstentoonstelling 2021 wegens corona niet door kon gaan en wij het zeer op prijs stellen dat de 
 Eerste Flakkeese Vogelvereniging zich weer kandidaat stelde. 
 
08.  Pauze. 
 
09.  Planning afdelingstentoonstelling 2022 en 2023 en email en adressenlijst April2022 
       secretarissen van Rayon2. 
 
 De VZ nam met elke afdeling hun TT data door voor 2022 en 2023 welke in een  Excel sheet werd 
 verwerkt. Vanaf 2022 hoeft er geen aanvraag meer naar de districtsvoorzitter maar alles via de website 
 van de N.B.v.V. 
 
10.  Datum volgende voorjaar vergadering woensdag 7 september 2022 om 20.00 uur te Maasland. 
 
11.  Rondvraag. 
 
 H02 -Geen 
 V04 -Geen 
 MZW -Geen 
 D18 -Geen 
 W03 -Geen 
 B18 -Brief van Piet Hagenaars rond mailen i.v.m. komende AV. 
 M17 -Geen 
  
12.  Sluiting (22:00 uur). 
 

 Om 22 uur slot de voorzitter de vergadering en bedankte de mensen achter de bar en wenste iedereen 
  tot ziens op de najaarsvergadering en tevens een goede kweek en fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bas van Driel 
 



 

 
 
Bijlage: -      Rayon2 Notulen najaar vergadering september 2021 

- Rayon2 Secretarissen Adressenlijst 13 april 2022 
- Rayon2 Agenda voorjaar 2022 
- Rayon2 Blanco TT-planning-2023 
- Handige Kalender 2023 


