
VERSLAG VERGADERING RAYON 3 D.D. 14-09-2021 
 
Aanwezig: B.A.S (A08) - VMH (G03) - Gouderak (G32) - Krimpen a/d Lek (K05) - Leerdam 
(L16) - Woerden (W06) - Waddinxveen (W09) - Zevenhuizen (Z25). 
 
Afwezig zonder kennisgeving: Krimpen a/d IJssel (K04) 
 
1. Opening 
De rayonvoorzitter Leo Wooning opent de vergadering, weer een beetje terug naar normaal, 
dus van harte welkom. Ook een welkom aan dhr. Lex Kaptein die de vergadering van rayon 3 
komt bijwonen. Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda. 
 
2. Verslag vergadering 22-09-2020 
Er heeft nooit zoveel in het verslag gestaan wat niet door is gegaan! 
Verder geen op- of aanmerkingen, dus worden de notulen goedgekeurd, met dankzegging aan 
de notulist Cor Streefkerk. 
 
3. In- en uitgaande correspondentie 
•  Geen 
 
4. Rayon tentoonstelling 2021 B.A.S 
De formulieren zijn al verspreid, ook hebben eerdere deelnemers persoonlijk een uitnodiging 
gehad. Voor de TT-aanvraag 2022 missen we nog; Gouderak (G32) - Krimpen a/d IJssel (K04) 
- Krimpen a/d Lek (K05) en van Zevenhuizen (Z25) een kopie van de keurmeestercontracten. 
 
5. Wet Bestuur & Toezicht rechtspersonen 
Een vereniging kan met of zonder notariële akte opgericht zijn. Indien met een notariële akte 
dan zal de notaris de vereniging inschrijven bij de 'kamer van koophandel'. Men mag dan als 
vereniging onroerend goed bezitten. Een vereniging die niet bij de 'kamer van koophandel' is 
ingeschreven mag dat b.v. niet. Dhr. Albert Zomer heeft aantal aandachtpunten in een memo 
opgesomd. (bijgevoegd). 
 
6. Wet Dieren welzijn 
De wet geldt voornamelijk voor grote dieren en niet zo zeer voor hobbydieren. Er zijn nog te 
weinig steunbetuigingen ingestuurd, ongeveer 10.000, er zijn er 40.000 nodig om een 
amendement in te dienen die dan in behandeling moet worden. Leden van de NBvV heeft de 
meeste steunbetuigingen in gestuurd, andere hobbyverenigingen weinig. Dhr. Henk v/d. Wal 
heeft een brief gestuurd over verzorgen en adviezen van vogels. Hij maakt hierover een 
monografie met kooimaten ed. voor liet ministerie. Na goedkeuring wordt deze verspreid. 
 
7. Laatste info District 2021 
De besturen van het district en SDZH zijn gewijzigd, zie hiervoor de websites: 
https://www.vogelverenigingendistrietzuidholland.111/bestuur.html  
https://sdzh.nl/bestuur.html  
•  Voorstel opheffen van rayon 4 en 6 en verdelen over rayon 2 en 5 
•  Per januari 2022 stoppen er weer 3 verenigingen, reden is dat er voornamelijk geen 
bestuursleden beschikbaar zijn en ouderen zijn niet altijd digitaal onderlegd. 
•  Digitaliseren bespaart kosten, denk aan de email i.p.v. per post. 
•  De keurbriefjes zijn nu ook digitaal beschikbaar 
 
8. Agenda districtsvergadering 1 oktober 2021 
Infoblad is weer verstuurd, de vaste en een aantal punten die van de voorjaarsvergadering 
verschoven moesten worden en kascontrole. 
•  Dagelijks bestuur zijn nooit tegelijkertijd aftredend 
•  Het infoblad Z-H wordt doorgenomen, ziet er weer goed uit! 



•  Er is een nieuwe site vogelverenigingen Zuid-Holland, iedere vereniging kan zijn gegevens 
insturen zoals clubblad, nieuwsbrief ed. 
S. L16 kan dispensatie krijgen om mee te doen niet in een ander district. In principe kan men 
maar in 1 ander district meedoen. 
•  Denkt u aan om de vrijwillige bijdrage te betalen! 
•  Jeugddag is definitief op 9 okt. 
 
9. Mededelingen 
•  Steeds meer moet verenigingen stopen wegend gebrek aan bestuursleden, wees zuinig op 
uw bestuur. Kijk tijdig naar vervanging van een aftredend bestuurslid. Probeer samen met een 
andere vereniging iets te organiseren denk aan lezingen, tafelkeuring ed. aanwas van nieuwe 
leden blijft problematisch, het wordt meer vraagbaak en kennisoverdracht. 
•  In 'Onze Vogels' de column van vzt Klaas Snijder over TT's met hun regelementen, zijn die 
nog van deze tijd? Regels vereenvoudigen, kortere TT's, beschermde weken afschaffen om 
een paar aandachtspunten. Het NK moet het sluitstuk van het TT-seizoen blijven! 
•  Nog 2 jaar in Zwolle, alles nu in 1 zaal met een nieuwe indeling. 
 
10. Rondvraag 
O  Lex Kaptein vond het prettig om een keer aanwezig te zijn en elkaar te ontmoeten.  
     Vzt, bedankt Lex voor zijn bezoek. 
O  Gouderak; als de vogelgriep uitbreekt mag dan nog met vogels naar een andere TT? Niet                
     als men in de cirkel (3 km) van het gesloten gebied woont. Overigens is niet de vereniging  
     hiervoor verantwoordelijk. 
O  Woerden; deelt de papieren voor hun TT uit. 
 
11. Vaststellen datum volgende vergadering 
De volgende vergadering zal plaats vinden op dinsdag 12 april 2022. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter dankt tot slot de aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst iedereen een 
goede TT toe en blijf gezond. 
 
Notulist 
Cor Streefkerk 
 


