
Notulen Rayonvergadering 13 september 2021 

1.Opening. 

Door de rayonvoorzitter Hans van Egmond opent de vergadering om 19.54 uur. In zijn 

openingswoord een extra woord van welkom aan Lex kaptein, zijnde districtsvoorzitter a.i. 

Lex wil alle rayons bezoeken voordat de stemming zal plaatsvinden op de 

districtsvergadering. 

 

2.Aanvullingen/wijzigingen agenda. 

Alle verenigingen zijn met minimaal 1 vertegenwoordig aanwezig. Het rayon bestaat nog uit 8 

verenigingen. 

 

3. Mededelingen voorzitter. 

De voorzitter vraagt aan Katwijk of zij de notulen willen maken. De voorzitter meldt dat hij in 

de voorjaarsvergadering van het district aftredend is en zich niet herkiesbaar stelt. Dus 

liefhebbers graag een stap voorwaarts. 

 

4.Notulen vergadering maart 2021. 

De notulen zijn laat verstuur door de voorzitter, daar hij alles kwijt was. 

Geen vragen over de notulen, de voorzitter bedankt de Boskoopse vereniging voor het maken 

hiervan. 

 

5. Bestuurderslijst Rayon 

Deze is doorgegeven en daar waar nodig gecorrigeerd. 

 

6. Rayon tentoonstelling 2021 

De Rayon tentoonstelling wordt georganiseerd door de Diamantvink. Deze vindt niet plaats in 

week 47, maar in week 46. In principe zal volgend jaar de Diamantvink geen rayon 

tentoonstelling organiseren. De voorzitter zag graag dat alle verenigingen vertegenwoordig 

zouden zijn op de tentoonstelling. Vanavond zal de gebruikelijke verloting achterwegen 

blijven. Zo ook de inning van de €15,= wordt niet geï𝑛𝑡, laten we eerst maar eens afwachten af 

de tentoonstelling doorgang kan vinden. 

 

7. District tentoonstelling 

Omdat de secretaris van de Stichting Districtshow Zuid-Holland aanwezig is, worden de 

papieren voor de districtstentoonstelling uitgedeeld. De tentoonstelling wordt georganiseerd 

in samenwerking met de 1ste Flakkeese vogelvereniging uit Middelharnis. Deze wordt 

gehouden van 15 t/m 18 december. 

De districten van Groningen en Noord-Holland hebben geen districtstentoonstelling. 

 

8. District vergadering 



Deze wordt gehouden op vrijdag 1 oktober in Ridderkerk. 

Per vereniging mag er 1 persoon komen. 

 

9. Jeugddistrictdag. 

Dit jaar zal de Spijkenissense vogelvereniging de jeugddistrictdag houden. Deze vindt plaats 

op zaterdag 9 oktober. Alle jeugdleden krijgen inschrijfformulier en reglement toegestuurd 

door het bondsbureau.  

 

10. Voorzitter Rayon 1. 

Zoals de voorzitter in zijn openingswoord heeft aangegeven stopt Hans in mei 2022 zijn 

districtbestuurschap. Dus nogmaals meld je op tijd bij het districtbestuur. 

 

11. Rondvraag. 

-Hoogendoorn (Vogelvreugd/Hazerswoude) meldt dat er bestuursproblemen zijn bij de 

vereniging. Hij vraagt zich af, hoe nu verder. 

-Snikkers ( Zang en kleur/Boskoop) meldt dat waarschijnlijk de vogelbeurs in december weer 

opstart. 

-van Dam (Vogelvriend/Zoetermeer) meldt dat hij 1500 avonden opsta is geweest met diverse 

lezingen. 

 

12. Volgende vergadering 

De volgende rayonvergadering wordt gehouden op maandag 14 maart 2022. Dit is de laatste 

vergadering van de huidige rayonvoorzitter. Dan graag notuleren door de afgevaardigde van 

Vogelvreugd/Hazerswoude. 

 

Notulen opgemaakt door Piet Hagenaars/Katwijk 


