
Notulen Rayonvergadering 14 september 2020 

1.Opening 

Door de rayonvoorzitter Hans van Egmond. 
 

2.Aanvullingen/wijzigingen agenda 

Afwezig waren de verenigingen uit Voorburg, Zoetermeer en 

Nieuwkoop. 

De andere verenigingen uit het rayon waren aanwezig. 
 

3. Mededelingen voorzitter. 

De notulen wordt door Boskoop gemaakt. 
 

4.Notulen vergadering maart 2020. 

Deze was weer laat verstuur door de voorzitter, volgende keer beter??? 

Geen vragen over de notulen, de voorzitter bedankt de Alphense 

vogelvereniging voor het maken hiervan. 
 

5. Bestuurderslijst Rayon 

Word doorgegeven en gecorrigeerd. 

Dhr. Klepke (Alphen aan de Rijn) deelde mee dat deze vereniging 

helaas per 31 december wordt opgeheven. Hij vertelde dit met pijn in 

zijn hart. 

Het is op deze vereniging trekken aan een dood paard, de leden zijn 

gewoon niet bereid om de handen uit de mouwen te steken en wat te 

gaan doen in het bestuur (herkenbaar bij veel aanwezigen 

verenigingen). 

Ook vond hij het erg jammer dat er nooit een fusie tot stand is 

gekomen met Hazerswoude of Boskoop. Deze verenigingen vallen 

allebei ook onder de gemeente Alphen aan de Rijn. Ooit was Alphen 

aan de Rijn een vereniging met 129 leden. Als je 

tentoonstellingsmateriaal nodig hebt laat het hem weten. 



 

 

6.Rayon tentoonstelling 2020 

De Rayon tentoonstelling gaat niet door, de Diamantvink vindt het 

geen goed idee om onder deze corona maatregelen een show te 

organiseren. 

Volgend jaar zijn ze weer bereid om de organisatie op zich te nemen. 

Als een andere vereniging het graag wil organiseren i.v.m. jubileum is 

dit natuurlijk geen probleem!!! 

 

. District tentoonstelling 

Deze zal ook niet door de Diamantvink georganiseerd worden. De 

show moet een promotie en een feestje voor de vereniging zijn. 

Met deze corona maatregelen gaat het niet lukken helaas. 
 

8. District vergadering 

Deze wordt gehouden op vrijdag 2 oktober in Ridderkerk. 

Per vereniging mag er 1 persoon komen. 

Bij de cursus surveillant zijn veel mensen afgevallen. 

De cursus is rommelig opgezet, ook wordt er verwacht dat je het hele 

land doorreist. 

Dit was alleen niet bij aanvang van de cursus gecommuniceerd. 

Echter komt iedere vereniging aan de beurt om dit te gaan halen. 

Alfred Hoogendoorn (Vogelvreugd) vindt het erg irritant dat de 

secretaris van het district niet reageert op mails 
 

9. Welke vereniging gaat een tentoonstelling organiseren?? 

Boskoop, Alphen, Hazerswoude en Nieuwveen doen het niet. 

Roelofarendsveen twijfelt, er zijn 25 mensen die willen inzenden. 

Keurmeesters zijn geen probleem eind deze maand wordt erop de 

vergaderavond beslist of de tentoonstelling doorgaat. 



Katwijk heeft vrijdag hun vergadering, er wordt gedacht om alleen de 

zangvogels te gaan keuren dit zijn toch geen show vogels. 

Noordwijkerhout gaat de tentoonstelling organiseren, 20 inzenders 

met maximaal 200 vogels. I.p.v. 4 dagen wordt het een 1-daagse show. 

Er is een mooi complex gehuurd met verschillende zalen, alleen de 

inzenders en leden mogen komen kijken. 

Keurmeesters geen probleem. 
 

10. Rondvraag 

-Nieuwveen deelde mee dat de bus naar Zwolle niet doorgaat. 

-Alfred Hoogendoorn (Vogelvreugd) vindt het erg jammer dat de fusie 

met Alphen is mislukt. 
 

11. Volgende vergadering 

8 maart 2021 notulist Katwijk. 
 

 


