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Ledenavond 15 maart 2016 

  

Opening door Theo.  

Theo vroeg  voor Corrie een minuut stilte. Wij herinneren haar als een vrolijke 

ruimhartige vrouw. 

Cees Kindt vraagt naar de stand van zaken betreffende de ringen bestelling. De 

bedoeling is dat de ringen voor 2017 door Mike worden verzorgd. Wij missen echter 

nog het digitale ringenbestelformulier. Toch handig en weet jij de prijs van de ringen 

2017. 

Er is bericht binnen gekomen over mevrouw Zwaan. Zij is toegetreden in het 

Districtsbestuur. Dit wordt door de aanwezigen zeer positief bevonden. 

Vervolgens de lezing door Leo Klùppel. 

Hij heeft een programma op DVD genaamd Zooeasy. Het is gemaakt op ICT basis. 

Het zijn allemaal tabellen die vanuit het hoofdmenu kunnen worden opgevraagd en 

ingevuld. Het programma is in het  algemeen voor dieren gemaakt. Er zijn negen 

rubrieken. Onder 1. De stam tabellen waaronder 16 categorien, te weten logboek , 

contacten, soorten, etc. Het invoeren van een vogel moet van vooraf aan, de 

stamtabel.  

De invoer van de vogels is vrij eenvoudig. Het volledig invoeren vergemakkelijkt het 

opzoeken, door het ringnummer, soort, kleur, etc. Dit gaat heel ver. Door alles in te 

vullen blijft het overzicht bewaard en kunnen zaken gekoppeld worden.  Vanuit het 

bestand is te zien welke vogels in bezit zijn of verkocht. Er is boekhouding voor 

inkoop, bijv.  zand en voer en verkoop van vogels. Indien de bedragen worden 

ingevoerd rekent het programma het saldo uit. 

In een tabel wordt verwezen naar Vogel, bovenaan de bladzijde. Je dient echter 

terug naar de stamtabel. De `vogel´ geeft enige invulling maar koppelt niet. Foutje. Ik 

weet niet meer waar zich dit voor doet. Gewoon altijd naar stamtabel. 

Een stam koppelt het systeem niet. Voer kooi  en ringnummer in.  

Regelmatig  backup maken, of nog beter kopieren naar stick. 

Deze notulen zijn een kleine greep van wat in de lezing voorbij kwam. 

Voor raad en daad Leo Klúppel. 
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Notulen verenigingsavond 19 april 2016 

Opening door Theo Smit.  

Henk van Spelden afgemeld door ziekte. Er zijn acht leden aanwezig. 

Mededelingen. 

Erik is bezig met het organiseren van een tweede lezing, op zich, door Jack Meester 

uit Belgie. De lezing vindt plaats op 7 mei in het verenigingsgebouw van S&O, Loet 

10 1741. Dit zal wel apart in de Snaveltjes komen. Info: Erik Hogerheijde.  Email  

carperazzi@hotmail.com.  

Secretariaat/penn.mr. 

Verrast door de nota van Roele . Twee beladers ad 30€ ppu; 2 maal 3 uur, btw en 

reiskosten 7,50€, een dikke rekening van ruim 190€. Daar gaat de statement van 

bezuinigen. NB toegevoegd. 

De Blokhut 

Alle zaken bij TOV zijn na aanpassing toegekend door de gemeente. Wij weten van 

niets. Geen brief van de gemeente van hun bedenkelijk bestuur. Wij gaan contact 

opnemen met de gemeente voor een toelichting van het besluit. Er zijn nog hiaten 

maar dat wordt te veel voor de Snavel. 

Voorjaarsvergadering District 16 april 2016. 

Theo en Hans in de vergadering. Volledig bestuur aanwezig en Sjoerd Munniksma 

van het Hoofdbestuur. Eerder was er gestemd over enige zaken, zoals de prijzen, 

maar ook het aftreden van de heer van der Hout als voorzitter van het Hoofdbestuur. 

Hiervoor in de plaats komt de heer Snijder. De heer Snijder zal voorzitter van de 

samen gevoegde vogel bonden zijn. Verklaard werd dat de samenvoeging per 1 

januari 2017 een feit is. Voorlopige naam NBvV. Andere vlaggen, die bekostigd 

worden uit de restant budgetten van genoemde Bonden. Alle verenigen krijgen een 

nieuwe vlag. Nadere info via de Snaveltjeskrant. 

Het is waarschijnlijk dat er dit jaar geen Districtstentoonstelling wordt gehouden. Er 

heeft zich geen kandidaat gemeld. Opgemerkt werd, of je in een ander District vogels 

mag inbrengen. Dit werd door de heer Munniksma beantwoord dat hij dat niet wist en 

hierover zal berichten. 

Rayons die bij de voorzitter van het district geen aanmelding doen van hun TT, 

worden toch toegelaten in de zin dat het District zich hier NIET tegen verzet. 
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Verkiezing Districtsbestuur. 

Eerder zijn wij via de mail geïnformeerd  door Wil Groot, dat hij samen met nog vier 

andere leden vanaf deze dag een interim bestuur wilden vormen, om ‘de zaak’ op de 

rails te houden. Echter is van twee kanten de zaak niet voor elkaar. Zo is het niet 

toegelaten dat een bestuur in zijn geheel opstapt. 

Dit hadden zij moeten weten en dat is een aanname geweest  waarop een initiatief 

tot een interim bestuur werd genomen.  Maar dat kan ook niet. De enige die vandaag 

voldoet aan de eisen is mevrouw Snoek die zich al eerder had opgegeven voor een 

functie in het districtsbestuur. Het hoofdbestuur heeft dit afgewezen en gelet op de 

vastgestelde regels zal een nieuwe verkiezing moeten worden gehouden. Hiervoor 

kan men zich tot 28 mei opgeven. Dat is ook de ingelaste dag voor de 

districtsvergadering, waarbij de kandidaten die aan de regels voldoen kunnen 

worden gekozen door de afgevaardigde van de rayons. Er zal dus een kieslijst 

moeten komen. 

Tot en met 28 mei blijft het huidige bestuur volledig functioneren. 

Overig 

 Voorts is er gesproken over de broed en hoeveel gefokt. Sommigen wel 140 en 

meer.  Theo merkt op dat veelal de kwaliteit voor de kwantiteit  gaat. Dit werd door 

enkele tegen gesproken. Het selecteren van een vogel op niveau kan dit met zich 

mee brengen.  

Sluiting 

. 
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Beste vogellliefhebbers,  

Ben nieuw bij de club dus zal even een inkijk geven van mijn vogelhobby. 

We beginnen bij een korte terugblik op het begin van de vogelvirus. 

Thuis een voliere met met zebravinken en kanaries  erin. 

Eenmaal een eigen stek kwam ik in aanraking met iemand die postduiven had. 

Het begon gelijk te kriebelen en dus een hok gebouwd en vliegen met die duiven. 

Vooral de lange afstandsvluchten hadden mijn voorkeur. 

Maar op een gegeven moment kwam het einde, stacaravan op de veluwe en ruim 20 

jaar daar vertoefd. Het hok bleef staan en ik stopte er op een gegeven moment wat 

grote parkieten in. 

Maar dat ging toch niet samen met de caravan. 

Maar aan alles komt een einde, dus caravan weg en weer aan het bouwen een 

verblijf voor vogels. 

  

Begin van kanarie 

hobby. 

Mijn eerste kanarie’s 

waren rode aangeschaft 

bij Klaas Ploeger. 

Na enkele jaren 

overgeschakeld op 

isabelwit en agaatwit en 

geel. 

Helaas ben ik nogal van 

veranderen,dus dit jaar 

overgeschakeld op 

zwartwit,zwart geel en zwartwitmozaiek. Kijken of mij dit gaat lukken om wat mooie 

vogels te kweken. 

Ook een koppel parkieten zijn in mijn bezit.(Catharina’s) 

Verder heb ik nog vele andere hobby’s zoals voetbal (jaren in Schagen en SRC 

gespeeld en in de zaal.Trainer en masseur geweest.Nu fiets ik veel op de racefiets 

en in de winter rondjes draaien op ijsbaan de Meent,  voor de uurtjes die overblijven 

speel ik Muziek(keybord). 

Dit was een kleine inkijk bij een vogellaar. 

Groeten Freek Lem. 
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Beste Kanariekwekers, 

In oktober jl. hebben wij onze eerste bijeenkomst gehouden bij 

Vogelvereniging Schagen en Omgeving. Jac Meesters uit België was hiervoor 

uitgenodigd om zijn lezing te geven over “De Ideale Grondkleur”. Aangezien 

zowel de deelnemers als de spreker enorm enthousiast waren, hebben wij als 

vereniging besloten om hieraan een vervolg te geven en wel  op……….. 

 

ZATERDAG 7 MEI 2016 IN “DE BLOKHUT” GELEGEN AAN “DE LOET 10” IN 

SCHAGEN!!! 

  

Jac, een nationaal en internationalkeurmeester, wilde graag nog een keer 

overkomen om zijn “Algehele Lezing”  te presenteren in Schagen. In deze 

lezing komt bijna alles aan bod waar wij als kanarieliefhebber mee te maken 

hebben. Een aantal onderwerpen zijn oa.;   

De voorbereiding van de kweek  -  De kweek  -  Bevedering  -  Intensiviteit  -   

De Koppelingen  -  Kweekvoeding  -  Keurrubrieken  en vast nog vele 

andere onderwerpen. 

  

Jac is een super aardige, geduldige man, die weet waarover hij praat als het 

gaat over zijn en onze hobby. We halen met hem een bult ervaring binnen én 

kennis. Mocht u een vraag hebben, zal hij net zo lang met u de vraag 

behandelen totdat u tevreden bent met het antwoord. Geen vraag is te gek en 

mocht u ergens tegenaan lopen, zet uw vraag alvast op papier en stel deze op 

zaterdag 7 mei.  

  

De Blokhut is ZATERDAG 7 MEI geopend vanaf 9:30. 

De Lezing begint om 10:00 uur tot en met ± 12:00 uur waarna we met z’n allen 

lekker gaan Lunchen.  

Om 13:00 uur zal het tweede deel van de Lezing beginnen waarna we rond 

14:30 uur deze dag zullen beëindigen.  

De kosten voor deze dag bedraagt €12,50 per persoon. Dit is inclusief ’s 

morgens het eerste kop koffie/thee met cake en de lunch. De drankjes die u 

ernaast nuttigt zijn voor eigen rekening.  

INSCHRIJVEN VOOR DE LEZING OP ZATERDAG 7 MEI KAN TOT EN MET 

VRIJDAG 29 APRIL door overmaken van 12,50 op NL29RABO0140 8354 82 

t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving o.v.v. “Kanariedag” 

Wij hopen op een grote opkomst. Hoe meer belangstellenden, hoe meer we van 

elkaar kunnen leren. 

Met vriendelijke groet,  

Erik Hogerheijde 
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VOGELBEURZEN IN DE REGIO 
  

Beverwijk; Elke 3e zaterdag van de maanden september tot mei van 10.00-13.00 
uur. Organisatie: V.V.Vogelvreugd Raamveld 59 Beverwijk 

Voor informatie: Ap Dijkhuis tel: 0251-220478 of E-mail: dijkhuis9@zonnet.nl 

Heemskerk; Elke eerste zondag van de maanden September t/m Mei is er een 
vogelbeurs in Heemskerk,bij v.v. Tropica, Con. Huygenstraat 99. 

De openingtijden zijn van 10:00 t/m 14:00 en de toegang is gratis. 

Inlichtingen tijdens de beurs 0251-252476. 

In de maand December is er geen vogelbeurs i.v.m. onze Nat. T.T. 

Zwanenburg; V.V. Haarlemmermeer e.o. houdt van september t/m mei elke 2e 
zaterdag van de maand van 09.00 tot 13.00uur een vogelbeurs.In clubgebouw, 
Marialaan 86 te Zwanenburg inl. W. Iemmers tel 023-5390023  

Aalsmeer; Iedere 4e zondag van de maand een vogelbeurs in het buurthuis 
Hornmeer. Behalve in de maand juni, juli en december. 

Adres: Roerdomplaan 3 te Aalsmeer. 

Openingstijd van 10:00 tot 13:30 

Inlichtingen dhr. Goeijenbier. Tel : 06-10666878. 
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De ontwikkeling van een bevrucht ei tot een jong is op bovenstaande foto goed 

zichtbaar gemaakt. Tegenwoordige technieken laten het toe om dergelijke foto’s te 

maken die ons een goed inzicht geven in wat er nu eigenlijk in een ei gebeurt tijdens 

de ontwikkeling. 

 

 

  

Ringenbestellen voor 2017 

Bestelronde 2017     uitlevering na: 

1 april   tot  5 mei 2016    1 oktober 2016 

 16 mei tot  20 september 2016   15 december 2016  

1 oktober tot 20 januari 2017   1 april 2017 

1 februari tot 20 maart 2017   15 mei 2017 

Bestellingen na 1 april 2017 zijn altijd spoedbestellingen 
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Hernieuwde oproep aan kandidaten voor het districtsbestuur DNH. 

 

Op de agenda van de districtsvergadering van 16 april jongstleden was bij punt 12 opgenomen: Verkiezing 
districtsbestuur.  
 
De onderliggende verklaring hierbij was; 
 
Rob Kristel heeft aangegeven dat hij, na 9 jaar in het districtsbestuur werkzaam te zijn geweest, aan het eind van 
deze vergadering zijn functie als districtsbestuurder zal neerleggen. 
 Het rooster van aftreden is functie gebonden. Dit jaar is aftredend de secretaris, Piet Stigter.  
Hij heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. 
Gelet op het bovenstaande heeft ook de penningmeester, Marco Zwier, aangegeven zijn bestuurslidmaatschap aan 
het eind van deze vergadering te beëindigen.  
 
Helaas hebben zich onvoldoende kandidaten volgens de juiste procedure aangemeld. Als gevolg hiervan is op de 
vergadering besloten opnieuw een poging te doen om tot een goed bestuur van het district te komen. Dit bestuur 
zal dan door de verenigingen worden gekozen in een extra districtsvergadering op zaterdag 28 mei, aanvang 
10.00 uur in het clubgebouw van 
TROPICA, Constantijn Huygenstraat 99, 1962 TA Heemskerk. 
 
Tijdens een nabespreking tussen de huidige bestuursleden en de vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur is 
nagedacht over een bestuurlijk gezonde situatie voor de toekomst. Uitgangspunt is dat er meer bestuursleden 
nodig zijn om de werkzaamheden te verdelen. Afgesproken is: 
 Rob Kristel treed af als voorzitter maar blijft bestuurslid, 
 Piet Stigter stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn, 
Marco Zwier maakt zijn termijn af (tot voorjaar 2017). 
 
De voorzitter van de afdeling Schoorl, de heer Jos Wokke heeft zich bereid verklaard kandidaat te willen zijn voor 
de functie van voorzitter. Hij zal door het districtsbestuur als zodanig worden voorgedragen. 

 
Aangezien Marco Zwier te kennen heeft gegeven april 2017 te zullen aftreden is er behoefte aan twee extra 
commissarissen. Elly Snoek heeft zich al eerder als kandidaat opgegeven en bereid verklaard om met bovenstaande 
personen in een bestuur zitting te willen en kunnen nemen. 
 
Hiermee is het beoogde bestuur nog niet op de gewenste sterkte en zijn nieuwe mensen nodig! 
 

Kandidaten worden uitgenodigd om zich vóór 14 mei op te geven bij de secretaris.  
De regels zijn: 
  

1.       De ingevolge artikel 11 van het huishoudelijk reglement ingestelde districtsbesturen worden gekozen uit en 
door de afdelingen van het betreffende district op een mede daartoe gehouden districtsvergadering. 
2.       Kandidaten voor het districtsbestuur moeten bondslid zijn van een afdeling in het district en kunnen worden 
voorgedragen door het bestuur van dat district of door ten minste tien afdelingen uit dat district. 
3.       Kandidaatstelling moet schriftelijk plaatsvinden bij de secretaris van het districtsbestuur vóór de door de 
bondsraad vastgestelde datum, vergezeld van een verklaring van de betrokken kandidaat dat hij een eventuele 
benoeming aanvaardt. 
4.       Zij die een functie in het districtsbestuur bekleden, mogen geen andere bestuurlijke functie in de bond bekleden 
met uitzondering van de districtsvoorzitters waar het gaat om de functie genoemd in artikel 13 van de statuten. 
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Vogels leggen geen ei meer in mei 

Het gezegde “In mei leggen alle vogels een ei” kan de prullenbak in. Vogels leggen 

namelijk steeds vroeger eieren. Ze doen dat zodra het warm wordt en er genoeg te 

eten is. In april zijn er al voldoende insecten en wormen. 

“Door de klimaatverandering komt de rupsenpiek eerder. Vogels zijn afhankelijk van 

rupsen bij het grootbrengen van hun jongen”, zegt Albert de Jong van Sovon 

Vogelonderzoek. “Doordat er eerder in het jaar veel rupsen zijn, moeten vogels ook 

eerder hun eieren gaan leggen.” 

Uit onderzoek van Sovon blijkt dat koolmezen hun eieren tien dagen eerder leggen 

dan 35 jaar geleden. Daarnaast leggen koolmezen een ei minder dan toen. 

“Waarschijnlijk hebben ze zich niet helemaal aangepast aan de vervroegde 

rupsenpiek, vandaar dat er een eitje minder wordt gelegd. Zo blijft er genoeg eten 

over voor de kuikens”, zegt De Jong. 

Niet alle vogels worden beïnvloed door klimaatverandering. Roofvogels zoals de 

bosuil zijn niet afhankelijk van een rupsenpiek en kunnen in de winter genoeg eten 

verzamelen. Bosuilen leggen hun eieren al in januari. 

Voor andere vogels geldt dat ze zich moeten aanpassen aan de klimaatverandering. 

Zij leggen de eitjes ieder jaar een beetje eerder, dat is ook te zien op de webcams 

van de Vogelbescherming. 

Verslaggever Mattijs van de Wiel zegt daarom ook: “In mei leggen vogels hun ei, 

maar als ze wil, kan het ook in april.” 

bron: NOS 
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OUDPAPIER  2016 
Aanvang 13.00 uur  

Datum:         Wie:                Bardienst:

        

Als u tijd heeft om ons te helpen , dan kunt u zich opgeven tijdens de 

ledenavond of u kunt bellen : 0224-551740 
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