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Voorwoord
Beste leden,
Via deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen bij de
Vogelvrienden Hoorn en Omstreken.
Hoewel er kleine versoepelingen zijn aangekondigd ziet het er niet naar uit dat we voor de
zomer met alle leden bij elkaar kunnen en mogen komen.
De oudere onder ons zullen de eerste prik van het Covid vaccin ondertussen wel gehad
hebben waarvan ik zelf er ook een ben. Hopelijk hebben degene die de prik gehad hebben
geen bijwerkingsverschijnselen. Ik denk dat ik er zelf geen last van heb, we wachten
geduldig af.
Door de beperkingen wegens Covid kunnen we met het bestuur ook niet bij elkaar komen en
vergaderen via een beeldscherm is aan mij niet besteed, ik haat het.
Er is of komt op korte termijn wel een overleg tussen de bestuursleden die te kennen hebben
gegeven om na de uitgestelde jaarvergadering van dit jaar door te gaan als bestuur. De
secretaris en voorzitter hebben aangegeven dat ze er mee stoppen met de jaarvergadering.
Een aanvulling van het bestuur zal wenselijk zijn voor verdeling van de taken die verricht
dienen te worden.
Zo gauw als mogelijk is zal het voltallige bestuur bij elkaar komen om de jaarvergadering te
bespreken en de taken verdelen. Zelf ga ik met Ton Wessels de vergaderingen van het
district bezoeken en Ton wegwijs maken van de materie. Of er ook nog rayonvergaderingen
belegd moeten gaan worden is nog onzeker omdat er nog maar een klein aantal verenigingen
in het rayon zitten. De kans is aanwezig dat ons rayon wordt samengevoegd met het rayon
Alkmaar.
De perikelen rond de opslag van de TT spullen die in de Kinderboerderij De Woid staan zijn
inmiddels ook opgelost. De spullen kunnen ondergebracht worden bij ons lid Raymond
Niezen aan de Kleine Zomerdijk in Wognum. Uiteraard zijn we als club Raymond en zijn
partner Hans hier dankbaar voor. Het verplaatsen van de spullen zal medio juni / juli plaats
vinden waarbij enige hulp voor het verplaatsen welkom is.
In deze nieuwsbrief vindt u ook nog wat informatie over het bestellen van ringen voor het
volgende seizoen. Doordat er geen clubavonden zijn is bestellen op de deze avonden niet
mogelijk, u kunt wel het ringenbestelformulier bij Sonja inleveren of digitaal toe sturen.
Ook voor het bestellen van spoedringen kunt u contact met Sonja opnemen.
Dit was het voor wat nieuwsbrief betreft. De volgend brief komt weer als er wat nuttigs te
vermelden valt.
Voor zover van toepassing wens ik u een mooie zomer en hoop u te ontmoeten op de
jaarvergadering in september aanstaande, hier krijgt u uiteraard nog een uitnodiging voor.
Kees Vlaar
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HET BESTUUR VAN VOGELVRIENDEN HOORN EN OMSTREKEN
Voorzitter:
Kees Vlaar
E-mail: voorzitter@vogelvriendenhoorn.nl

Telefoon: 06-22848144

Secretaris + ledenadministratie:
Gert Jan Smit
E-mail: secretaris@vogelvriendenhoorn.nl

Telefoon: 06-23729842

Penningmeester:
Vincent Molenkamp
Telefoon: 06-49980756
E-mail: penningmeester@vogelvriendenhoorn.nl
Bestuurslid + TT:
Ton Wessels
E-mail: tt@vogelvriendenhoorn.nl

Telefoon: 0229-234947

Bestuurslid + ringencommissaris:
Sonja Rolloos
E-mail: sonjarolloos@gmail.com

Telefoon: 06-27965561

Stads volière: Jouke Bron 06-20141434 en Con van Eikeren 06-52140254
Ereleden: Herman Damen en Aad Snaas.
Website: www.vogelvriendenhoorn.nl E-mail: info@vogelvriendenhoorn.nl
Activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60, 1625 HZ
Hoorn
Contributie:
A-leden volwassenen
€ 35,00
B-leden+ Jeugdleden
€ 21,00
Verenigingsleden minimaal
€ 15,00
Donateurs minimaal
€ 12.50
Betaling van de contributie geschiedt alleen via een automatische incasso machtiging.
Banknummer: NL16INGB0003447888 t.n.v. “Vogelvrienden Hoorn en Omstreken”
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat voor 1 december.
Voor leden zijn kleine advertenties gratis.
Redactie clubblad: Kees Vlaar.
Eindredactie : Vincent Molenkamp
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Ringenbestelling over 2022
De ringen zijn in 2022 bruin.
De ringen worden iets duurder. Dit komt mede op de manier van verzenden door de bond.
Er zijn in het verleden te veel ringen zoekgeraakt tijdens verzending door de reguliere post.
De ringen worden nu door de bond als post verzonden waar voor getekend moet worden.
Bij beschermde vogels uw Burgerservicenummer (=BSN) en het aantal kweekkoppels
vermelden aan de ringencommissaris en het speciale formulier voor deze ringen volledig
invullen en voorzien van uw handtekening. Deze kunt u downloaden op: www.nbvv.nl
onder het kopje ringen. Let op Ringenformulier op sturen naar: sonjarolloos@gmail.com
Ringenjaar 2022 uiterlijke besteldatum

uitleverdatum ná

bestelperiode

uitlevering:

1 april – 15 mei

op 1 oktober

16 mei – 30 september

uiterlijk 15 december

1 oktober – 31 januari

uiterlijk 1 april

1 februari – 31 maart

uiterlijk 15 mei

Conform ons HHR worden deze ringen pas uitgeleverd als de contributie voor het jaar 2022
is betaald of een incasso machtiging is afgegeven.
Ik zal de ringen niet spontaan opsturen maar bellen/mailen als de ringen binnen zijn. Wil je
ze opgestuurd hebben, dan is risico voor de besteller/kweker als deze zoekraken bij post nl.
Ringencommissariaat
Spoedringen kunnen altijd besteld worden, komt er per ring wel 1 euro extra bij. Doe mij en
jezelf een plezier en bestel en betaal op tijd. Ringengeld overmaken
naar: IBAN: NL70 ABNA 083 687 43 66 t.n.v. Sonja Rolloos.
Niet op tijd betalen is ook niet op tijd bestellen.
Voor de leden die kweken met Europese cultuurvogels zijn er speciale
ringen te bestellen met een breuklijn.
Leden die voor de zang willen kweken met de kanarie en cultuur vogel
wil ik er op attent maken dat de jongen die daar uit voort komen ook
geringd dienen te worden met deze speciale ringen te bestellen onder
de zelfde voorwaarden als beschermde vogels.
Dit geldt trouwens voor alle combinaties van Europese cultuurvogels.
Sonja Rolloos
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Bestuursverandering
Beste leden,
Zoals jullie ongetwijfeld weten stoppen onze voorzitter Kees en onze secretaris Gert Jan met
hun werkzaamheden. Daar in de vereniging zich geen leden hebben gemeld voor een functie
binnen het bestuur zijn op dit moment de taken als volgt verdeeld:
Ton regelt de zaken m.b.t data clubavonden, zaal en TT en bezoekt samen met Kees de
verschillende districts- en regio vergaderingen
Sonja ringencommissariaat en regelaar ondersteunende taken
Vincent aanspreekpunt vogelvereniging, penningmeester en ledenadministratie
Gelukkig zijn er leden die wel ondersteunende taken willen verrichten, denk daarbij aan het
clubblad of website. Sonja neemt met hen contact op.
Het bestuur.
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