AGENDA JAV 13 FEBRUARI 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Opening/Welkom
Mededelingen
Inkomende/Uitgaande stukken
Notulen JAV 14 februari 2017 (opgenomen in dit blad)
Bespreking verslagen
- Financieel
- Materiaalcommissaris
- Secretariaat
Het financiële verslag is een halfuur voor aanvang van de vergadering in te zien, de
overige verslagen treft u aan in dit verenigingsblad.

6. Verslag kascontrole commissie.
7. Wederom verzoek aan de leden:
Het bestuur doet een oproep aan de leden voor de werving van een advertentie voor in
onze verenigingsblad en/of catalogus of een sponsoring op een andere wijze.
8. Discussie over voortbestaan Vogelvereniging.
9. Misschien tijd voor een pafske, pauze dus.
10. Bestuursverkiezing:
Volgens rooster is Rogier Jacobse aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Jean Paul Willemse is bereid het bestuur te versterken en stelt zich
verkiesbaar.
11. Begroting 2018
12. Voorstellen:
- Op dit moment geen
13. Vaststellen tentoonstellingscommissie 2018
14. Wat verder ter tafel komt.
15. Rondvraag
16.Sluiting

Notulen Algemene Jaarvergadering (JAV) op 14 februari 2017.
• Aanwezig waren: J. Wildschut, J.P. Willemse, G Willemse, T.
Hoogland, R.J. Hendriksen, J. van Rooijen, P. Wauben, H.A.
Jansen, A. Donselaar, J. Delissen, A. Thijssen, F. Romano, R.
Wauben (Redacteur), T. Jacobse (Voorzitter), R.E. Jacobse
(materiaalcommissaris en notulist voor deze JAV).
• Afwezig m.k.g.: R. Beijen, K van Rijn, C. van Hees, G. Trapman
en R. van Zanten (secretaris).

1&2. Opening, Welkom en mededelingen:
• De Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de
aanwezigen welkom en deelt mede dat de vrouw/moeder van
Pierre en Rolf Wauben is overleden. Pierre bedankt de vereniging
en leden voor hun medeleven.
• De voorzitter vraagt om extra hulp i.v.m. ons zeer beperkte
bestuur. Door o.a. contributies op tijd te voldoen, ringen op tijd
(1e bestel ronde) te bestellen, stukje voor ons verenigingsblad te
schrijven, hulp aan te bieden tijdens onze jaarlijkse TT en prijzen
te regelen voor onze jaarlijkse TT.
• Districts TT Soest: 2e prijs behaald met de vereniging en leverde
ons €30,00 op. De prijswinnaars van onze vereniging waren: Arie
Donselaar, J.P. Willemse, Ruth Beijen, Andre Thijssen, Rowin
Jacobse, Rogier Jacobse en Ton Jacobse.
• Vogel 2017 Apeldoorn: Voor eerste keer als één bond en voor de
laatste keer in Apeldoorn. Vanaf 2018 in Zwolle en in 2019 houdt
onze bond de wereldkampioenschappen. De prijswinnaars dit jaar
waren: Ton Jacobse, 1xbrons, Cees van Hees en Rogier Jacobse
behaalde beiden 1x zilver.
• Wereldkampioenschappen Almeira. Hier behaalden Jozef
Hobbold 3x goud en 1x zilver en Ruldof Hüntemann 2x goud, 1x
zilver en 1x brons.
• Felicitaties voor J.P. Willemse voor het behalen van zijn keur
certificaat Lonchura’s.

3. Ingekomen en uitgaande stukken:
• Deze digitale stukken zijn in te zien bij de secretaris.

4. Notulen JAV 9 februari 2016:
• Deze worden doorgenomen en goed bevonden.

5. Financieel verslag:
• Aantal negatieve getallen, oorzaak reeds bekend: materiaal.
Toch is het al met al meegevallen door diverse schenkingen.
• Kosten t.a.v. verenigingsrekening zijn hoog, echter is het geen
optie om dit op een privérekening te zetten i.v.m. overdacht en het
gehele bestuur is hier voor verantwoordelijk!
• Huur zal dit jaar omhooggaan, dit is onvermijdelijk.
• Ton bedankt.
Materiaal verslag:
• Nieuwe lijst in verenigingsblad, is een stuk kleiner geworden.
• Rogier bedankt.
John wordt bedankt voor het vele werk.
Secretarieel verslag:
• Verslag hiervan is te lezen in verenigingsblad, Rijk stipt hierin
duidelijk aan dat de toekomst niet rooskleurig is met een bestuur
van vier man waar eigenlijk geen bestuurslid kan opstappen
i.v.m. voortbestaan!
• Rijk bedankt.
Verenigingsblad/Website:
• Hiervoor graag copy aanleveren.
• Rolf bedankt.

6. Kascontrole commissie:
• Han Rozeman en J.P. Willemse hebben de kas gecontroleerd op
2 februari en goed bevonden en vragen décharge van het
bestuur.
• Verkiezing nieuwe kascontrole commissie: J.P. Willemse, Ton
Hoogland en als reserve John Delissen.

7. Verzoek aan de leden:
• Werving van advertenties voor verenigingsblad/catalogus en of
sponsering op andere wijze.

8. Discussie voortbestaan:
• J.P. Willemse stelt zich beschikbaar voor het bestuur, hij gaat
een jaartje meedraaien als algemeen adjunct.
• Rijk en Ton houden nog vol … maar we hebben echt een
secretaris nodig!

10. Bestuursverkiezing:
• Geen tegen kandidaten, dus geen verandering voor 2017.

11. Begroting:
• Het is nog niet bekend of er geld beschikbaar is/komt voor het
40-jarige jumeleum van uit het jumelagecomité.
• In 2018 is voor de 40e keer in de Bilt. Dan wil het bestuur graag
wat extra’s doen.

• Geen late verhoging (contributie/inschrijfgeld) levert niet een
gewenst resultaat.

12. Voorstellen:
• Geen.

13. Vaststellen Tentoonstellingscommissie:
• De leden van voorgaand jaar ontvangen wederom een
uitnodiging.

14. WVTTK:
Joop Wildschut: hoeveel leden hebben we? Ongeveer 40 bondsleden waargenomen
door Ton, ringencommissaris komt op de schouders van Rogier en Rijk gaat de
administratie e.d. voor de advertenties verzorgen.
Helaas komt er uit de vergadering geen soelaas voor medewerking. (Na de
vergadering heeft Han Rozeman Rijk toegezegd om mee te helpen om het ophalen
van de advertenties opnieuw te bekijken en te coördineren).
Er wordt afscheid genomen van John als bestuurslid. John wordt bedankt voor zijn
vele jaren als bestuurslid en uiteraard voor zijn inzet daarin. John krijgt namens de
vereniging een bloemetje en een cadeaubon aangeboden. De voorzitter had ook nog
een persoonlijk presentje voor de ex penningmeester.

15. Rondvraag:
• Ton Hoogland: letter type/grote verenigingsblad groter en 1
soort? Wordt aan gewerkt.
• H.A. Jansen: ring nummers in catalogus? Is niet meer mogelijk
in dit programma.
• Keuringen worden t.z.t. met iPad gedaan en prijzen stelsel zal
dan moeten worden aangepast.
• Keurmeester P.J. Harder is parkieten keurmeester en tropen
zoals vermeld in catalogus.
• Toekomst Coesfeld/jumelage? Over de toekomst is niets te
zeggen.
• Stellingmateriaal was een investering, maar resultaat was goed.
• Catalogus en huidige drukker? Geen ander optie i.v.m.
vrijdagmiddag en tijdsdruk.
• Dhr van Regteren vraagt naar kosten voor advertenties in blad
en catalogus. De prijzen werden besproken.

16. Sluiting:
• Ton sluit de vergadering en
bedankt iedereen voor
aanwezigheid en input.

.

VERSLAG VAN HET SECRETARIAAT
OVER
HET VERENIGINGSJAAR 2017
Op het moment dat ik dit verslag maak is de laatste verenigingsavond van
2017 alweer voorbij.
En zo komt er een eind aan weer een verenigingsjaar waar we met z’n allen
met veel voldoening en plezier op terug kunnen kijken.
Met het gezamenlijk, bestuur, leden en hun partners vormen we een
vereniging waar we best trots op mogen zijn. Met ons allen vormen we één
team. In dit team nemen onze vogels een grote plaats in, want het zijn de
vogels die ons bij elkaar brengen en waar we het voor doen.
Het bestuur bestond uit;
Ton Jacobse
voorzitter/penningmeester
Rijk van Zanten secretaris/vice voorzitter
Rogier Jacobse
materiaalcommissaris/ringencommissaris
Rolf Wauben Keijzer algemeen adjunct/website/redacteur
Jean Paul Willemse heeft het gehele jaar “stage” gelopen met het bestuur.
In 2017 kwam het bestuur vijfmaal bij elkaar om lopende zaken te
coördineren en voorbereidingen te treffen voor verenigingsavonden en
tentoonstelling.
Op de bestuursvergaderingen werd weer veel stilgestaan bij het feit hoe lang
“leven” we nog en dat het voor de bestuursleden steeds moeilijker wordt om
de zaak draaiende te houden. Het “cluppie” van medehelpers bij bv de
Tentoonstelling wordt steeds kleiner. Ik hoop dat op de aanstaande
jaarvergadering dit probleem weer serieus aan de orde komt.
De verenigingsavonden en een zeer succesvolle tentoonstelling werden goed
tot zeer goed bezocht.
Onmisbaar bij onze tentoonstelling is de medewerking onze dames en zeker
niet in de laatste plaats de KBH voor de gastvrijheid en het ter beschikking
stellen van hun zaal.
Ook dit jaar werd, d.m.v. het sturen van kaarten en bezoeken aan (ernstig)
zieken aandacht besteed.

Wat deden en beleefden we zo in 2017
Dinsdag 10 januari 2017
Het nieuwe jaar zijn we gestart met de niet meer weg te denken eerste
verenigingsavond van het nieuwe jaar waar we elkaar niet alleen de beste
voor het nieuwe jaar geven, maar ook een avond om van gedachten te
wisselen over o.a. zaken in de familiesfeer. En, natuurlijk blijven de
gesprekken over de vogels niet achterwege. Velen zijn al aan het kweken
anderen zijn volop met de voorbereiding voor het nieuwe kweekseizoen
bezig. Eenieder kreeg van de vereniging een consumptie aangeboden.
Jammer dat we toch weer diverse leden misten. Misschien moeten we daar
ook aan gaan wennen.

Dinsdag 14 februari 2017
Deze maand werd de Jaarlijks Algemene Vergadering gehouden. De maand
waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid van het
afgelopen jaar aan de leden.
De notulen van deze vergadering vindt u elders in dit verenigingsblad.

Dinsdag 14 maart 2017
Gezellige avond. De lezing van Hans de Boer uit Ede was bijzonder
interessant. Van alles wat, veel vogels, voeding etc.

Dinsdag 11 april 2017
Een zeer goede avond. De lezing van Siebrand Rinzema was bijzonder
interessant. Echt een natuurgebeuren en was weer eens wat anders.

Dinsdag 09 mei 2017
Het is alweer de laatste verenigingsavond voordat de vakanties aanbreken.
Zoals gebruikelijk stond deze avond in het teken van de onderlinge
contacten, gegevens werden uitgewisseld en kweekresultaten besproken.
Leuk aantal deelnemers waren op deze quiz avond aanwezig. De
organisatoren, Rolf en Jean-Paul, waren erg enthousiast om dit te doen.
Gewoon een gezellige en goede avond.

Zaterdag 27 mei 2017
Diverse leden hebben op uitnodiging een bezoek gebracht aan onze
Vogelvrienden uit Coesfeld. Het was een erg leuke dag, ook door het mooie
weer. Zeer goede ontvangst. Bezoek gebracht aan hun natuurgebied. Lekker
gegeten en natuurlijk gedronken. Zeer gastvrij.

Dinsdag 5 september 2017
De voorbereiding voor de aanstaande tentoonstelling. Het draaiboek wordt
nogmaals doorgenomen. De opkomst voor de TT-vergadering was groot.

Dinsdag 12 september 2017
Tafelkeuring kanaries. Een goede avond. Fijn dat er genoeg kanaries
ingebracht waren Dhr. Schalkwijk deed het erg leuk en het was leerzaam.

Dinsdag 10 oktober 2017
Hennie Jansen verzorgde voor ons de tafelkeuring tropen.
Steeds weer een moment om te vernemen of de vogels aan de standaard
eisen voldoen. Fijn dat er wat vogels ingebracht waren. Hennie deed het op
de gebruikelijke manier, maar nu waren er echter heen en weer diverse
discussies.
Op deze avond werden ook de vogels voor de tentoonstelling 2017
ingeschreven.

Van woensdag 26 oktober t/m zondag 29 oktober 2017
Telkens weer het hoogte punt van ons verenigingsjaar, de jaarlijkse
tentoonstelling in “de Harmonie”. Door de inzenders, waarvan 6 inzenders
van “Vogefreunde Coesfeld”, werden ruim 360 vogels ingezonden.
In elke hoofdgroep werden vogels van een goede tot zeer goede kwaliteit
ingezonden. Woensdagavond begonnen met het ophalen van het benodigde
tt-materiaal en dan op donderdag opbouwen en inbrengen van de vogels.
Vrijdag de keuring en dan om 19.30 uur de officiële opening door
Wethouder Mw. Bakker. Telkens weer een race tegen de klok, keuren en
opening op één dag, maar het is weer gelukt! Dit door de steun van diverse
leden. We hebben het met z’n allen perfect gedaan! Er zaten weer weinig of
geen fouten in de catalogus. Knap gedaan!! Er was weer een nette en mooie
groenaankleding.Ton en Rijk hebben de problemen waar de vereniging mee
kampt voorgedragen aan de Wethouder. De ontvangst van de leden/inzenders
van ‘Vogelfreunde Coesfeld’ was zaterdagmiddag. Ook werd er door een
delegatie van het jubilerende Jumelagecommité een bezoek gebracht aan
onze tentoonstelling. Zaterdagavond de feestelijke prijsuitreiking
voorafgaand door een perfect buffet en natuurlijk was er ook weer de
verloting. Tijdens het buffet kreeg eenieder een mok van het
Jumelagecommité. Complimenten waren er voor de mensen die dit geregeld
hadden.

Zondag was alweer de sluiting met de uitreiking van slechts twee
hoofdprijzen uit de loterij. Daarna weer afbreken en de spullen terugbrengen
naar de berging. Moe maar voldaan genieten wij nog van een bord patat met
andere lekkernijen in de lege zaal van de KBH.
Terugkijkend op deze dagen mogen we met z’n allen zeer tevreden, maar
vooral trots zijn. Het gehele verslag staat in ons verenigingsblaadje december
2017/januari 2018.

Zaterdag 4 november 2017
Eindfeest 40 jaar Jumelage De Bilt – Coesfeld. Twee bestuursleden zijn
daarbij geweest. Ook 6 personen van de VV Coesfeld waren daar aanwezig.
Erg gezellig.

Zaterdag 18 t/m zondag 19 november 2017
Deze dagen stonden in het teken van de tentoonstelling in Coesfeld.
114 Vogels gingen mee naar Duitsland.
Het was weer een bijzondere tentoonstelling door onder andere de vitrines en
de grote volières. Toch moeten wij helaas constateren dat de opzet en
organisatie hier minder wordt. Bij de opening was o.a. Ton aanwezig die
‘Vogelfreunde Coesfeld’ toesprak en hen feliciteerde hen met het 40-jarige
vriendschap met elkaar. Hij bood hen een oorkonde en een mand met
bloembollen aan. Dit werd zeer gewaardeerd. Zondag kwamen nog diverse
leden de tentoonstelling bezoeken. Gezamenlijk werden de vogels weer terug
naar hun baasjes gebracht.

Dinsdag 12 december 2017
Het gaat snel, dit is alweer onze laatste verenigingsavond van 2017.
Het verenigingsjaar wordt op een feestelijke wijze afgesloten met onder
andere de uitreiking van de wisselbekers, een tweetal bingo’s en een grote
verloting. Door Ton en Joke waren weer vele mooie kerststukjes in elkaar
gezet.
Op deze avond werden ook onze “dames”, die diverse, vele, werkzaamheden
tijdens de Tentoonstelling hebben verzorgd, en de dames van de KBH
bedankt voor hun inzet. Zij kregen een doos met MERCI-chocolade
aangeboden.
Terugkijkend constateer ik dat we ondanks de zijnde problemen tevreden, en
met recht trots op, mogen zijn op onze vereniging en leden.
Iedereen, in het algemeen en niemand in het bijzonder, bedankt voor de fijne
samenwerking in het afgelopen jaar!
Uiteraard ook dank aan onze sponsoren en adverteerders. Zij hebben ervoor
gezorgd dat wij dit mogelijk konden maken.

Met een goed gevoel ga ik 2018 tegemoet en spreek de wens uit dat de
samenwerking en onderlinge verstandhouding tussen eenieder binnen onze
vereniging ook dan weer optimaal mag zijn.
Tot slot wens ik u, samen met al diegene die u lief zijn, een gezond en
gelukkig 2018 toe en dat 2018 u en onze vereniging voorspoed mag brengen.
Rijk van Zanten, secretaris.

Materiaal lijst Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven
150
12
57
13
9
18
17
18
1
14
10
8
8
1
1
1
3
7
4
3
12

TT-kooi universeel
Kistkooi groot
Ligger staal tbv tt kooi
Staander staal enkel
Staander staal driepoot
Ligger staal tbv tl-verlichting
Boven arm staal tbv verlichting
Tl-armatuur (in 4 houten krat)
Krat diverse electra
Zijpaneel diverse tbv zijkant tt stelling
Staander hout tbv keurtafels
Ligger staal tbv keurtafel
Dubbele tl-bak tbv keurtafels
Openingskooi
Voerwagen
Krat met verwijsborden TT
Verwijsbord TT groot(geel)
Vervoerskoffer 9-delig
Dozen diverse Flesjes/tt-bakjes
Zaadgieter
klaptafels

Gefeliciteerd Joop met je Catharinaparkiet turquoise in Coesfeld.
jij bent Internationaler Vereinsmeister

T
T
T

Jacobse
Jacobse
Jacobse

stam
Stel
Stel

Rijstvogel Wildkleur
Rijstvogel Wiltkleur
Rijstvogel Wildkleur

Brons
Kampioen
Brons

368 punten
191 punten
187 punten

Rijsvogel grijs

Stam

2° 19445 NL JACOBSE Ton 91 90 91 91 +5 368
3° 19441 NL JACOBSE Ton 91 91 90 90 +5 367.
Rudolf Hüntermann heeft mee gespeeld met Forpus Oogring Groen
Stam :
1° 32797 DE HÜNTEMANN Rudolf 91 91 89 91 +4 366
Enkeling :
2° 32212 DE HÜNTEMANN Rudolf 93
Namens alle leden en het bestuur van vogelvereniging De Bilt-Bilthoven feliciteren wij Ton
met deze prestatie en natuurlijk ook onze vogel vrienden uit Coesfeld. Rudolf en Josef met
het behaalde prijs op de wereld show in Spanje.
Natuurlijk is er ook weer goed nieuws, in 2019 komt de wereld show in Nederland, in
Zwolle

Vogel 2018 van de NBvV in Zwolle.
Op een nieuwe locatie. Ik wil jullie mijn ervaring vertellen over een dagje
Zwolle.
Zondag 14 januari, in huize Wauben zijn we vandaag op tijd op gestaan,
want voor mij is een vogeldag aangebroken. De Nederlandse
kampioenschappen bekijken in Zwolle. Ik heb zelf dit jaar niet mee gedaan,
omdat ik zelf niet tevreden ben over de kwaliteit van mijn Engelse
grasparkieten. Moet zeggen omdat de inschrijving al erg vroeg was in
december.
Omdat het in Zwolle is , is het voor mij een fijne treinreis. ik stapte op in
Den Dolder en kan blijven zitten tot aan Zwolle. Met een uurtje ben ik daar,
natuurlijk is het wel nog 7 minuten lopen naar de IJsselhallen. Ik was rond
kwart over 11 in Zwolle aangekomen. Natuurlijk moet iedereen intree
betalen. Wat ik wel jammer vond was dat ze de catalogus weer verder op
verkocht, in de gang naar de hal waar de vogels waren. Snel mijn jas afgeven
en naar de vogels.
Omdat er zo ruim 10.000 vogels zijn moet je een verdeling gaan maken. Wat
wil je als eerst bekijken? Natuurlijk is dat voor mij de Engelse grasparkieten.
Met zo 110 Engelse grasparkieten viel het tegen. De Engelse grasparkiet
loop terug nadat de kleurgrasparkiet op de Nederlandse kampioenschap
opgenomen is. Dit jaar zaten er ruim 300 kleurgrasparkieten. Ik snap natuur
wel hoe dat komt. De kleurgrasparkiet is een stuk makkelijk te kweken. Je
gaat de vogels bekijken en met je eigen vogels die je thuis hebt zitten ga je
vergelijken. Dan zie je toch en vraag je af had ik dan toch een beetje een
kans misschien. Natuurlijk ben ook groot liefhebber van de grote parkieten,
uiteraard ga ik daar ook kijken en foto`s maken. Ook kom je veel bekende
mensen tegen, een praatje hier en praatje daar. Ik vind dat de bond het goed
gedaan heeft voor de eerste keer op een nieuwe locatie. Na het eten van een
broodje bal gaat mijn wandeltocht bij NK in Zwolle door. Ik ga dan kijken
naar de tropische vogels. Zo kwam ik de “Vietnamese groenling” tegen. De
vogel was kampioen en kreeg een oorkonde eerste kweek. Vond het wel
interessant om zo’n vogel te zien.
Ben ook nog naar de “bekende verkoopafdeling” geweest en die was aardig
leeg. Ik denk als er zo 100 kooien er nog staan is het veel en het verbaast me
altijd hoe snel vogels verkocht worden. Mensen kopen soms heel veel vogels
en waarom, ik zou het niet weten. Misschien omdat er iets magisch hangt als
je daar een vogel te koop aanbiedt en mensen betalen er gewoon voor.
Mensen betalen echt wel de hoofdprijs voor de vogels.
Ik ben ook nog langs de kanaries gelopen. Wat is dat een grote groep in het
algemeen, van kleur en postuur. Moet zeggen is wel leuk om even “snel te
kijken” ja kanaries zijn niet mijn vogels. Ik moet wel zeggen dat er erg
mooie witte en gele kanaries zaten. Op zo’n vogelshow waar 10.000 vogels
zitten kan je ze niet allemaal stuk voor stuk bekijken op 1 dag. Met twee
dagen kan je het aardig goed bekijken. Natuurlijk heb je ook de standhouders
met hun artikelen. Wat ik ook altijd gezellig vind zijn de speciaal
verenigingen die hun stand hebben. Ik ga altijd lang de PSC stand langs. Met
een praatje maken blijf je wel in contact met de vogel Vrienden.

Het is nu 15:00, tijd om naar huis te gaan. Met wat aardige meters gelopen te
hebben, heb ik een goed gevoel over vogel 2018. Volgend jaar is de
wereldshow in Zwolle, ik ga daar wel inzenden 1 x mag vind ik zelf

Leden
Jeugdleden (tot 18 jaar)
Verenigingsleden
Senioren (65+)
Donateurs

€ 35,00
€ 24,00
€ 22,00
€ 30,00
€ 19,00

De contributie dient u bij voorkeur te voldoen door overschrijving
op bankrekening NL70 INGB 0000134560
t.n.v. penningmeester
’’Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven te Bilthoven’’

VOOR 1 MAART VAN HET LOPENDE
VERENIGINGSJAAR
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden bij de
secretaris en dan wel voor de eerste dag van elk kwartaal.

Ereleden van de Vereniging
Dhr. R. Beijen - Dhr. T. Jacobse

2018
NIET VERGETEN

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9 januari
13 februari
13 maart
10 april
8 mei
5 september
11 september
9 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober

Bubbeltjesavond
J.A.V
Lezing
Lezing
Quizavond
TT vergadering
Tafelkeuring tropen/parkieten
Tafelkeuring kanaries
Opbouw en in breng vogels TT
Keurdag en opening TT
TT dag + feestavond

zondag
Dinsdag

28 oktober
11 december

Afsluiting TT
Uitreiking wisselbekers

