AGENDA JAV 12 MAART 2019
1. Opening/Welkom
2. Mededelingen
3. Inkomende/Uitgaande stukken
4. Notulen JAV 13 februari 2018 (opgenomen in dit blad)
5. 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 Ton Jacobse aftredend. Hij stelt zich
benoembaar.
11. Begroting 2019
12. Voorstellen:
- Op dit moment geen
13. Vaststellen tentoonstellingscommissie 2019
14. Wat verder ter tafel komt.
15. Rondvraag
16. Sluiting

Notulen Algemene Jaarvergadering (JAV) op 13 februari 2018.
Aanwezig waren: J. Wildschut, R. Beijen, J.P. Willemse, G Willemse, T. Hoogland, R.J. Hendriksen, J. van
Rooijen, P. Wauben, H.A. Jansen, A. Donselaar, H. Rozeman, K. van Rijn, P. Methorst, R. Wauben (Redacteur),
T. Jacobse (Voorzitter), R.E. Jacobse (materiaalcommissaris), R. van Zanten (secretaris, notulist).
Afwezig m.k.g.: H. de Vos, J. Rietveld en J. Delissen. Rest van de leden heeft geen moeite genomen om even af
te melden.
Opening en 2. Mededelingen;
De Voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom
De voorzitter vraagt om extra hulp i.v.m. ons zeer beperkte bestuur. Hopelijk hebben we straks bij de
bestuursverkiezing een bestuurslid meer. De leden kunnen het bestuur o.a. steunen door de contributie op tijd
te voldoen, ringen op tijd (1e bestel ronde) te bestellen, een stukje voor ons verenigingsblad te schrijven, hulp
aan te bieden tijdens onze jaarlijkse TT en prijzen te regelen voor onze verloting tijdens de jaarlijkse TT. Ook
is het van belang het gehuurde of geleende materiaal SCHOON terug te brengen.
Districts TT: Niemand van onze vereniging heeft daar ingezonden. Dit is wel voor het eerst.
Vogel 2018 in Zwolle: Ton en Rogier Jacobse hebben hieraan deelgenomen. Ton Jacobse behaalde daar 3
prijzen, Brons voor stam Rijstvogels en stel Rijstvogels. Hij werd kampioen stel Rijstvogels.
De verlichting was daar duidelijk een stuk minder. Het grote pluspunt was het makkelijk inbrengen van de
vogels.
Wereldkampioenschappen in Italië; Hier behaalden Ton Jacobse een 2e en 3e prijs stam Rijstvogels en Ruldof
Hüntemann een 1e prijs stam en een 2e prijs enkeling met zijn Forpus Oogring Groen.
TT Austerlitz en onze TT lopen gelijk wat datum betreft. De datum voor 2019 staat ook al vast, daar de
keurmeesters al daarvoor gecontracteerd zijn. Voor 2020 moeten we even bekijken of we kunnen gaan
schuiven.
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Deze digitale stukken (m.u.v. verslag kascommissie in papieren vorm) zijn in te zien bij de secretaris.
4. Notulen JAV 14 februari 2017:
Deze worden doorgenomen en er zijn geen echte op- of aanmerkingen. Hennie Jansen merkt echter nog op dat
bij de Rondvraag punt 1 niets aangedaan is. Klopt, maar als alle tekst dezelfde lettertype en grote heeft komt
het vaak niet uit met de pagina-indeling. De redacteur zal het meenemen. Verder is P.J. Harder een parkieten
keurmeester en geen tropen keurmeester. Rogier bedankt voor het maken van dit verslag.
5. Financieel verslag:
Bij de staat van baten en lasten moet 2018 staan i.p.v. 2017. Zoals men kan zien is de opbrengst van de
verlotingen erg belangrijk. Het zijn toch de opbrengsten van de leden zelf tijdens de avonden.
Diverse posten worden nog even doorgelopen. Helaas is er een klein verlies. Het is gewoon niet anders. Het
bestuur doet zo zuinig mogelijk aan. Ton bedankt voor het vele werk en het beheer van onze centjes.

Verslag materiaalcommissaris:
Nieuwe lijst in verenigingsblad, alleen wat behangtafels bijgekomen
Rogier bedankt.

Verslag secretariaat:
Het uitgebreide verslag is te lezen in het verenigingsblad. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Rijk bedankt.
Verenigingsblad/Website:
Hiervoor graag copy aanleveren!!.
Rolf bedankt voor het werk, maar ook zeker de bezorgers van het blad bedankt.
6. Kascontrole commissie:
John Delissen en Ton Hoogland hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. Volgens Ton was het een
zeer gezellige avond. Het verslag en kasboek zag er erg keurig uit. Zij vragen décharge van het bestuur te
verlenen. En zo, neem ik aan, geschiede, want de aanwezigen reageerde nauwelijks of niet.
Ton Heel erg bedankt.
Verkiezing nieuwe kascontrole commissie: Ton Hoogland en John Delissen en als reserve Han Rozeman.
7. Verzoek aan de leden:
Werving van advertenties voor verenigingsblad/catalogus en of sponsering op andere wijze. Ko van Rijn: in
Houten hadden ze een sponsorpagina. Nadeel is wel dat het weer vanuit de leden moet komen. Misschien
grote bedrijven benaderen zoals Witte Molen. Maar is er dan iemand die dit op zich wilt nemen? Het blijft stil.
Dus maar weer verder het volgende punt.
8. Discussie voortbestaan:
Rijk en Ton houden nog vol … maar hoe lang nog? Het hangt er ook van af of we met plezier de club kunnen
blijven runnen. Tot nu toe is dat gelukkig het geval. En gelukkig krijgen we hopelijk versterking binnen het
bestuur.
10. Bestuursverkiezing:
Rogier Jacobse stelt zich herkiesbaar en Jean Paul Willemse verkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, dus
beiden zijn gekozen voor zitting in het bestuur. De aanwezigen vinden het niet nodig om de stembriefjes in te
vullen. Jean Paul gaat zich o.a. bezighouden met de invulling van de avonden en de contacten met de
keurmeesters.
11. Begroting:
In 2018 is het voor de 40e keer dat de “Coesfelders” in de Bilt komen. Dan wil het bestuur voorstellen wat
extra’s te doen. Er is daarvoor € 1000, = voor uitgetrokken.
Opbrengst catalogus is miniem, komt ook doordat de leden en enkele genodigde deze gratis krijgen.
12. Voorstellen:
We willen weer een volièredag organiseren en wel op 6 mei. Dit i.v.m. 40-jarig samenkomen
“Coesfelders” en onze leden. Aantal leden zijn al gepolst en een paar zijn bereid gevonden om hun

volière open te stellen voor bezoek. Eind van de dag een buffetje met een borreltje. ALLE LEDEN zijn van harte
welkom. De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel.

13. Vaststellen Tentoonstellingscommissie:
De leden van voorgaand jaar ontvangen wederom een uitnodiging. Problemen zijn voor Rolf - en Pierre Wauben
i.v.m. Austerlitz en Arie Donselaar weet het nog niet.
14. WVTTK:
Niets aan de orde zijnde op naar punt 15.
15. Rondvraag:
Ko van Rijn; hebben we last van leden die hun contributie niet betalen? Ja, deze krijgen een herinnering. Als ze
dan nog niet betaald hebben schrijven we ze uit bij de Bond. Dit wordt goed in de gaten gehouden.
Ton Hoogland; we moeten nadenken over het vakbekwaamheidsdiploma per 2020. Iedereen moet dan de wet
kennen. Er volgt een discussie heen en weer. We zullen het wel even afwachten. Zoiets moet eigenlijk vanuit de
Bond komen. Ton blijft dit voor ons volgen.
Hennie Jansen; graag eens wat andere keurmeesters voor onze Tentoonstelling. Dit kan niet eerder voor 2020, t/m
2019 zijn de contracten al binnen. Jean Paul gaat dit coördineren.
Verkoop vogels tijdens de TT. Wat gaan we daaraan doen? Dit heeft voor ons geen prioriteit. Ligt natuurlijk aan
het aantal vogels dat daarvoor ingebracht wordt. Vorig jaar was het wel erg karig. Dat kan per jaar verschillen.
Misschien ook een idee dat de leden die hun vogels in eigen TT kooien te koop aanbieden. Scheelt wel veel werk.
Wordt over nagedacht.
Hij vraagt zich af wat de waarde van de oorkondes is. Dit jaar maakt hij ze nog, maar niet meer vanaf 2019. Op
zo’n oorkonde staat wel het aantal prijzen die diegenen heeft gewonnen en niet op dat bekertje. Ook dit is een
aandachtspunt.
Hoe zit het dan met de prijzenindeling? Gewoon doorgaan zoals we het nu doen of overgaan op goud, zilver en
brons? Wij zijn ervan uitgegaan dat iedere inzender een prijsje krijgt. Gaan we ook over nadenken.
In welke groep valt nu het Bondskruis? De tropen.
Graag in het verenigingsblaadje vermelden wie heeft op gezegd als lid en wie er als nieuw lid is bijgekomen.
Zullen we aan gaan werken.
16. Sluiting:
Ton sluit de vergadering om 21:30 uur en bedankt iedereen voor aanwezigheid en input.

VERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER
HET VERENIGINGSJAAR 2018
Op het moment dat ik dit verslag maak is het lopende jaar alweer 1 dag oud.
Dit jaarverslag 2018 wordt gemaakt tussen de oliebollen, drank en verhuisdozen.
Zo komt er een eind aan het verenigingsjaar 2018 waar we met z’n allen met veel
voldoening en plezier op terug kunnen kijken.
Het bestuur bestond uit;
Ton Jacobse
voorzitter/penningmeester
Rijk van Zanten
secretaris/vice voorzitter
Rogier Jacobse
materiaalcommissaris/ringencommissaris
Rolf Wauben Keijzer
website/redacteur
Jean Paul Willemse
algemeen adjunct
In 2018 kwam het bestuur vijfmaal bij elkaar om lopende zaken te coördineren en
voorbereidingen te treffen voor verenigingsavonden en tentoonstelling.
Op de bestuursvergaderingen werd weer diverse keren 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.
De verenigingsavonden en een zeer succesvolle tentoonstelling werden goed tot zeer goed
bezocht. Toch werden de verenigingsavonden helaas door minder leden 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 en
overlijden aandacht besteed.
Het ledental nam met 1 lid af. We verwelkomden twee nieuwe leden en we namen door
overlijden afscheid van Andries Thijssen en twee leden zegden hun lidmaatschap op om
persoonlijke redenen.

Wat deden en beleefden we zo in 2018
Dinsdag 09 januari 2018
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. Een gezellige kletsavond.
De opkomst was redelijk te noemen. We misten toch nog wat gezichten. Eenieder kreeg
een consumptie aangeboden van de vereniging.

Dinsdag 13 februari 2018
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. Opkomst was ook hier wat minder.
De notulen van deze vergadering vindt u elders in dit verenigingsblad.

Dinsdag 13 maart 2018
Een goede opkomst. De avond ging over de vogelopvang Utrecht. Eens een andere
interessante avond. Verder was de avond door Leida erg goed voorbereid. De
complimenten daarvoor.
Enig gemis was dat er geen beamer aanwezig was.

Dinsdag 10 april 2018
Een zeer goede avond. Een goede opkomst. De avond ging over voeding. Ook dit was weer
eens een andere lezing. Deze lezing gaf nog wel eens stof tot gesprek. Dhr. Breedenbeek
deed dit op zijn “eigenwijze”. Prima zo.

Zaterdag 6 mei 2018
Het was een bijzondere dag. Onze Duitse gasten uit Coesfeld waren keurig op tijd. Bij Ton
en Janny werd genoten van broodjes en drinken. Om 13:00 uur gingen we op pad om 6
volières te bekijken bij onze leden. Was zeer gezellig en zeker erg vriendschappelijk.
Ondanks de (kleine) problemen wat taal betreft hebben we gewoon veel lol gehad met
elkaar en toch ook weer van elkaar wat geleerd.

Dinsdag 08 mei 2018
Het is alweer de laatste verenigingsavond voordat de vakanties aanbreken.
Gezellige avond. Rogier had een leuke quiz in elkaar gezet met een record aan foto’s en
vragen. Toch jammer dat er weer wat minder leden aanwezig waren.

Dinsdag 4 september 2018
De voorbereiding voor de aanstaande tentoonstelling. Het draaiboek wordt nogmaals
doorgenomen. De opkomst voor de TT-vergadering was groot. We hebben er weer zin in.

Dinsdag 11 september 2018
Een goede opkomst. Leuk veel vogeltjes voor de tafelkeuring tropen ingebracht. Henk de
Vos “keurde” de vogeltjes dit jaar. Gezellige en leerzame avond.

Dinsdag 09 oktober 2018
Helaas geen tafelkeuring kanaries. Wel was er de inschrijfavond voor de TT. Helaas was de
inschrijving een lichte tegenvaller. Tijdens deze avond de vriendschapsband met Coesfeld
even aangehaald. De meningen verschilden. Eigenlijk kunnen wij ze niet missen voor de
inzending vogels voor onze TT. Andersom is dit eigenlijk ook zo.

Van woensdag 25 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
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 50 vogels ingezonden.
In elke hoofdgroep werden vogels van een goede tot zeer goede kwaliteit ingezonden. Er
werden zelfs 95 punten toegekend.
Woensdagavond begonnen met het ophalen van het benodigde tt-materiaal en dan op
donderdag opbouwen en inbrengen van de vogels. Alles verliep als een speer.
Vrijdag de keuring en dan om 19.30 uur de officiële opening door Wethouder Dolf
Smolenaers. Telkens weer een race tegen de klok, keuren en opening op één dag, maar
door dat we zo’n honderd vogels minder hadden en de keurmeesters eerder klaar waren
met keuren, was er dit jaar minder stress. We hebben het met z’n allen perfect gedaan! Ton
en Rijk hebben de problemen waar de vereniging mee kampt voor de opening
voorgedragen aan de Wethoud.
De ontvangst van de leden/inzenders van ‘Vogelfreunde Coesfeld’ was zaterdagmiddag.
Ook werd er door de voorzitter van het Jumelagecommité een bezoek gebracht aan onze
tentoonstelling. Zaterdagavond de feestelijke prijsuitreiking voorafgaand door een perfect
buffet en natuurlijk waren er ook de twee verlotingen. Zondag was alweer de sluiting met
de uitreiking van de 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 2018/januari 2019.

Zaterdag 17 t/m zondag 18 november 2018
Deze dagen stonden in het teken van de tentoonstelling in Coesfeld.
Ruim 100 Vogels gingen mee naar Duitsland.
Het was weer een bijzondere tentoonstelling door onder andere de vitrines en de grote
volière met ooivaars. Bij de opening waren al leden van ons aanwezig o.a. Ton die
‘Vogelfreunde Coesfeld’ toesprak. Zondag kwamen nog diverse leden de tentoonstelling
bezoeken. Gezamenlijk werden de vogels weer terug naar hun baasjes gebracht.

Dinsdag 11 december 2018
Het gaat snel, dit is alweer onze laatste verenigingsavond van 2018.
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 zeer vele mooie kerststukjes in elkaar gezet. Door een extra verloting in te
gelasten kreeg iedere aanwezige een prachtig kerststukje mee naar huis.
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 twee zakjes met kerstchocolade aangeboden. Door organisatorische problemen bij
de voorzitter van het district konden we onze jubilarissen dit jaar niet decoreren. Dit zal nu
begin 2019 plaatsvinden.

Terugkijkend constateer ik dat we 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 2019 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 2019 toe en
dat 2019 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

