AGENDA JAV 8 MAART 2022

1.
2.
3.
4.
5.

Opening/Welkom
Mededelingen
Inkomende/Uitgaande stukken
Notulen JAV 12 maart 2019 (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:
11. Begroting 2022
12. Voorstellen:
- Op dit moment geen
13. Vaststellen tentoonstellingscommissie 2023
14. Wat verder ter tafel komt.
15. Rondvraag

Sluiting

Notulen Algemene Jaarvergadering (JAV) op 12 maart 2019.
Aanwezig waren: J. Wildschut, J.P. Willemse, G Willemse, T.
Hoogland, R.J. Hendriksen, J. van Rooijen, H.A. Jansen, J. Delissen, H.
Rozeman, K. van Rijn, R. Wauben (Redacteur), T. Jacobse (Voorzitter),

R.E. Jacobse (materiaalcommissaris), R. van Zanten (secretaris,
notulist).
Afwezig m.k.g.: R. Beijen en Gert Jan Linnebank. 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. Het aantal aanwezigen wordt helaas steeds
dunner. Je kan wel zeggen dat dit de harde kern is die aanwezig zijn.
De voorzitter vraagt om extra hulp. 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.
WK 2019 in Zwolle: zeer grote show. Wel veel loopwerk om alles te
kunnen zien. Helaas zijn onze leden die ingezonden hadden niet in de
prijzen gevallen. Rudie Hüntemann (Coesfeld) was wel in de prijzen
gevallen.
TT Coesfeld: het inbrengen is op 7 november.
Rijk is gelukkig na zijn operatie weer op de benen en zal weer het
verslag maken. Helaas is Arie Donselaar ernstig ziek. Wij zullen hem
een kaartje sturen. Deze gaat rond voor een naam of wens op de kaart
te zetten.
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 2018:
Deze worden doorgenomen en er zijn geen echte op- of
aanmerkingen. Er was wat fout gegaan met de data. 2017 moet 2018
zijn. Co van Rijn heeft het verenigingsblad niet ontvangen. Er zal
meer opgelet worden. Er wordt nog even een leespauze ingelast.
Verder geen op- of aanmerkingen. Dank aan de notulist (Rijk).
5. Financieel verslag:
Door o.a. de geweldige volièredag hebben we een klein verlies
geleden. Het verslag wordt verder doorgenomen. Ton legt o.a. uit wat
er in de post diverse is opgenomen. Co; helaas levert de verkoop
vogels weinig of niets op. Als je ziet wat je daar nog voor moet doen
is het eigenlijk niet rendabel meer.
Zoals men kan zien is de opbrengst van de verlotingen erg belangrijk.
Het zijn toch de opbrengsten van de leden zelf tijdens de avonden.
Ook de opbrengst verloting tijdens de TT valt zeker niet tegen.
Ton bedankt voor het vele werk en het beheer van onze centjes.
Verslag materiaalcommissaris:
Lijst staat in verenigingsblad. Geen bijzonderheden.
Rogier bedankt voor het “bewaken” van onze spullen.
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!
Aktie Rolf: De website moet nog bijgewerkt worden. Dank aan de
bezorgers van ons verenigingsblad.
6. Kascontrole commissie:
John Delissen en Ton Hoogland hebben de kas gecontroleerd en goed
bevonden. Het verslag en kasboek zag er erg keurig uit. Men had
ruim van tevoren het verslag ontvangen en kon het dus goed
bestuderen. Zij vragen décharge van het bestuur te verlenen. Met luid
applaus (maar niet heus) werd dit ingewilligd.
Ton Heel erg bedankt.

Verkiezing kascontrole commissie 2019: Han Rozeman en Co van
Rijn en als reserve John Delissen.
7. Verzoek aan de leden:
Werving van advertenties voor verenigingsblad/catalogus en of
sponsering op andere wijze. Er zijn gelukkig wel twee nieuwe
adverteerders bijgekomen, maar er vallen ook weer wat af.
8. Discussie voortbestaan:
Rijk en Ton houden nog vol … maar hoe lang nog? Dat vragen we
ons al een tijdje af. Het werkende “cluppie” moet het toch maar weer
doen. Het is even niet anders. Gelukkig blijft het leden aantal gelijk.
Wij, de verenigingen, worden allemaal kleiner. Wat moeten of
kunnen we daaraan doen? Samengaan met andere verenigingen?
Maar hoe dan? Vele vragen welke het gevolg waren van een zeer
positieve discussie. Wij gaan het proberen om zo goed mogelijk zelf
door te gaan.
Co vraagt zich af of het misschien mogelijk is om een herinnering te
sturen via mail voor o.a. aanstaande ledenavonden. Dit is echter niet
mogelijk daar we slechts enkele E-mailadressen hebben. Ook op deze
avond wordt op de presentielijst de adressen niet genoteerd.
10. Bestuursverkiezing:
Ton Jacobse stelt zich weer benoembaar als voorzitter. Hij weet
echter niet of hij het die 3 jaar nog volmaakt. De leden benoemen Ton
weer tot voorzitter van onze vereniging.
11. Begroting 2019:
Er waren geen op- of aanmerkingen, dus gauw klaar. Begroting door
de leden goedgekeurd.
12. Voorstellen:
Er zijn geen voor aangekondigde voorstellen. Wel moeten we over
gaan nadenken wat we met de bekers als prijzen gaan doen.
13. Vaststellen Tentoonstellingscommissie:
Alle aanwezige leden van de TT cie. 2018 helpen ook weer in 2019.
De leden ontvangen wederom een uitnodiging.

14. WVTTK:
Hennie: wat gaat de vereniging doen met de keuring stammen en
stellen? Dit jaar gaan we nog gewoon op de oude voet door. Er
komt wel een ander keursysteem. Op dit moment is het bij het
bestuur officieel niets van bekend.
15. Rondvraag:
Co van Rijn; probeer meer advertenties in het verenigingsblad te
krijgen. Hebben we al eerder over gehad. Het blijft een probleem.
Ton Hoogland; kunnen de grote parkieten in de grote kistkooien niet
gewoon in de stellingen komen? Staat misschien beter als op de
klaptafels. We gaan dit bekijken. Waarschijnlijk hebben we daar te
weinig stellingen voor.
16. Sluiting:
Ton sluit de vergadering om 21:35 uur en bedankt iedereen voor
aanwezigheid en input.

VERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER
HET VERENIGINGSJAAR 2021

Het bestuur bestond uit;
Ton Jacobse
voorzitter/penningmeester
Jean-Paul Willemse secretaris/vice voorzitter
Rogier Jacobse
materiaalcommissaris/ringencommissaris
Rolf Wauben Keijzer website/redacteur
In 2021 kwam het bestuur driemaal 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 zijn helaas door de Corona pandemie veelvuldig afgelast, i.v.m. niet haalbare
maatregelen voor ons als vereniging.
Ook dit jaar werd, d.m.v. het sturen van kaarten en bezoeken aan (ernstig) zieken en overlijden aandacht
besteed.

Wat deden en beleefden we zo in 2021
Dinsdag 12 januari 2021
Afgelast Wegens Corona Maatregelen.
Dinsdag 9 februari 2021
Afgelast Wegens Corona Maatregelen.
Dinsdag 9 maart 2021
Afgelast Wegens Corona Maatregelen.
Dinsdag 13 april 2021
Afgelast Wegens Corona Maatregelen.
Dinsdag 11 mei 2021
Afgelast Wegens Corona Maatregelen
Dinsdag 7 september 2020
Afgelast Wegens Corona Maatregelen
Dinsdag 14 september 2020
In deze periode net na de zomervakantie hebben wij met elkaar een TT vergadering kunnen houden, dit
omdat er toen genoeg ruimte was in de maatregelen en de besmettingscijfers om dit uit te voeren. Hier is
dan ook besloten om onze TT van 2021 door te laten gaan, maar dan wel in een besloten vorm. Hierbij

konden dus alleen eigen

leden en de aanhang van vrouw en/of kinderen de show bezoeken. Al met al een geslaagde avond dus.

Dinsdag 12 oktober 2021
Deze avond hebben wij onze inschrijfavond gehouden. Verder hebben we een mooie verloting gehad deze
avond, en een lekker babbel avondje gehouden met elkaar. Deze avond zijn er door 15 leden 271 vogels
ingeschreven voor de TT.

Van woensdag 28 oktober t/m zaterdag 30 oktober 2021
Woensdag avond is er door het vaste ‘cluppie’ de materialen opgehaald, dit keer niet meer bij de fa.
Walraven, maar op een nieuwe locatie waar tegenwoordig onze spullen gestald staan. Op de Woensdag
stond de aanhanger en de volgeladen bus alweer klaar om het materiaal in de zaal te verwerken. Met een
klein groepje gingen onze werkers aan de slag en eigenlijk binnen 1,5 uur stond zo’n beetje de hele
tentoonstelling al in elkaar. Omdat we dit jaar niet de boel zouden versieren, geen verloting hadden en
geen verkoopklasse meer hanteren, scheelt dat weer een bult aan werk! Later op de dag zouden de
grootste ladingen met vogels gebracht worden, dit omdat de vogels dan lekker lang kunnen wennen aan
de zaal en de temperatuur. In de avond zouden er nog een enkeling hun vogels brengen en dan was het
klaar voor de volgende dag! De Keurdag; In de ochtend zijn in alle vroegte de keurmeesters verwelkomt, en
deze keken er met frisse moed tegenaan. Toen het eenmaal begonnen was, gingen de mannen als een
tierelier tekeer, en binnen de kortste keren waren de vogels dan al gekeurd en konden de prijzen en
kampioenen aangewezen worden, en de catalogus in elkaar gedraaid worden. In de avond zou er voor
iedereen van de vereniging een klein openingswoord zijn, en zouden de algemeen kampioenen genoemd
worden, en uiteraard de nieuwe BEST OF SHOW.
Zaterdag zou de show nog eventjes open zijn, waarna er om ongeveer half 3 zou worden afgebroken
omdat deze TT een verkorte zou zijn. Omstreeks7 uur is er afsluitend nog even gegeten met zijn allen, en
werd er nog even nagepraat over deze TT. Ik denk dat we mogen terugkijken op een succesvolle TT, en dat
zeker in deze lastige periode

Dinsdag 14 december 2021
Afgelast Wegens Corona Maatregelen. Helaas zijn na onze TT, de regels weer een stuk strenger geworden
waardoor het niet haalbaar was om nog iets te organiseren.

Helaas hebben wij in 2021 dus een zeer rustig verenigingsjaar gehad, getracht nog wat te organiseren. Dat
is gelukkig dit jaar nog wel gelukt in de vorm van onze besloten TT. Hopelijk brengt 2022 ons weer meer
mogelijkheden.
Wij wensen iedereen sterkte toe in deze onzekere tijden, en blijf gezond!

Jean-Paul Willemse, secretaris.

VERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER
HET VERENIGINGSJAAR 2020

Het bestuur bestond uit;
Ton Jacobse
voorzitter/penningmeester
Jean-Paul Willemse secretaris/vice voorzitter
Rogier Jacobse
materiaalcommissaris/ringencommissaris
Rolf Wauben Keijzer website/redacteur
In 2020 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 zijn helaas door de Corona pandemie veelvuldig afgelast, i.v.m. niet haalbare
maatregelen voor ons als vereniging. Wat helaas ook resulteerde in een afgelaste Tentoonstelling.
Ook dit jaar werd, d.m.v. het sturen van kaarten en bezoeken aan (ernstig) zieken en overlijden aandacht
besteed.

Wat deden en beleefden we zo in 2020

Dinsdag 14 januari 2020
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 11 februari 2020
Een zeer interessante lezing van George Steinz over de erfelijkheid bij vogels en hoe dit zoal werkt. Maar
dan simpel in Jip-en Janneke taal uitgelegd. Redelijke opkomst, wel heel leerzaam geweest.
Dinsdag 10 maart 2020
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.
Dit zou tevens ook voorlopig de laatste bijeenkomst zijn van onze vereniging omdat vanaf hier Corona op
ons pad zou komen en alle bijeenkomsten zou doen schrappen.
Dinsdag 14 april 2020
Afgelast Wegens Corona Maatregelen.
Dinsdag 12 mei 2020
Afgelast Wegens Corona Maatregelen
Dinsdag 1 september 2020
Afgelast Wegens Corona Maatregelen
Dinsdag 8 september 2020
Deze avond hebben wij een bijeenkomst gehouden met de 1,5 meter maatregel, hierbij een groot overleg
gehouden of wij met de huidige maatregelen die golden, een Tentoonstellingen zouden kunnen
organiseren. Hier is stemming over geweest, en er is besloten de show niet door te laten gaan, dit omdat
het gezien de maatregelen niet haalbaar zou zijn om tijdens de show de maatregelen te handhaven. Bij
deze avond was de opkomst wel heel positief, elkaar een tijd niet gezien en iedereen had even behoefte
mekaar weer te spreken en het lekker even over de vogels te hebben.
Dinsdag 13 oktober 2020
Afgelast Wegens Corona Maatregelen
Van woensdag 29 oktober t/m zondag 31 oktober 2020
Afgelast Wegens Corona Maatregelen
Dinsdag 8 december 2020
Afgelast Wegens Corona Maatregelen

Helaas hebben wij in 2020 dus een zeer rustig verenigingsjaar gehad, getracht nog wat te organiseren maar
dat mocht niet baten. Onwetende of 2021 een beter jaar zou worden voor ons als vereniging. Wij wensen
iedereen sterkte toe in deze onzekere tijden, en blijf gezond!
Jean-Paul Willemse, secretaris.

Materiaal lijst Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven 2020
150
12
57
13
9
18
17
18
1
14
10
8
8
1
1
1
3
7
4
3
12
3
9

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
Klaptafel
Spaanplaat wit tbv Kistkooi ondersteplank
Steun T Spaanplaat wit tbv ondersteplank

Ruimte voor Notitie

Ruimte voor Notitie

