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Ringenbestelling over 2017
De ringen zijn in 2017 Donker blauw RAL 5019
Voor een nieuw lid kan eenmalig zonder extra kosten een spoedbestelling worden verricht .
In alle andere gevallen moet bij een spoedbestelling per ring 1 euro extra worden betaald.
In elke ronde moet 2.50 euro administratiekosten worden betaald.
Bestel dus zoveel mogelijk in één ronde.
Gekleurde ringen
€ 0,21
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
€ 0,36
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*
€ 0,31
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese
cultuurvogels en beschermde vogels*)
€ 0,46
Aluminiumkleurige ringen
€ 0,77
Roestvrij stalen ringen
€ 1,78
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.

Denk erom : Bij beschermde vogels uw burgerservicenummer en het aantal
kweekkoppels vermelden aan de ringencommissaris.
Ringenjaar 2017
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 8 mei 2016
t/m 23 september 2016
t/m 24 januari 2017
t/m 24 maart 2017

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2016
Na
15 december 2016
Na
1 april 2017
Uiterlijk 15 mei 2017

Tel: 0223-634910
Industrieweg 7
info@fameuswonen.nl
Fax: 0223-668059
1785 AG Den Helder
www.fameuswonen.nl
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Contactblad van de Vogelvereniging “KANARIA” te Den Helder
Samenstelling bestuur
Voorzitter
A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
info@kanaria-denhelder.nl

Wnd. 1e Secretaris

Penningmeester

A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
secretaris@kanaria-denhelder.nl

J.C.T. van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Tel. 0223-620755
penningmeester@kanaria-denhelder.nl

2e Secretaris

2e Penningmeester

Vacant

Vacant

Materiaalcommissaris

Ringencommissaris

W.van Gulik
Billitonstraat 47
1782 CE Den Helder
Tel.0629129231
wvg@quicknet.nl

W.J. Hoogendijk
P. Korffstraat 40
1785 JG Den Helder
Tel.0223-631833

Redactie
A.R. Mac Rooy
J.C.T. van Cassel

Heeft u vragen over:
Kleurkanaries :

W.J. Hoogendijk

0223-631833

Postuurkanaries :

G. Dikken

0227-591890

Tropische vogels :

J.P. Bügel
H. Romijn

0227-591597
0223-617539

Parkieten en grondvogels:

U kunt zich opgeven bij het bestuur

Advertenties / clubblad :

J.C.T. van Cassel
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0223-620755
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Horizontaal:
1 Vrucht 5 persoon die over zich laat lopen 9 Bindende overeenkomst 11 Uitgelezen verscheidenheid
12 Oosterlengte 13 Contant 14 Stichting Garantiefonds Reisgelden 15 Limburgse voetbalclub
17 Versierde den 19 Zoogdier 21 Gebarenspel 22 Toegangsweg 24 Plaats in Zeeland 26 Roofdiertje
27 Voordelig zijn, helpen 28 Fonkeling 31 Huidpoeder 34 Onverzettelijk 35 Kledingstuk 38 Omwentelingen
per minuut (En) 39 Duinvallei 40 Meisjes naam 42 Ratione officii 43 Middelpunt 44 Indonesische methode
om weefsels te verven 46 Jonkheer 47 Schotse rok.
Verticaal:
1 Moedermelk aftappen 2 Binnen 3 World Trade Center 4 Land in Azië 5 Periode van 366 dagen
6 Grondtoon 7 Hartenbreker 8 Prijs, beloning 9 Stationcar 10 Levenslucht 11 Russische geheime politie
14 Flink, krachtig 16 Niet dom 18 Sadomasochisme 20 Godsdienstige handeling 23 Lichte prikkeling
25 Verdikking van de opperhuid 27 Met opzet 29 Plezier achteraf 30 Jongensnaam 32 Slee 33 Weefsel
36 Ogenblik 37 Uiting van verdriet 41 Automatische knipperlichtinstallatie 44 Kledingstuk 45 Inhoudsmaat.

Oplossing puzzel april 2016
Citroenpieper (Bron Wikipedia)
Rijk:

Animalia (Dieren)

Stam:

Chordata (Chordadieren)

Klasse:

Aves (Vogels)

Orde:

Passeriformes (Zangvogels)

Familie:

Motacillidae (Piepers en kwikstaarten)

Geslacht:

Macronyx (Langklauwen)

Denk om uw ringenbestelling 2017
De NBvV. vraagt u in uw eigen belang en in het belang van andere leden
zich strikt aan deze regels te houden.

Bestelronde 1
W.J. Hoogendijk

t/m

8 mei 2016

P. Korffstraat 40

Na
1785 JG Den Helder
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1 oktober 2016
Tel.0223-631833
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Van de voorzitter:
Beste vogelvrienden:
Het is weer eindelijk zover het voorjaar 2016 presenteert zich in volle glorie en haar grilligheid.
Ik hoor het U al zeggen “heb ik de winterbanden te vroeg verwisseld of …... ?”
De struiken, planten en bomen en niet te vergeten onze bollenvelden en vogels schijnen de strijd
met de winter gewonnen te hebben. Ze lopen weer groen uit, ontspruiten en de vogels zingen hun
lied uit volle borst. De kweek loopt voorspoedig of valt misschien wat tegen, wie zal het zeggen, de
natuur laat zich niet altijd de les voorlezen en heeft zo haar eigen agenda.
Het is weer zover onze gebruikelijke zomerstop staat weer voor de deur.
Optimistisch gezien geloof ik dat wij vast wel weer van een mooie zomer tegemoet gaan .
U zult vast volop mooie plannen gemaakt hebben voor de vakantie, we hopen dat die mooie
plannen ook uit mogen komen.
Onze vaste maandelijkse clubavonden hebben we weer gehad en ook onze maandelijkse
bestuursvergaderingen zijn gehouden. We hebben ook weer kunnen genieten van ons inmiddels
traditionele vogelweekend in Tuincentrum Den Helder en we hebben ook weer na lange tijd onze
vogel/rommelmarkt gehouden ism H&O
Ook de regio en district vergaderingen zijn door ons bezocht.
Ons clubblad is ook steeds weer op tijd uitgekomen, onze website wordt goed bezocht, het aantal
downloads van ons clubblad groeit gestaag
Ik zou zeggen “so far so good “!
Rest mij U allemaal namens Kanaria een hele fijne en mooie zomervakantie toe te wensen en tot
ziens op 13 september op de clubavond.
Wij hopen weer op jullie te mogen rekenen en bedanken een ieder die een positieve bijdrage
hebben geleverd aan de vereniging.
Met vriendelijke groeten
Aulvin . R . Mac Rooy
Voorzitter
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ORGANISEERT OP

ZATERDAG 7 MEI 2016
LEZING MET JAC MEESTERS
ZOWEL INTERNATIONAAL ALS NATIONAAL KEURMEESTER
Keuringslanden oa. in Puerto Rico, Amerika, Italie, Turkije, Malta, Spanje,
Frankrijk, Engeland en afgelopen november heeft hij in Toronto gekeurd.

Tijdens de algehele lezing zal onder andere aan de orde komen: De
voorbereiding naar de kweek – De kweek – Bevedering – Intensiviteit –
De Koppelingen – Kweekvoeding – Keurrubrieken en vast nog vele
andere onderwerpen. Uiteraard zijn alle vragen bespreekbaar!

LOCATIE: “DE BLOKHUT” gelegen aan
DE LOET 10, 1741 BP IN SCHAGEN (NH).
Telefoon: 0224 – 215959

Deelname aan deze zéér interessante lezing bedraagt
€12.50 p/p (dit is inclusief de lunch!!!)
Programma van deze dag is als volgt;
9:30 uur Zaal open en Ontvangst met koffie/thee met cake. 1ste kop koffie/thee met cake is
gratis, daarna is elke
consumptie voor eigen rekening. 10:00 uur Aanvang lezing 1ste deel. 12:30 uur Gezellig
Lunchen met elkaar. 13:30 uur Aanvang lezing 2de deel. 14:30 uur De dag kort evalueren.
14.45 uur Sluiting van de dag en eventueel nog even na praten aan de bar.
In verband met de lunch kunt u zich t/m 30 april in schrijven bij arie.groot.1@quicknet.nl
en tevens €12.50 storten op NL29RABO0140835482 t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en
Omgeving o.v.v. kanariedag. Heeft u vragen, neem gerust contact op met Erik Hogerheijde
carperazzi@hotmail.com
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Mei
Jaargang 81
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen hierbij uit tot het bijwonen van de
ledenvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 10 mei as. aanvang 20.00 uur.
Onze locatie de ’Volkstuinen Texelstroom”, Texelstroomlaan 3, Tel 613539.
Leden worden verzocht vóór 20.00 aanwezig te willen zijn.
Om diefstal op de tuinen te voorkomen wordt de poort om 20.00 uur gesloten.
Agenda ledenvergadering 10 mei
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering van 12 april
3. Mededelingen
4. In en Uitgaande Post
5. Verslag districktvergadering 16 april
6. Pauze met verloting
8. Rondvraag
9. Sluiting
10.DVD

Aanwezig: 12 leden en belangstellende
Afbericht : W.Lebbe
1. Opening
Welkomstwoord voor de aanwezigen
1 minuut stilte ivm het overlijden van dhr Slot
2. Notulen ledenvergadering van 8 maart
Geen op of aanmerkingen notulen aangenomen.
3. Mededelingen
Ringen 3e ronde zijn weg en er is nog1 bestelling voor de 4 e ronde.
Op de vogelbeurs zijn de vogels die dhr.Boerboom beschikbaar had gesteld aan de vereniging
op 1 na verkocht.
Opbrengst €30 Roy bedankt.
12 Inzendingen voor de oplossing van de puzzel maart Oplossing Citroenpieper
Winnaar puzzel na loting G.Dikken
4. In en Uitgaande Post
secretariaat: aan de Bond melding overlijden van dhr P.Slot.
Ontvangen kandidaatstelling tbv district bestuur Elly Snoek _ Ruud Kok –
Johan van der Hoorn – Jaap Kostelijk – Gerrit Streefkerk – Wil Groot
email : ontvangen van dhr Cees Riekwel op zoek naar kanaries en vinken, is doorverwezen
naar diverse kwekers –
Dominque verzocht om info over ringen, is doorverwezen naar de Bond – Dick was op zoek
naar jonge parkiet is doorverwezen naar Fred van Rooyen
5. Verslag regiovergadering 31 maart
De regiovergadering is door de voorzitter bezocht, hij geeft hiervan een kort verslag
6. Voorbeschouwing districtsvergadering 16 april
De vergadering te Heemskerk zal door de voorzitter bezocht worden;
De agenda en voorstellen en stemming op deze vergadering worden aan de leden
voorgelegd en behandeld
7. Pauze met verloting
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H. de Wit
Landbouwstraat 298
1787 AT Julianadorp
Kweker van :
Forpes Coelestis
Kw.Nr. : 1SAT
Tel.
: 0223- 644813

Jan Nijsten

Forpus Coelestis

Louisehof 2
1781 RS Den Helder
Kweker van :
Japanse meeuwen, Kanarie`s
Mozambique sys, Raza`s
Kw.Nr. : PJ67
Tel.
: 0223-617965
E-mail : tm.bak@quicknet.nl

Aulvin Mac Rooij
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp Den Helder
Hobby kweker van:
Goulds Amadines en Tropen
Kw.Nr. : HV86
E-mail : info@kanaria-denhelder.nl

Blauwfazantje

A,M Dikken
Primulastraat 19
1777 XB Hippolytushoef

Kweker van : Lizard
Gould

Kw.Nr: L695
E-mail: amdikken@quicknet.nl

Henk Romijn
Noordzeestraat 257
1784 BP Den Helder
Hobby kweker van :
Gould Amadine, Diamantvinken
Spitsstaart Amadines en Bichenows Diamantvink
Kw.Nr.: 2CWL
Tel. 0223-617539

J. Bügel
Slingerweg 39
1777 AE Hippolytushoef
Kweker van : Bichenow,
Spitsstaard amadine,
Diamantvink,Dwergrietvink
Dorna astrilde, Masker grijs
Forbes gordelgras,rietvink,
Masker amadine
Roodkop en driekeuren pap.Amadine.
Kw.Nr.: W795
Tel.:0227-591597

Hier had uw
advertentie kunnen
staan

Lizard

G. Dikken
Bijlstraat 13
1777 GE Hippolytushoef
Kweker van : Postuur kanaries,
Five Fancy, Japan Hoso,
Raza Espagñola.
Kw.Nr.: FE74
Japan Hoso
Tel.:0227-591890

Koos van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Hobby kweker van :
Gould Amadine en Tropen
Kw.Nr. : 3JYJ
Tel.
: 0223-620755
Bichinow
E-mail : j.van.cassel@quicknet.nl

Voor info bel
Koos van Cassel
0223-620755
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8. Rondvraag
Koos : Daar het clubblad digitaal via het internet te dowloden is of de leden hun
adresgegevens nog bij de ledenadvertentie willen laten staan?
De aanwezige leden met een advertentie hadden daar geen bezwaar tegen.
9. Sluiting
Na overleg met de leden wordt punt 10 van de agenda geschrapt ivm de voedbal
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een alle wel thuis.
10.DVD
Vervallen ivm voetbalwedstrijd op de tV

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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 Wij hebben voer voor alle soorten vogels
 Klein- en grootverpakkingen
 Altijd tegen een scherpe prijs

Papegaaienvoer van Wielink,
Witte Molen en Versele-laga

Diverse vogelzaden
Kanariezaad
Parkietenzaad
Tropenzaad
Grote partkiet/agepornide zaad
Papegaaienvoer
Tortelduivenvoer

Bodembedekkers als schelpenzand
en beukensnippers

Ook hebben wij een groot
assortiment wintervoer met o.a.
Vetbollen, strooivoer,
ei/krachtvoer, universeel en
vruchtenpaté

Producten van:

Voor de actuele prijzen kijkt u op onze
site of komt u langs in de winkel.

www.blokkerdiervoeding.nl

Fa. Blokker
Spoorgracht 30

Telefoon: 0223 - 684878
blokker.dier@quicknet.nl

Fax : 0223 - 684879
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Mededelingen van het hoofdbestuur voor de voorjaarsdistrict
vergaderingen 2016.
Een dynamische organisatie is altijd in beweging en binnen de NBvV is dat niet anders.

Samengaan ANBvV met NBvV.
Het opgaan van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders in de NBvV is een traject welk
al lang loopt en waar veel uren van vergaderen en overleg aan besteedt zijn.
Het laatste stuk van de voorbereiding is enkel maanden geleden gestart en dat betreft voornamelijk
het juridisch aspect van het geheel.
Immers het is niet zomaar één plaatselijke vereniging die zich samenvoegt met een andere
vereniging, nee we praten hier over een complete organisatie, een complete vogelbond !
Op de jaarlijkse algemene vergadering welke beide bonden elk op 21 Mei a.s. houden ( bij de
ANBvV heet dit “het congres”) zullen de leden van beiden organisaties hun stem uitbrengen
waarmee zij bepalen of zij “voor” of “tegen” het samengaan zijn.
Zo het er momenteel naar uit ziet zullen er weinig tegenstemmers zijn dus is de verwachting dat er
na 21 Mei bij een meerderheid voor “ja” de verdere samenvoeging in realiteit omgezet kan worden.
De juridische kant van dit geheel is inmiddels ook via notarissen en juristen bekeken, en door hen is
dan ook geadviseerd om tot een zgn. “fusiedocument” te komen.
Een fusiedocument is eigenlijk niets anders als een wettelijke overeenkomst waarin beide partijen
verklaren samen te gaan.
Dit fusiedocument zal gedurende enig tijd bij de rechtbank ter inzage liggen, en daarna bij een
notaris bekrachtigd worden.
Op 1 Januari 2017 zal de fusie dan een feit zijn en wordt verder samen gegaan onder de naam
NBvV.
Een aantal zaken zullen daarbij gaan veranderen, en zo zal ook het maandblad “Onze Vogels”
anders en uitgebreider van inhoud worden.
Er wordt zelfs ook nog gedacht over een nieuwe naam echter op dit moment (voorjaar 2016) is daar
nog geen duidelijkheid over.
Per Januari 2017 zullen ook twee hoofdbestuurders van de ANBvV toegevoegd worden aan het
hoofdbestuur van de NBvV. Een soortgelijke toevoeging kan ook plaats vinden bij de districten. De
ANBvV werkt met een vijftal gewesten ( bij ons districten) en deze gewesten zullen opgaan in de
districten van de NBvV.
U zult begrijpen dat e.e.a. nog al wat gevolgen heeft, zaken waar na 21 Mei a.s volop aan gewerkt
gaat worden.
Wellicht zullen ook plaatselijke afdelingen van de ANBvV en de NBvV samenvoegen.
Zo links en rechts gaan daar al gesprekken over, hetgeen natuurlijk ook als positieve ontwikkeling
beschouwd mag worden.
De materiële en financiële bezittingen van de ANBvV komen met de fusie ook over naar de NBvV.
De financiële bezittingen zullen in delen “geoormerkt “ worden en daarmee bestemd
om ook mogelijke kosten, ook voor afdelingen, ten gevolge van de fusie te dekken.
Afdelingen van de NBvV alswel van de ANBvV die kosten maken (of moeten maken) zullen
daarmee tegemoet gekomen worden.
Denk hierbij b.v. statuten en reglementen, notaris bezoek, bondsvlaggen logo`s etc. etc.
Het logo van de NBvV, de twee goudvinken, zal bij de fusie gaan vervallen en hiervoor in plaats
komt het nieuwe logo (vogelkoppen in rood, wit, blauw) zoals u bij vogel 2016 ongetwijfeld heeft
gezien.
In de maandbladen van beiden bonden, de websites en de nieuwsbrieven zult u steeds en tijdig de
laatste informatie vinden.
U zult begrijpen dat na een “JA” op 21 Mei a.s. er nog heel wat “ praktische”zaken geregeld moeten
worden.
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Het is daarom ook zaak uw stem goed te overwegen alvorens u deze vanavond uitbrengt bij uw
districtbestuur. Uw districtbestuur zal u dan ook de gelegenheid geven vanavond alsnog van
gedachten te wisselen alvorens uw stem formulier in te leveren.
Op elke districtvergadering zal dan ook een lid van het hoofdbestuur aanwezig zijn om eventuele
vragen uwerzijds te beantwoorden. Dit is eveneens hetzelfde bij de gewestelijke vergadering van de
Algemene Bond.
Afvaardiging naar de Algmene vergadering NBvV.
Het is een goed gebruik dat één afgevaardigde vanuit uw district met uw districtbestuur mee gaat
naar de Algemene vergadering.
Op zichzelf is dit best een leuke en zinvolle ervaring, maar u heeft daarbij ook de kans zaken die
binnen uw district en afdelingen spelen op de algemene vergadering en binnen het beleid van de
NBvV aan de orde te stellen.
Complimenten of kritische opmerkingen mogen ook gerust geleverd worden.
Op de Algemene vergadering is het zelfs gebruikelijk dat de afgevaardigde van het district
het woord voert. U hoeft echt niet te schromen, en wordt écht niet voor de leeuwen geworpen,
immers op de algemene vergadering zijn we gewoon vogelliefhebbers onder elkaar.
En als u zegt “ja ik wil wel mee naar de A.V “ dan zal uw districtbestuur uw graag verder informeren
over de zaken die die dag aan de orde komen.
Maakt u zich daarover geen zorgen een dag A.V is een nieuwe ervaring in uw bestuursbeleving.
“EN” u bent er écht niet alleen immers een groot deel van, dan wel uw hele districtsbestuur is er die
dag ook en u zit aan dezelfde tafel !

Leden en bestuursleden:
Ja besten mensen een heet hangijzer voor elke afdeling, en voor elk district.
Onze bondsvoorzitter heeft er een zienswijze over geschreven en als eerder zijn in het verleden
plannen geopperd op aan deze onderwerpen handen en voeten te geven.
Echter gezien het teruglopende aantal leden, en de animo om een bestuursfunctie aan te nemen
binnen een vereniging mogen we thans wel vaststellen van het tien voor twaalf is.
Als we vanaf “NU” MET ONS ALLEN niets doen, kunt u de nabije toekomst eenvoudig
invullen……
En “met ons allen” bedoelen we, hoofdbestuur, bondsraad, districten, afdelingen en leden !!
Graag verwijzen we naar het betreffende stuk wat voor eenieder te bekomen is via uw
districtbestuur.
Ga er mee aan gang, stimuleer elkaar en laat een sneeuwbal rollen hoe moeilijk dat ook moge zijn
bij zomerse temperaturen !!

Omgaan met elkaar:
Als u bij een vereniging bent zullen er best wel eens zaken plaatsvinden die u mogelijk anders
beleefd of geregeld wilt zien.
Zo is dat ook binnen een bond, en altijd is er een cultuur waarbinnen van gedachten gewisseld en
gecommuniceerd kan worden.
Ook binnen de NBvV geldt een democratische besluitvorming, het hoogste goed waar we ook graag
aan vast houden.
En hoe goed jou persoonlijke zienswijze misschien ook bedoeld is, hoe enthousiast je het misschien
ook voor je hebt, altijd blijft gelden “de meerderheid beslist”
Het doet dan ook pijn dat sommige personen ook binnen een organisatie als de NBvV kosten wat
kost, hun persoonlijke visie door willen drijven.
Zij schromen er hierbij niet voor om kaderleden die geheel belangeloos vele uren en dagen
spenderen voor onze hobby aan te pakken, op zeer grove wijze te beïnvloeden, te bejegenen
en onderuit te halen.
Een voorbeeld hiervan is het nieuwe KMV bestuur welke gedurende anderhalf jaar in functie is.
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Dit bestuur heeft bergen werk verzet en vele zaken op de rit gezet conform de zienswijze
die daartoe binnen de bond ontwikkeld is.
Enkele personen binnen de NBvV kunnen blijkbaar de zon niet in het water zien schijnen en
achtten het nodig kliko`s, nee containers vol negatieve kritiek over deze mensen uit te moeten
storten. Diverse KMV bestuurders zijn daar persoonlijk geheel op afgeknapt, aldan ging het ten
koste van hun persoonlijke gezondheid.
Reden voor hen om hun functie binnen hun hobby met onmiddellijke ingang neer te leggen hetgeen
toch een zeer zware beslissing was.
Medische situaties en persoonlijke besluiten hebben hierin een zeer zware rol gespeeld.
Het hoofdbestuur heeft deze zaken als “zeer zwaar “ opgepakt en besloten zulks niet langer te
zullen tolereren.
Aan de districtvoorzitter van Overijssel Albert Zomer, keurmeester en kandidaat hoofdbestuur is
verzocht de functie als ad interim voorzitter van het KMV op zich te nemen, met rugdekkingen en
onder auspiciën van het hoofdbestuur.
Zijn opdracht is om samen met de hr. Piet Onderdelinden overgebleven kmv bestuurder een nieuw
kmv te vormen.
Albert Zomer is hiermee voortvarend aan de slag gegaan en ondanks de zeer korte tijd dat hij daar
mee bezig is ziet hij goede mogelijkheden.
Het hoofdbestuur en de bondsraad bijeen op zaterdag 9 April jl. heeft echter unaniem besloten
onheuse aantijgingen, negatieve kritiek jegens organisatie en personen, aldan het opzetten daartoe,
onder geen enkele voorwaarde meer te zullen accepteren, en betreffende veroorzaker daarvan
onherroepelijk aan te zullen pakken conform het daartoe gestelde in de reglementen van de NBvV.
Ondanks aanzien des persoon, staat van dienst en mogelijke functie binnen de NBvV zal geen
enkel pardon meer gelden.
Het doet pijn zulks mede te moeten delen maar ook hier geldt dat enkele personen het plezier en
inzet van velen anderen in onze hobby niet mogen bederven.

Tot besluit:
Zo u weet zal onze bondsvoorzitter Henk van Hout op 21 Mei tijdens de algemene vergadering de
voorzittershamer overdragen.
Henk dankt eenieder voor de prettige samenwerking en wenst u allen succes bij het voorzetten van
het verenigingswerk binnen de NBvV.
April 2016
Henk van Hout bondsvoorzitter.

Voor meer info over onze hobby kunt u kijken op:
www.nbvv.nl www.afdelingsnieuws.nl www.vogelmarkt.net
www.vogelcafe.nl www.vogelblad.nl nieuw

Oplossing puzzel Mei 2016
Goulds kikkerbek (Bron Wikipedia)
Rijk:

Animalia (Dieren)

Stam:

Chordata (Chordadieren)

Klasse:

Aves (Vogels)

Orde:

Caprimulgiformes (Nachtzwaluwachtigen)

Familie:

Podargidae (Uilnachtzwaluwen)

Geslacht: Batrachostomus (Kikkerbekken)
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TUINCENTRUM DEN HELDER HOVENIERSDIENSTEN

TRIMSALON DEN HELDER
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Vogelvereniging KANARIA

Afd. Den Helder H12

Aanmeldingsformulier
Vogelvereniging Kanaria is opgericht op 10 oktober 1935 aangesloten bij de NBvV afdelingcode H12
Ondergetekende wenst zich op te geven als:
Jeugdlid (tot 17 jaar)

Contributie per jaar

€ 15.00

Lid

Contributie per jaar

€ 30.00

B.Lid (ook lid bij zustervereniging NBvV)

Contributie per jaar

€ 17.50

Donateur

Contributie per jaar

€ 10.00

Contactblad per post

Kosten per jaar

€

Contactblad via e-mail

7.50
gratis

Inschrijfgeld

€ 1.25

Eenmalig

Gironummer van “KANARIA” is : NL30 INGB 0000 655491 tnv Vogelvereniging Den Helder eo Kanaria.

Mevr.

Dhr.

E-mail adres:

Naam :

Voorletters:

Adres :

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats :

Geboorte datum :

Telefoonnummer:

Mijn vogels zijn :
Bent u al lid van een andere vereniging?

Ja

Nee

Zo ja , welke vereniging?
Heeft u belangstelling in nevenactiviteiten?
:

………………..

Bestuursfunctie

Datum

Tentoonstellingsmedewerker

Handtekening
:
……………………..

Redactielid clubblad
Bezorger clubblad

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op : www.kanaria-denhelder.nl/wp
Of e-mail naar
: secretaris@kanaria-denhelder.nl
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