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Ringenbestelling over 2018
De ringen zijn in 2018 rood RAL 3002
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 2018
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 8 mei 2017
t/m 23 september 2017
t/m 24 januari 2018
t/m 24 maart 2018

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2017
Na
15 december 2017
Uiterlijk 1 april 2018
Uiterlijk 15 mei 2018

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
willemvg50@gmail.com

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 Godsdienstige handeling 5 Ransel 9 Munteenheid 10 Barium 11 Meisjesnaam
12 Meisjesnaam 13 Landweg 15 Vis 17 Bezorgd 19 Engelse kroeg 21 Gelofte
22 Programmeerfout 24 World Trade Center 26 En dergelijke 28 Verzoekschrift
31 Pers. voornaamwoord 32 Slokje 34 Straf-werktuig 35 Kort tekstbericht 37 Ter attentie van
39 Tegenzin inboezemen 42 Meisjesnaam 44 Primitief wapen 45 Universiteit van Amsterdam
46 Bouwmateriaal 47 Grondtoon 48 Teleurstellend 50 Achterwerk 51 Navigatiemiddel.
Verticaal:
1 Kapot 2 Europese Unie 3 Kaartspel 4 Omroep 5 Vleessoort 6 Meisjesnaam 7 Vogel
8 Boekomslag 10 Verlegen 11 Vroeger 14 Strook 16 Waterstand 18 Houterig stijf meisje
20 Soort belasting 23 Opbruisen 25 Riem 27 Aanwijzend voornaamwoord
29 Technisch onderwijsassistent 30 Loopvogel 33 In gereedheid 36 Zandige oever
38 Voetbal International 40 Reclameboodschap 41 Vragenspel 43 Zoon van Adam en Eva
48 System Administrator 49 En anderen.

Oplossing puzzel Mei 2017: Scholekster
Rijk:
Stam:
Klasse:
Orde:

Animalia (Dieren)
Chordata (Chordadieren)
Aves (Vogels)
Charadriiformes
(Steltloperachtigen)
Familie: Haematopodidae (Scholeksters)
Geslacht Haematopus
:
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September
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 12 september 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 12 september
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering van 9-05-2017
3. Mededelingen
4. In en Uitgaande Post
5. OTT 2017
6. Pauze met verloting
7. Vogelpraatje
8. Rondvraag
9. Sluiting

Afwezig met bericht: R.Boerboom ,A.Duinkerken,G. Dikken,J.van Vliet, W.Hoogendijk
Aanwezig
: 13 leden en belangstellende
1. Opening
Welkomstwoord voorzitter voor alle aanwezigen en speciaal voor dhr, Hans Tomas.
2. Notulen ledenvergadering van 11-04-2017
Geen op of aanmerkingen
3. Mededelingen
Bericht van dhr.Streefkerk heeft een operatie ondergaan er is namens Vv.Kanaria een
beterschap kaartje gestuurd.
Kooien van dhr Derks zijn gekocht door J.Bûgel
4. In en Uitgaande Post
Post NBvV nieuwsbrief no.1
Vraag over vestrekking van ringen niet lid.
Kaartje namens Vv.Kanaria ivm overlijden van mevr.Daalder echtgenote van oud lid (maar nog
steeds tt medewerker) Klaas Daalder
Post ING Bank over het opnieuw legitimeren van onze voorzitter A.R.MacRooy.
Winnaar puzzel mei Jan Nijsten oplossing scholekster
5. Verslag districtsvergadering
De vergadering is door de voorzitter bezocht, hij geeft een persoonlijk kort verslag hierover.
Hij vraagt speciale aandacht voor de handleiding bestellen kunststof ringen . In Onze vogels
van mei zou aan dit onderwerp aandacht besteed worden. Verder vraagt hij speciale aandacht
voor de nieuws brieven van Onze Bond !
6. Pauze met verloting
7. Vogelpraatje
De aanwezige leden geven hun wel en wee over onze hobby.
8. Rondvraag
Geen vragen
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Koos van Cassel

Jan Nijsten

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

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

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

Hier kan uw
advertentie staan
Voor info bel
Koos van Cassel
0223-620755

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

Denk om uw ringenbestelling 2018
De NBvV. vraagt u in uw eigen belang en in het belang van andere leden
zich strikt aan deze regels te houden.

Bestelronde 2
W.J. Hoogendijk

t/m 23 september 2017
P. Korffstraat 40

Na

1785 JG Den Helder
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15 december 2017
Tel.0223-631833
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9. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder een wel thuis,prettige
vakantie en tot onze ledenvergadering in september.
GEKRABBEL VAN DE VOORZITTER
Voor je het weet is de zomer alweer voorbij, er zijn zelfs hele mooie liedjes over dit onderwerp geschreven
denk maar aan Gerard Cox met “Het is weer voorbij die mooie zomer“. De laatste clubavond van 9 mei zit
als het goed is nog vers in het geheugen, toen ik onze gebruikelijke zomerstop aankondigde en een ieder
een mooie zomer en vakantie toewenste.
De tijd vliegt, dat geldt ook voor de omloopsnelheid van ons clubleven, denk bijvoorbeeld aan onze
jaarlijkse onderlinge tentoonstelling, het is alweer bijna november en onze eerste clubavond na de
zomerstop staat al weer voor de deur en wij kijken natuurlijk met zijn allen daar naar uit.
Het bestuur is dan ook weer volop bezig met de voorbereidingen en het weer opstarten van de Kanaria
routine. Op 28 aug jl hebben wij weer onze gebruikelijke bestuursvergadering gehouden in het zonnetje in
de tuin van Koos en Marian.
Zoals gebruikelijk wordt U in het clubblad en op de clubavonden verder op de hoogte gehouden.
Wij hopen dan ook veel van onze leden welkom te mogen heten op de eerste vergadering na de zomerstop
op dinsdag 12 sep as.
Ik weet niet hoe het U tijdens de zomerstop vergaan is ? Heeft ook zo genoten van het EK dames voetbal of
van het WK atletiek of van “Sail 2017, of wat dacht U van de geweldige hockey prestaties van de Ned
dames en heren teams”?De droom van de Olympische gedachte was zoet en leek echt te bestaan?
Die droom werd echter toch niet helemaal werkelijkheid er zijn heel wat voorbeelden uit de afgelopen
maanden en weken die het tegendeel bewezen, sla maar eens de krant open of kijk naar het nieuws. Soms
denk ik ,als al die kwaadwillenden bijvoorbeeld vogels gingen houden dan zag de wereld er anders uit!
Beste vogelvrienden laten wij met elkaar genieten van de mooie zaken en onze vogelhobby
Hoop U weer in goede orde aan te treffen op onze clubavond van september.
Aulvin Mac Rooy

Onderlinge tentoonstelling 2017
De onderlinge tentoonstelling 2017 is weer in aantocht en daar hoort ook de tombola weer bij.
De voorbereidingen zijn alweer begonnen en misschien zijn er onder onze leden ook wel mensen die
ons een prijs willen schenken en natuurlijk hopen wij dat onze vaste sponsoren ook weer van partij zijn.
Heeft u prijzen wij komen ze met dank bij u ophalen, natuurlijk mag u ze ook komen brengen :
Bel voor een afspraak : Marian 0223-620755
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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

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

Bodembedekkers als schelpenzand
en beukensnippers
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
1781 CD Den Helder

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

Fax : 0223 - 684879

Scholekster

(Oplossing puzzel mei)

30 januari 2017 Onze weidevogels
De scholekster (Haematopus ostralegus) is een zwart-witte steltloper.
Kenmerken
Deze vogel heeft een zwart-wit verenkleed, een oranje snavel en oranje poten. Rondom de ogen
heeft hij een oranje ring. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt
40 tot 45 cm en het gewicht 400 tot 800 gram.
Het is een trekvogel.
Leefwijze
Hun voedsel bestaat uit schelpdieren, wormen en krabben. Bij schelpdieren wordt eerst de
sluitspier doorgeknipt, voordat de schelp kan dichtslaan, waarna de prooi wordt opgegeten. Na
een mislukte poging proberen ze de schelp open te hameren op een harde ondergrond.
Voortplanting
De broedtijd loopt van half april tot in juli. De scholekster legt meestal drie, soms vier eieren in een
nest gemaakt in een ondiep kuiltje. De eieren zijn gemiddeld 57 x 40 mm groot. Meestal broedt de
scholekster op grasland, maar ook op bouwland worden veel nesten aangetroffen. Ze maken ook
nesten op platte, met grind bedekte daken van grotere gebouwen, waar geen gevaar dreigt van
grondpredatoren als vos en hermelijn. De eieren komen uit na 25 à 27 dagen broeden. De jongen
worden dan nog een poosje gevoed door de ouders, in tegenstelling tot bij de meeste andere
weidevogels.
Territoriumgedrag
De scholekster is het onderwerp van een onderzoeksprogramma over het verband tussen
territoriumgedrag en broedsucces van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten laten zien dat
scholeksters op twee manieren kunnen proberen om een geschikte broedplaats te veroveren. De
beste broedplekken worden namelijk bezet gehouden door alreeds succesvolle paren en
scholeksters kunnen tot 30 jaar oud worden (in Nederland werd een exemplaar aangetroffen van
46 jaar). Deze vogels zijn bijzonder gehecht aan hun territorium, zelfs zo zeer dat ze de plek trouw
blijven ook als deze door veranderde omstandigheden niet meer zo gunstig is.
Jonge scholeksters (ook wel floaters genoemd) hebben twee mogelijkheden, genoegen nemen
met een kwalitatief minder territorium of wachten tot er een goed territorium vrijkomt. Een goed
territorium (hokkerterritorium) ligt vlak bij de voedselbronnen op het wad, een slecht territorium
(wipperterritorium) ligt daar verder vanaf. Oorspronkelijk ging men ervan uit dat beide strategieën
gedurende een scholeksterleven evenveel jongen zouden opleveren: een keuze tussen vroeg
beginnen maar jaarlijks minder jongen grootbrengen of later beginnen, maar dan wel een hoog
jaarlijks succes hebben. Een hokkerterritorium levert gemiddeld 0,65 jongen per jaar op en een
wipperterritorium 0,2 jongen per jaar. Deze veronderstelling bleek echter onjuist: de wippers zijn
sukkels die in hun leven minder jongen grootbrengen, hokkers beginnen namelijk niet later in hun
leven met broeden.
Het is ook gebleken dat jongen de sociale status van hun ouders meekrijgen. Jongen die door
hokkers worden grootgebracht veroveren ook vaak weer een hokkerterritorium, terwijl door
wippers grootgebrachte jongen dat zelden doen. Bij het veroveren van een hokkerterritorium is het
ook van belang hoe bekend het dier is met de omgeving. In een onderzoek waarbij kunstmatig
territoria werden leeggemaakt door de “eigenaars” te verwijderen, bleek dat 80% van de
vrijgekomen territoria werden bezet door vogels die bekend waren met het gebied. Floaters
maakten zich bekend met het terrein door regelmatig de betreffende territoria binnen te dringen.
De scholekster is bekend vanwege zijn verdediging van het nest. Wanneer een roofdier het nest
nadert, doet de ekster zich voor alsof hij kreupel is om de belagers van het nest weg te lokken.
Eenmaal op afstand vliegt hij weg.
Jonge scholeksters, die nog niet broeden, verzamelen zich in het voorjaar in groepen. In het
binnenland houden ook broedende vogels zich in het begin van het broedseizoen enige tijd op in
dergelijke scholekstersozen. Wat precies de functie is van de sozen is niet bekend.

Willemsoord Museum Winkel
Het adres voor nieuwe
en 2de hands treinen
Iedere zaterdag inkoop!

De modelbouw winkel in de kop van Noord Holland!
Dealer van oa;

Fleischmann
Roco
Humbrol
Ulhenbrock
Busch
Kibri
Faller
Piko
Tekno
Märklin

Willemsoord Museum Winkel/MD Modelauto`s en Treinen!
Willemsoord gebouw 39
1781 AS Den Helder
06-46343925

www.modeltreinenenmeer.nl
Openingstijden;
Donderdag van 12.00 tot 18.00 uur
Vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur

Ergens anders goedkoper gezien ? Dan passen wij gelijk de prijzen aan !
(vraag naar de voorwaarden)

Populatie en verspreiding

Verspreiding van de scholekster (Foto in kleur kijk op www.kanaria-denhelder.nl/wp)
Groen: het gehele jaar, geel: zomer, blauw: winterEr zijn drie ondersoorten van de scholekster
beschreven:
• H. o. ostralegus met een verspreiding in Europa en in het westen van Rusland.
• H. o. longipes in het oosten en zuiden van Rusland.
• H. o. osculans in het oosten van Azië.
Een vierde ondersoort, H. o. finschi uit Nieuw-Zeeland, wordt meestal als een aparte soort gezien.
De scholekster komt het hele jaar door voor aan de kusten van de Noordzee en van de Ierse Zee.
Broedvogels uit noordelijke gebieden (Scandinavië en IJsland) trekken in de winter naar het
zuiden. Veel vogels overwinteren langs de Noordzee en de Britse eilanden. Andere trekken naar
Spanje en Afrika. Rond de Middellandse Zee komen kleinere populaties voor.
De scholeksters uit het oosten van Azië migreren in de winter naar het zuiden van China.
Status in Nederland en Vlaanderen
Tot 1985 nam het aantal scholeksters in de Waddenzee toe. Sindsdien is het echter met circa
35% afgenomen. Als oorzaken worden genoemd de vermindering van het voedselaanbod (o.a.
door de kokkelvisserij) en minder droogvallende mosselbanken. Om aandacht te krijgen voor de
snelle terugloop hebben enkele Nederlandse vogelbeschermingsorganisaties 2008 uitgeroepen tot
het Jaar van de scholekster. In Nederland bevinden de grootste aantallen zich in het noorden en
westen. Zuid-Limburg en Flevoland huisvesten nauwelijks scholeksters. In België kan men een
groot aantal scholeksters zien in de vrije natuur (en in gevangenschap) in het Zwin.
Internationaal
De grootte van de wereldpopulatie werd in 2012 door Wetlands International geschat op 1,00 tot
1,16 miljoen individuen en de Europese popuatie werd in 2015 door BirdLife International geschat
op 568 tot 708 duizend volwassen vogels. De aantallen nemen af door een groot aantal factoren
waaronder intensieve visserij op schelpdieren en habitatverlies door aantasting en verstoring van
de kustgebieden die voor de vogels belangrijk zijn als broedgebied, tussenstation tijdens de trek
en overwinteringsgebied. Om deze redenen staat deze soort sinds 2015 als gevoelig op de Rode
Lijst van de IUCN.
(foto: Bennie v.d. Brink)
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TUINCENTRUM DEN HELDER HOVENIERSDIENSTEN

TRIMSALON DEN HELDER

WOONTRENDS

Openingstijden:
Ma 12.30 tot 17.30 u. Di. t/m vrij. 09.30 tot 17.30 u.
Za. 09.30 tot 17.00u
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur
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Jeugddistrictdag 2017

Jeugdleden het is bijna zo ver. Jullie dag de Jeugddistrictdag wordt dit jaar gehouden op
zondag 8 oktober 2017.
Jullie krijgen allemaal persoonlijk een uitnodiging, maar we willen via dit stukje in jullie eigen
clubblad een en ander onder de aandacht brengen. Graag willen we ook dat jullie vereniging hier
aandacht aan schenkt en de jeugdleden laat weten dat de jeugddistrictdag wordt gehouden.
Iedere vereniging moet tenslotte jaarlijks een kleine geldelijke bijdrage leveren en daarom hopen
wij ook dat binnen de verenigingen waar jeugdleden aanwezig zijn deze dag gepromoot wordt.
Jeugdleden zijn de toekomst voor onze vogelhobby en als we jullie op een positieve manier
kunnen ondersteunen, zal het plezier in het houden en verzorgen van vogels alleen maar
toenemen. Ook hebben we jullie vereniging gevraagd de jeugdleden te helpen bij het invullen van
de lijsten en vervoer naar de jeugddistrictdag.
De locatie is dit jaar Speelparadijs Koggenland aan de Kerkweg 11a 1711 RR in Hensbroek.
De vogels kun je inbrengen tussen 9:00 en 9 :30, zodat we om 10:00 kunnen beginnen.
In het Speelparadijs Koggeland zijn verschillende attributen aanwezig voor veel speelplezier.
Het districtsbestuur heeft keurmeesters benaderd die het leuk vinden om hier aan mee te werken en
om onze jeugd extra te stimuleren met hun hobby het houden en verzorgen van vogels.
Er zullen een kanariekeurmeester, een tropenkeurmeester en een parkietenkeurmeester
aanwezig zijn. Zij gaan de door jullie meegebrachte vogels beoordelen en met jullie bespreken.
Daar zal je beslist wat van opsteken, zeker als het gaat om de deelname aan een tentoonstelling.
Zelf hebben we voor jullie nog een bijbehorend programmatje in elkaar gezet met onder andere
oudhollandse behendigheid spelletjes en een kennisquiz op het gebied van vogels waar je aan
kunt deel nemen.
Gedurende de dag kan je vrij gebruik maken van de attributen zoals springkussens enz, die
in Speelparadijs Koggenland aanwezig zijn.
Wij hebben er met z’n allen zin in en zullen proberen zo veel mogelijk jeugdleden naar
Speelparadijs Koggenland te krijgen. Natuurlijk is iedereen zowel ouders, leden, bestuursleden
van harte welkom om een kijkje te komen nemen en de koffie staat klaar.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Vogelvrienden Hoorn en Omstreken.

Voorlichtingsbulletin
“De NBvV, dat zijn we samen!”
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
tel. 0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
•
•
•
•
•
•
•

juni 2017

Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Districtsbesturen
Besturen van de KMV en TC’s
Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
Ereleden en Leden van Verdienste
Keurmeesters

Als bijlage bij dit bulletin ontvangt u:
15. Aanvraagformulier tentoonstelling 2018
16. Verzekeringsformulier tentoonstelling 2017
17. Het verslag van de Algemene Vergadering

nieuws over mondial 2019
Zoals u weet organiseert de NBvV de Mondial 2019 in de
IJsselhallen te Zwolle. Om tot een goed organisatieplatform te
komen is er al snel, na de afgelopen Mondial 2017 in Almeria, een petit comité samengesteld. Een mix van ervaringen en
deskundigheid van oud-bestuursleden van de voormalige
ANBvV m.b.t. het organiseren van een Mondial en onze eigen
NBvV ervaringen voor wat betreft het organiseren van het Nederlands Kampioenschap staan hierbij tot onze beschikking.
Zo zullen de ervaringen van de vaste krachten van het NK een
grote rol gaan spelen en pakt daarnaast elke hoofdbestuurder
zijn verantwoordelijkheid in belangrijke portefeuilles. Het
spreekt voor zich dat de data en plaats van de Mondial 2019
zich al rondgesproken hebben. Geïnteresseerden en bezoekers
hebben al geïnformeerd en sommigen hebben al geboekt bij
hotels in en rond Zwolle.
De NBvV had op voorhand al de IJsselhal en twee hotels (gelukkig) vastgelegd. Daarnaast zijn er al veel contacten m.b.t.
kooien, standhouders en scholen in Zwolle geweest. Het zal u
niet bevreemden maar ook de indeling van de zalen is al
gereed. Het is druk geweest, maar het zal nog drukker worden.
U hulp zal daarbij, zoals alle jaren, onontbeerlijk zijn.
Om uiteindelijk de finale goedkeuring voor o.a. de accommodatie te krijgen heeft Dhr. Carlos Ramoa, President General
van de COM, van 14 tot 16 juni 2017 een bezoek aan Nederland gebracht. Hij werd hierbij op 14 juni ontvangen door
NBvV voorzitter Klaas Snijder en voorzitter COM NLD Dhr.
Henk van der Wal. Op 15 juni heeft hij van een deel van het
organiserend comité, bestaande uit voorzitter Klaas Snijder
(Algehele leiding), Sjoerd Munniksma (Floormanager), Dirk
Verburg (Financiën), Onno Bijlsma en Rein Grefhorst (acquisitie en kooien) en Albert Zomer (huisvesting en PR) een
presentatie gekregen over de organisatiestructuur en de te

gebruiken kooien voor de Mondial 2019.Tevens werden de IJsselhallen en de twee door ons vastgelegde hotels (Mercure in
Zwolle en Fletcher in Epe) bezocht en bekeken. Het organiserend comité bestaat verder uit Sjaak van Bennekom, Evert
Berns, Harry Rietberg en Bennie Horstink en zal in een later
stadium zeker aangevuld gaan worden op diverse specialiteiten, e.e.a. naar voorbeeld van de indeling van het NK, ondersteund door het bondsbureau NBvV.
Wij kunnen mededelen dat Dhr. Ramoa zeer content was met
de plannen, de hotels en de wijze waarop wij deze Mondial
denken te gaan invullen. Na een gedegen bespreking en het
doornemen van het COM contract, zal dit medio 2018 worden
getekend. Als organiserend comité gaan we verder op het ingeslagen pad en zullen wij u regelmatig op de hoogte gehouden
worden over de stand van zaken m.b.t. Mondial 2019.
Vol goede moed en met heel veel enthousiasme kunnen we
verder met de organisatie, wetende dat we dat niet alleen kunnen. Bijdragen en hulp zullen in de toekomst gevraagd worden
en wij weten inmiddels al dat we, gezien uw betrokkenheid tot
op heden, op u kunnen rekenen.
Namens het comité Mondial.
Albert Zomer
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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
Vogelvereniging Kanaria opgericht 10 Oktober 1935
Aangesloten bij de Ned. Bond van Vogelliefhebbers

