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Terugblik Jaarvergadering 17 maart 2010

Het is al weer een tijdje terug dat we de jaarvergadering hebben gehad in het zaaltje
achter de kerk in Maarsbergen.
Het was een jaarvergadering met 14 stemgerechtigde leden.
De voorzitter blikte terug op het afgelopen jaar en een geslaagde tentoonstelling. Verder
benoemde hij kort enkele verbeterpunten aan voor het komende jaar. 
Hierna verantwoorde de penningmeester voor de eerste keer zijn werk van het
afgelopen jaar. De kas is door de kascommissie in orde bevonden en hij werd geprezen
om de duidelijke opzet en lay-out. 
Aftredend bestuurslid was dit jaar voorzitter Erik-Jan Huisman. Met instemming van alle
aanwezigen werd hij herkozen als voorzitter van de vereniging.
Na de bestuursverkiezing was het  de tijd om het jaarprogramma voor 2010 te
presenteren en verder met de aanwezige leden aan te vullen. Dit jaarprogramma vindt u
verderop in dit blad. 

Na de pauze restte ons nog de rondvraag. Nadat alle punten van de agenda waren
afgehandeld besloot de voorzitter het officiële deel van de vergadering. Ter afsluiting
van de avond werd de film van de NBVV bekeken, waarop duidelijk de taakverdeling en
alle werkzaamheden op het bondsbureau worden gepresenteerd. 
Na afloop bleven de meeste leden nog even gezellig wat drinken.





Jaarprogramma 2010

Het totale jaarprogramma zoals het voor dit jaar is vastgesteld tijdens de
jaarvergadering. Een aantal activiteiten is inmiddels al de revue gepasseerd.
Vergeet ze vooral niet in uw agenda te zetten!

- Jaarvergadering woensdag 17 maart

- Presentatie Bart Braam dinsdag 20 april
(locatie Kapelweg Maarn)

- Barbecue bij fam. Oskam vrijdag 18 juni
(zie uitnodiging elders in dit blad)

- Jong vogelavond dinsdag 14 september
(locatie zaaltje kerk Maarsbergen)

- Tentoonstelling 2010
(locatie TTV Smash Woudenberg)

Inschrijfavond dinsdag 26 oktober

Opbouwen zaal en inbrengen vogels woensdag 24 november

Keuring en opening donderdag 25 november

Afhalen vogels en opruimen zaterdag 27 november

- Feestavond nog niet bekend januari 2011

noot bij jongvogelavond: De vooraf door bestuur voorgestelde datum was voor veel
aanwezige leden niet mogelijk, tijdens vergadering is toen 14
september voorgesteld en afgesproken en is niet meer aan de door
Leersum geplande datum gedacht. Toen dit later ontdekt werd
hebben we de keurmeesters en het zaaltje gevraagd voor de 15e.
Helaas zijn de zaaltjes in Maarsbergen en in Maarn beide al de
avonden rond deze tijd bezet zodat uitwijken niet mogelijk is.

Betaling contributie

Zoals elk jaar is het ook dit jaar weer de bedoeling dat door de leden contributie wordt
betaald. Aangezien voor het gebruik van acceptgiro’s door de bank geld wordt gevraagd
en ons extra tijd kost willen we jullie vriendelijk vragen het zo over te maken naar:

Rabobank 1621.76.074 t.n.v. Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg
o.v.v. uw naam en ‘contributie 2010’

De bedragen zijn, net als voorgaande jaren, voor seniorenleden € 25,00 en voor jeugd-
en gastleden  € 13,50 per kalenderjaar.

Alvast bedankt namens onze penningmeester voor uw medewerking!





Uitnodiging voor de barbecue vrijdag 18 juni 2010

Op vrijdag 18 juni willen we weer net als voorgaande jaren een gezellige
barbecueavond houden. Dit jaar was het plannen door het WK voetbal met alle
wedstrijden wat lastiger. We hebben uiteindelijk gepland op deze vrijdagavond. 
We vinden het fijn dat we ook dit jaar weer welkom zijn bij de familie Oskam aan de
Ekris 87a in Woudenberg. Jullie worden vanaf 18:30 uur verwacht. We willen met eten
beginnen om ongeveer 19.00 uur.

Geef u op voor deze gezellige  avond en vul onderstaande opgavestrook in! 

De kosten voor het eten deze avond inclusief het drinken zijn:

kinderen t/m 4 jaar    gratis

kinderen 5 t/m 12 jaar €   3,50

volwassenen € 10,00

Opgave graag zo spoedig mogelijk bij een van de
bestuursleden of via zangenkleur@gmail.com 

Dit kan uiterlijk t/m zaterdag 12 juni.

Graag vooraf bij opgave of uiterlijk op de avond 
zelf betalen.

Ook overmaken is natuurlijk mogelijk op 
rekeningnummer 1621.76.074 
t.n.v. Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg. 
Vermeld hierbij uw naam en BBQ 2010.

� opgavestrook barbecue vrijdag 18  juni   �

Naam: …………………………………………………………………

Meld zich aan voor de barbecue vrijdag 18 juni met:

…… kinderen t/m 4 jaar   ( gratis )

…… kinderen 5 t/m 12 jaar ( €   3,50 )

…… volwassenen ( € 10,00 )

Bij inlevering van deze opgavestrook graag contant betalen!



Terugblik op de diapresentatie van Bart Braam

Op 20 april heeft Bart Braam voor ons in het zaaltje in Maarn een schitterende
diapresentatie gegeven met prachtige foto’s van prachtvinken en Europese vogels. Door
de jaren heen heeft hij van vele vogelsoorten jongen op stok weten te krijgen en deze
ervaringen wilde hij graag met ons delen. De tijd vloog deze avond dan ook voorbij. Ook
zijn ervaring als bestuurlid bij diverse bonden en organisaties/verenigingen kwam ter
sprake. Hij heeft zich na de importstop ingezet om koppels van bijzondere en steeds
zeldzaam wordende vogels compleet te krijgen en strijd nog steeds voor een eventuele
goede vorm van import.
Het was een mooie en leerzame avond voor iedereen!



Haantjesdag 2010

Zoals tijdens de jaarvergadering besproken heeft het bestuur de mogelijkheden bekeken
om als vogelvereniging een stand op Haantjesdag in Woudenberg te plaatsen.
Helaas kunnen we het als bestuur dit jaar niet redden. 4 van de 5 bestuurleden hebben
die dag (geheel of gedeeltelijk) andere verplichtingen waardoor het ons niet verstandig
lijkt. Of wel, en dan goed, of niet meedoen leek ons het beste.
Graag willen we het volgend jaar wel doen en hopen dat er dan leden zijn die ons die
dag mee willen helpen met het bemannen (of vrouwen) van de stand.
Ook zijn jullie ideeën over hoe en wat natuurlijk erg welkom!

VRAAG & AANBOD

Algemeen:
1-0 man, 0-1 pop, 1-1 koppel, EK eigen kweek.
Deze advertentierubriek is bestemd voor zowel
verenigingsleden als gastleden van de
vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg e.o.
Omdat deze rubriek niet bestemd is om financieel
winst te maken zullen wij hiervoor geen kosten
rekenen. De advertenties zijn daarom ook alleen
bedoeld voor niet-commerciële doeleinden. 
De advertentie dient ingeleverd te worden bij een
van de bestuursleden of kan gemaild worden naar
zangenkleur@gmail.com. (evt. inclusief foto)

Deze rubriek is dus gratis.

Gevraagd:

1-0 Geelflankparkiet (Pyrhurra molinae
hypoxantha)

0-1 Pennant Rosella, (kleur blauw of rood
cinnamon)

1-1 Aratinga's (alle soorten) 
Gert Snitselaar tel. 06-26795941
gertsnitselaar@kliksafe.nl

Let op! 
Het inleveren van uw volgende
advertentie dient te geschieden 
voor 15-07-2010




