Mei 2011

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg
Voorzitter:
Erik-Jan Huisman
de Heuvel 5

3931 RH

Woudenberg

tel. 033 - 2866901

1e Secretaris:
Daan Huisman
Henschoterlaan 28

3931 DB

Woudenberg

tel. 033 - 2866290

2e Secretaris en ledenadministratie:
Coenraad Verhagen
Van Hogendorplaan 36
3931 HP

Woudenberg

tel. 033 - 2000104

Penningmeester:
Gert Snitselaar
Landscheidingsweg 6

3947 NG

Langbroek

tel. 06 - 26795941

Ringencommissaris:
Hans Dorst
Nico Bergsteynweg 24

3931 CD

Woudenberg

tel. 033 - 2865041

Email:
zangenkleur@gmail.com
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld e-mail adres niet vergeten door te geven?
Rekeningnummer:
Rabobank rek.nr. 1621.76.074 t.n.v. Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg
Contributie:
Senioren leden € 25,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar € 13,50 / Gastleden € 13,50 per jaar

Terugblik jaarvergadering dinsdag 15 maart 2011
Het is alweer even geleden dat we elkaar zagen tijdens de jaarvergadering in het
bekende zaaltje in Maarsbergen. Bij de vergadering waren14 leden aanwezig.
Door het bestuur werd het voorstel gedaan om de contributie gelijk te houden, dit werd
door de vergadering aangenomen. Het jaarprogramma werd besproken en de vraag aan
de leden was of men dit jaar opnieuw een jongvogelavond georganiseerd wilde hebben
of dat er liefhebbers zijn met andere interessante ideeën. Ideeën vanuit de leden voor
de invulling van het jaarprograma zijn altijd van harte welkom.
Afgelopen jaar bleek de animo onder de kanariekwekers voor de jongvogelavond vrij
laag en daarom werd besloten dit jaar te inventariseren welke kanariekwekers interesse
in de avond hebben, zodat de keurmeester niet voor 1 of 2 mensen hoeft te komen. (zie
verderop in dit blaadje)
Als laatste willen we het volgende nog aanstippen. In 2012 hopen we als vereniging 50
jaar te bestaan en dat willen we vieren met een regioshow!
Op de vergadering werd besproken wat hiervoor allemaal nodig is om dat te
organiseren. De meerderheid van de vergadering was het erover eens dat we de show
in de zaal van TTV Smash kunnen houden, het is een ideale locatie voor een mooie
show. Afhankelijk van het aantal vogels zal de indeling en aankleding er op aan gepast
moeten worden.
Geopperd werd verder voor financiële steun bij banken of de gemeente aan te kloppen.
Als leden andere aanvullingen of suggesties hebben denkt het bestuur graag mee over
een praktische invulling daarvan.
Ten slotte, nadat alle punten van de agenda waren afgehandeld, besloot de voorzitter
de vergadering.

Uitnodiging voor de barbecue vrijdag 24 juni 2011
Op vrijdag 24 juni willen we weer net als voorgaande jaren een gezellige
barbecueavond houden.
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 het
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 18 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 2011.

 opgavestrook barbecue vrijdag 24 juni 
Naam:

…………………………………………………………………

Meld zich aan voor de barbecue vrijdag 24 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!

Hulp op Haantjesdag zaterdag 11 juni 2011
We willen als vogelvereniging graag een stand op
Haantjesdag bezetten om zo onze vereniging in het
zonnetje (?!) te plaatsen.
We zoeken daarom leden die ons als bestuur hierin
willen helpen om een deel van de zaterdag in te vullen.
We snappen dat velen de hele dag niet zien zitten
maar het zou fijn zijn als we het over veel leden kunnen
verdelen en een globale planning kunnen maken.
We hebben van de “Haantjesdagcommissie” een hele
mooie plaats toegezegd gekregen in de buurt waar ook
een roofvogelshow zal worden gehouden.
Graag jullie reactie, vragen en/of ideeën naar
zangenkleur@gmail.com of Erik-Jan Huisman tel. 0332866901
Zie voor verdere informatie www.haantjesdag.nl

Jaarprogramma 2011
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!
Vrijdag 21 januari

feestavond

TTV Smash Woudenberg

Dinsdag 15 maart

jaarvergadering

Kapel Maarn

Dinsdag 19 april

presentatie Jaap Korten

Zaaltje Maarsbergen

Zaterdag 11 juni

haantjesdag

centrum Woudenberg

Vrijdag 24 juni

barbecue

fam. Oskam, Ekris 87a W’berg

Woensdag 21 september jongvogelavond

Zaaltje Maarsbergen

Woensdag 26 oktober
Woensdag 23 november
Donderdag 24 november
t/m
Zaterdag 26 nov.

inschrijfavond TT
Zaaltje Maarsbergen
opbouwen en inbreng TT TTV Smash Woudenberg
keuring en opening TT
Schoolstraat 2
Woudenberg
verloting en afbreken TT

onder voorbehoud:
Vrijdag 20 januari 2012

feestavond

TTV Smash Woudenberg

Kanariekwekers; o p g e l e t !
Zoals jullie in de terugblik op de jaarvergadering hebben kunnen lezen willen we graag
een globale inventarisatie hebben hoeveel van jullie interresse hebben in de
jongvogelavond. Graag ontvangen we jullie reactie of èn met hoeveel vogels (ongeveer
natuurlijk) jullie 21 september van plan zijn te komen zodat we weten of we een
keurmeester voor de kanaries moeten regelen. Graag z.s.m. reactie naar het bestuur of
een mailtje naar zangenkleur@gmail.com

Onlangs ontvingen wij het droevige bericht dat op 1 april j.l.
is overleden ons gewaardeerde lid,

D. Vos
Hij heeft vanaf de oprichting veel voor onze vereniging betekend. Als (oud)
bestuurslid is hij altijd erg actief geweest waarvoor we erg dankbaar zijn.
We wensen de nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.
Bergweg 9
3951 LH Maarn

Terugblik presentatie “Vogels kijken in Zuidelijk Afrika”
Dinsdag 19 april hield Jaap Korten, voorzitter van Aviornis regio Midden-Nederland en
lid van het Hoofdbestuur Aviornis Nederland voor ons een presentatie van de
safarireizen die hij in de afgelopen 30 jaar heeft gemaakt. Door middel van een mooie
powerpoint presentatie liet hij ons ervaren hoe het er met zo’n rondreis aan toe gaat.
Samen met zijn vrouw trekt hij met een 4x4 terreinwagen de natuurreservaten in
Zuidelijk Afrika in en overnachten hiermee in de vrije natuur tussen de olifanten en
overige wilde dieren. De presentatie bestond uit twee delen; de waterrijke en de droge
gebieden met elk hun specifieke, in deze habitat voorkomende, soorten.

In het eerste deel waren veel watervogels zoals kraanvogels, pelikanen, veel eendenen ganzensoorten maar natuurlijk ook verschillende soorten ooievaars, reigers, ijsvogels
en jacana’s te zien.
In het tweede deel kwamen opnames voorbij van trappe, hoenders, tokken,
neushoornvogels en de kleurrijke bijeneters, scharrelaars en verschillende
vinkensoorten. Verder nog andere vogelsoorten zoals duiven, wevers en natuurlijk
strijsvogels; baltsend, in broedkleed, met kuikens, jongen en groepen juvenielen.
Het was een mooie presentatie, wat minder bezocht maar een presentatie die echt liet
zien hoe het er met zo’n rondreis aan toe gaat.
Erg mooi en leerzaam!

