
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Maart 2013 
 



Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg 
 
Voorzitter: 
Erik-Jan Huisman  
de Heuvel 5    3931 RH  Woudenberg  tel. 033 - 2866901 
 
1e Secretaris: 
Daan Huisman  
John F. Kennedylaan 101   3931 XH  Woudenberg  tel. 033 - 2587823 
 
2e Secretaris en ledenadministratie: 
Coenraad Verhagen  
Van Hogendorplaan 36  3931 HP  Woudenberg  tel. 033 - 2000104 
 
Penningmeester:  
Gert Snitselaar  
Langbroekerdijk B-21  3947 BA 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:  (Let op! Bedragen gewijzigd) 
Senioren leden �  26,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar �  14,50 / Gastleden �  14,00 per jaar 
 
 



Uitnodiging lezing dinsdag 2 april 2013 door natuurfotograaf Jan Pater 
 
Dinsdag 2 april aanstaande hoopt Jan Pater voor ons een mooie 
lezing te houden in het zaaltje van de Dorpskerk in Maarsbergen. 
Jan Pater is naast natuurfotograaf, natuurgids en amateur-
veldbioloog. Hij hoopt voor ons een lezing te verzorgen over 
“Weidevogels & andere vlerken”.  
We beginnen deze avond om 20.00 uur. 
 
Zodra je iets meer van vogels wilt weten dan van de vogels in je tuin, dan ga je er op uit. 
Natuurlijk zoeken we dan geen kleine vogeltjes, maar wat grotere vogels want die kun je 
goed observeren. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En waar kun je deze beter vinden dan in de weilanden om ons heen. Daar zitten de 
weidevogels, een gevarieerd gezelschap en meer soorten dan je verwacht… 
 

 
Allemaal tot ziens op dinsdagavond 2 april in Maarsbergen! 
 



Terugblik Jaarvergadering dinsdag 5 maart 2013 
 
Enkele weken geleden hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in 
Maarsbergen. De voorzitter opende vergadering en blikte allereerst met ons terug op 
een geslaagd jubileumjaar. Een uitje naar Avifauna, hoewel niet heel veel leden zich 
opgegeven hadden was het een geslaagde en prachtige dag tussen de vogels en op het 
water tijdens de rondvaart. De regioshow was een succes en de receptie in de 
Annahoeve was een mooie afsluiting. De reünie werd bezocht door ruim 50 mensen.  
 

De notulen van de jaarvergadering 2012 en het jaarverslag werden, na enkele 
vastgestelde tekstuele wijzigingen, door de vergadering goedgekeurd en vervolgens 
werd het financieel verslag van de penningmeester onder de loep genomen.  
 

De vereniging heeft in 2012 een flinke aderlating gedaan doordat de vereniging 
bijgedragen heeft aan het jubileumuitje, hogere kosten had voor de tentoonstelling en 
het uitje aan het eind van het jaar. Gelukkig hebben we een veilige reserve als 
vereniging om dergelijke eenmalige kosten op te vangen en op termijn weer aan te 
vullen. Ook is het zo dat 1 extra grote advertentie in de catalogus meer opleverd dan 
een verhoging van de contributie voor alle leden van 50 cent.... 
 

Enkele leden merkten op dat er nog steeds een fors bedrag aan openstaande 
contributie open staat over de afgelopen jaren. De penningmeester kreeg van diverse 
kanten de vraag of zulke leden niet gewoon uitgeschreven moeten worden. Uiteindelijk 
kost elk niet betalend lid wel de bondsafdracht en als er geen contributie betaald wordt 
kosten deze leden de vereniging, naar verhouding veel geld. De penningmeester zei 
deze leden extra hierop te attenderen en actie te ondernemen. 
 

De bond heeft de bondsafdracht per 1 januari 2013 verhoogd in verband met de BTW-
verhoging per 1 oktober 2012. Het bestuur stelde daarom voor het lidmaatschapsgeld te 
verhogen naar 
Jeugdleden     � 14,50          Volwassen leden     � 26,00          Gastleden     � 14,00 
 

De verhoging bestaat uit verhoging van de bondsbijdrage van � 0,50 en een verhoging 
in verband met hogere kosten voor de vereniging van � 0,50. De voorzitter gaf duidelijk 
aan dat in feite niet de contributie maar de advertenties de grootste bron van inkomsten 
zijn voor de vereniging. Met een paar advertenties extra compenseer je de extra 
uitgaven van de vereniging. Daarom deed hij een oproep aan alle leden om zich in te 
zetten voor het binnen halen van veel advertenties voor de vogelbladen en de 
tentoonstellingscatalogus. 
  

Aftredend bestuurslid was dit jaar Coenraad Verhagen. Hij heeft zich vanwege zijn 
privésituatie toch niet herkiesbaar gesteld. Hij heeft aangegeven thuis nodig te zijn en 
meer tijd nodig te hebben voor zijn gezin en heeft daarom besloten zich niet herkiesbaar 
te stellen voor een nieuwe termijn als secretaris. De voorzitter bedankt hem voor zijn 
bijdrage en inzet binnen het bestuur en geeft tevens aan dat er tot op heden geen 
kandidaat gevonden is of zich beschikbaar heeft gesteld om de plaats van Coenraad in 
te nemen. De taken zullen voorlopig door de rest van het bestuur verdeeld worden en er 
wordt uitgekeken naar een nieuw bestuurslid.  Tips zijn altijd welkom! 
 

Toen was het tijd voor het jaarprogramma 2013. Maar meer daarover elders in het blad.  
Na de pauze was het al weer tijd voor de rondvraag. Na de rondvraag sloot de voorzitter 
de vergadering en was het tijd voor een (al dan niet alcoholisch) drankje.  
Op de ledenvergadering waren 16 leden aanwezig. 



Jaarprogramma 2013 
 

Hierbij het jaarprogramma van 2013 zoals we dit tijdens de jaarvergadering hebben 
afgesproken. Enkele activiteiten zijn inmiddels gepasseerd. 

Vergeet ze vooral niet in uw agenda te zetten! 

datum:   activiteit:    locatie: 

Dinsdag 5 maart   jaarvergadering    Zaaltje kerk Maarsbergen 
20.00 uur        Woudenbergseweg 52  

Dinsdag 2 april   presentatie Jan Pater   Zaaltje kerk Maarsbergen 
20.00 uur        Woudenbergseweg 52 
zie uitnodiging verderop in dit blad      

Zaterdag 22 juni   barbecue     fam. Oskam 
zie uitnodiging verderop in dit blad    Ekris 89-A Woudenberg 

Maandag 9 september  jongvogelavond/presentatie  Zaaltje kerk Maarsbergen 
20.00 uur        Woudenbergseweg 52  

Dinsdag 29 oktober  inschrijfavond TT    Zaaltje kerk Maarsbergen 
20.00 uur        Woudenbergseweg 52  

Woensdag 20 november opbouwen en inbreng TT Tafeltennisver.”Smash” 
Donderdag 21 nov.  keuring en opening TT   Schoolstraat 2 
t/m          Woudenberg 
Zaterdag 23 nov.   verloting en afbreken TT 

Vrijdag 24 januari 2014 feestavond    n.t.b. 
20.00 uur 
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