
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

April 2014 
 
 
Met o.a. 
uitnodiging lezing Hans Wagenaar dinsdag 6 mei a.s. in zaaltje Maarsbergen 
overzicht jaarprogramma 2014 
bestellen ringen 1e ronde kweekjaar 2015  



Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg e.o. 
 
Voorzitter: 
Erik-Jan Huisman  
de Heuvel 5    3931 RH  Woudenberg  tel. 033 - 2866901 

 
1e Secretaris en ledenadministratie: 
Daan Huisman  
John F. Kennedylaan 101   3931 XH  Woudenberg   tel. 033 - 2587823 

 
2e Secretaris: 
 

vacature 
 
Penningmeester:  
 

vacature 
 
Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 

Internet  en Email:    www.zangenkleurwoudenberg.nl    zangenkleur@gmail.com  
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld (e-mail) adres niet vergeten door te geven? 
 

Rekeningnummer: 
Rabobank Let op! Aangepast in verband met IBAN rek.nr.  
NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v.  Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg 
 

Contributie: 
Senioren leden €  26,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar €  14,50 / Gastleden €  14,00 per jaar 
 

Opzeggen lidmaatschap: 
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Beëindigen van het lidmaatschap kan 
schriftelijk bij de secretaris vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. 



Uitnodiging “Predatie bij vogels” door Hans Wagenaar  dinsdag 6 mei 
 
Hierbij willen we alle leden van harte uitnodigen voor de lezing 
“Predatie bij vogels” welke Hans Wagenaar voor ons wil houden op 
dinsdag 6 mei a.s.  
In de lezing geen bloederige taferelen maar een mooie presentatie 
over schitterende vogels met hun verschillende natuurlijke vijanden 
en eigenschappen.  

De sterkste zal overwinnen... 
 
We willen om ongeveer 20.00 uur beginnen. 
De avond zal gehouden zal worden in het gebouwtje achter 
de kerk in Maarsbergen.  
 
Iedereen, jong en oud, vriend en vriendin, van harte welkom! 

 
 
Bestellen ringen 1e ronde kweekjaar 2015   uiterlijk dinsdag 6 mei  
 
Beste vogelvrienden, kweekjaar 2014 is voor sommigen nog maar net begonnen maar 
de eerste VIOLET ringen voor 2015 kunnen alweer besteld worden. Deze ringen zullen 
dan worden uitgeleverd na 1 oktober. Leden die volgend seizoen dus op tijd willen 
beginnen met kweken voor 2015 moeten dus uiterlijk met de lezing hun ringen bestellen. 
Verdere informatie over het bestellen van ringen en de ringmaten vindt u op de website 
van de NBVV. Zie http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp  
Het formulier voor gewone ringen: 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/Ring2015_LidNBvV-VL-NLid-invulbaar.pdf 
en voor ringen voor beschermde vogels: 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf 

 



Overzicht jaarprogramma 2014 
 
Hierbij het jaarprogramma van 2014 zoals we dit tijdens de jaarvergadering hebben 
afgesproken. Enkele zijn inmiddels gepasseerd. Vergeet ze niet in uw agenda te zetten! 
 
datum:   activiteit:    locatie: 

dinsdag 25 maart   jaarvergadering    Kapel Maarsbergen 
vanaf 20.00 uur       Woudenbergseweg 52  

dinsdag 6 mei   presentatie Hans Wagenaar  Zaaltje kerk Maarsbergen 
vanaf 20.00 uur       Woudenbergseweg 52 
zie uitnodiging elders in dit blad      

dinsdag 16 september  presentatie Dick Moesbergen Zaaltje kerk Maarsbergen 
vanaf 20.00 uur       Woudenbergseweg 52  

dinsdag 28 oktober   inschrijfavond Tentoonstelling Zaaltje kerk Maarsbergen 
vanaf 20.00 uur       Woudenbergseweg 52  

woensdag 19 november opbouwen en inbreng vogels Tafeltennisver.”Smash” 
donderdag 20 november keuring en opening    Schoolstraat 2 

tot en met    Tentoonstelling   Woudenberg 
zaterdag 22 november verloting en opruimen zaal  

vrijdag 23 januari 2015 feestavond    Tafeltennisver.”Smash” 
vanaf 20.00 uur       Schoolstraat 2 Woudenberg 

Korte terugblik Jaarvergadering dinsdag 25 maart 2014 
 
Enkele weken geleden hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in 
Maarn. De voorzitter opende vergadering en blikte met ons terug op het afgelopen jaar.  
 

De notulen van de jaarvergadering 2013 en het jaarverslag werden door de vergadering 
goedgekeurd. Vervolgens werd het financieel verslag van de penningmeester 
doorgenomen. Enkele leden merkten op dat het bedrag aan openstaande contributie 
gelukkig fors is afgenomen. Binnenkort wordt hier definitief een streep onder gezet om 
zo met een schone lei verder te kunnen. Vanaf 2015 willen we beginnen met 
automatische incasso om zo makkelijker contributie te kunnen innen. 
 

Aftredend bestuurslid was dit jaar Gert Snitselaar. Hij heeft vanwege zijn bedrijf al 
eerder aangegeven te willen stoppen en heeft zich daarom niet herkiesbaar gesteld. De 
voorzitter bedankte hem voor zijn bijdrage en inzet binnen het bestuur. Gert heeft de 
financiële administratie altijd netjes bijgehouden. De financiële taken zullen door de 
overige 3 bestuursleden verdeeld worden en er wordt naarstig uitgekeken naar nieuwe 
bestuursleden. Tips zijn en blijven altijd welkom! 
 

Toen was het tijd voor het jaarprogramma 2014. Meer daarover elders in dit blad.  
Na de pauze was het al weer tijd voor de rondvraag. Na de rondvraag sloot de voorzitter 
de vergadering en was het tijd om nog even gezellig na te praten. 
 

    Heeft u úw contributie 2014 al voldaan?  bedankt!  


