
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Maart 2014 
Met o.a. 
uitnodiging jaarvergadering dinsdag 25 maart a.s. in zaaltje Maarsbergen  
DRINGENDE oproep kandidaten bestuursfunctie  
actuele ledenlijst 



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:  
Gert Snitselaar  
Hollendewagenweg 8  3985 SG Werkhoven  tel. 06 - 26795941 
 
Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 

Internet / Email:  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 
 



Uitnodiging Jaarvergadering dinsdag 25 maart 2014 
 
Hierbij willen we alle leden van harte uitnodigen voor de jaarvergadering, 
welke op dinsdag 25 maart gehouden zal worden in het gebouwtje achter 
de kerk in Maarsbergen. Het jaarverslag 2013 van de secretaris, de 
notulen van de jaarvergadering 2013 en jaarverslag 2013 van de 
penningmeester liggen voor belangstellenden vanaf 19.45 uur ter inzage. 
We willen beginnen om ongeveer 20.00 uur.  
 
Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2013 en jaarverslag 2013 secretaris 

3. Goedkeuring jaarverslag 2013 penningmeester 

4. Verslag kascommissie 

5. Benoeming nieuwe kascommissie 

6. Vaststellen contributie 2014. Voorstel; geen verhoging contributie 

7. Bestuursverkiezing* 

Aftredend penningmeester Gert Snitselaar, niet herkiesbaar 

kandidaten kunnen zich vooraf melden bij een van de bestuursleden. 

8. Bespreking jaarprogramma 2014 

9. pauze 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Als bestuur hopen we op een grote opkomst, 
Daan Huisman, 1e secretaris 
 

* toelichting bij punt 7 Bestuursverkiezing: 
Gert Snitselaar heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor de functie van 
penningmeester. Vanwege de werkzaamheden van zijn nieuw opgestarte bedrijf eind 
2013; www.naturesbestbv.nl,  heeft hij voorlopig geen tijd om op alle 
verenigingsactiviteiten aanwezig te zijn in verband met beurzen en andere 
verplichtingen voor het bedrijf en zo de functie van penningmeester voor hem goed en 
compleet te kunnen vervullen. 
Als bestuur snappen we Gerts prioriteiten natuurlijk volledig en zijn erg blij met wat Gert 
voor de vereniging gedaan heeft en nog steeds doet! 
 

We hadden momenteel echter al 1 vacature, nu dus 2.... 
Graag doen we dus een dringend beroep op onze leden om zich 
kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Het hoeft natuurlijk niet 
persé de functie van penningmeester te zijn. Graag verdelen we als 
bestuur de functies zodanig dat elk bestuurslid “doet waar die goed en 
handig in is”.  
De functie is daarom niet zwaar of veel werk of ... (vul maar één van 
úw tegenargumenten in). Druk zijn we allemaal, toch? 
In het verleden zijn al veel (vogel)verenigingen ten onder gegaan door 
het niet in kunnen vullen van de bestuursfuncties.  
Als bestuur willen wij het niet zover laten komen maar daarom graag 
het klemmende besef van de leden dat wij het met 3 personen niet 
kunnen en allemaal bij de zijlijn blijven staan geen optie is..... 



Laatse kans ringen ronde 4 
 
Beste vogelvrienden, 2014 is nog maar net begonnen maar de laatste bestelronde 
voor kweekjaar 2014 is al weer in zicht. De groene ringen zijn nog te bestellen t/m 20 
maart. Deze ringen zullen dan worden uitgeleverd na 15 mei. Tijd genoeg dus nog 
voor de buitenkwekers om (extra) ringen te bestellen.  
Let op! Ringen die hierna voor 2014 worden besteld worden door de bond gezien als 
spoedbestelling = € +1,00 per ring. 
Hierna bestellen we VIOLET ringen voor kweekjaar 2015. Deze eerste bestelling 
moet begin mei binnen zijn. Deze ringen worden dan na 1 oktober uitgeleverd. 
Verdere informatie over het bestellen van ringen vindt u op de website van de NBVV. 
http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp  
Het formulier voor gewone ringen 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/Ring2014%20LidNBvV-VL-NL.pdf 
en voor ringen voor beschermde vogels 
http://www.nbvv.nl/ringen/downloads/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf 

Om u een indruk te geven van wat we qua ringen in Woudenberg en omstreken doen, 
heb ik het een en ander in kaart gebracht. In 2013 bestelden we met z’n allen 2660 
ringen in 4 rondes. In 2014 staat de teller op 2300 ringen met nog 1 ronde te gaan. 
Als we al deze ringen gebruiken en 20% van de jonge vogels insturen op de TT hebben 
we een show met ruim 500 vogels. Uitdaging of niet!? 
 

In deze puzzel zitten 39 

vogelnamen verstopt.  

De namen fladderen alle 

kanten op en gaan 

minimaal één keer de hoek 

om. Streep de vogels weg 

en je houdt 12 letters over. 

De letters vormen een 

winterlekkernij voor 

vogels. 

BOOMPIEPER – BRILDUIKER – 

BUIZERD – DRAAIHALS – 

EKSTER – FRATER – 

GROENLING – HAVIK – 

HOUTSNIP – HUISMUS – 

IJSVOGEL – KAREKIET – 

KIEKENDIEF – KORHOEN – 

KWIKSTAART – LEEUWERIK – 

LEPELAAR – MEERKOET – 

MEREL – NONNETJE – 

OOIEVAAR – PARELHOEN – 

PIMPELMEES – RAAF – 

RINGLIJSTER – ROERDOMP – 

ROODBORSTJE – 

SCHARRELAAR – SPREEUW – 

STEENDUIF – STRANDPLEVIER 

– TJIFTJAF – VISDIEF – 

WIELEWAAL – WOUW – 

ZEEMEEUW – ZWAAN – 

ZWALUW – ZWARTKOP 



     
 Ledenlijst maart 2014 

 
 Hierbij als bijlage de actuele ledenlijst 
 van maart 2014. Graag uw gegevens 
 controleren en wijzigingen doorgeven 
 via zangenkleu@gmail.com. 
  
 Mochten er nog leden zijn die hun e-
 mailadres nog niet aan ons hebben 
 doorgeven dan horen wij dat natuurlijk 
 graag, scheelt de vereniging op 
 jaarbasis erg veel aan portokosten 
 waardoor we de contributie zo laag 
 mogelijk kunnen houden.



 
 

 

 

Beleef de Lente 

Kijk live mee in het nest van o.a. de steenuil, oehoe, ooievaar en 
koolmees. De website is nu ook geschikt voor tablets en smartpones. 
www.beleefdelente.nl past zich automatisch aan aan de grootte 
van het beeldscherm. Elke week een video met een samenvatting van 
de afgelopen week. 


