
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Januari 2014 
Met o.a. 
feestavond vrijdag 24 januari a.s. in zaal TTV Smash  
laatste mogelijkheid ringenbestelling 3e ronde 2014 
terugblik tentoonstelling 



Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg 
 
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 
 

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 €  26,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar €  14,50 / Gastleden €  14,00 per jaar 
 
 



Vooruitblik 2014 
 
In het eerste blaadje van dit nieuwe jaar willen we als bestuur jullie allemaal met allen 
die je lief en dierbaar zijn het beste toewensen voor het komende jaar. We wensen 
iedereen een jaar vol voorspoed, gezondheid en geluk. Dat we met elkaar er maar een 
mooi jaar van kunnen en mogen maken met veel mooie en gezonde (jonge) vogels! 
Laat het beste kweekresultaat van vorig jaar, de minste van dit jaar mogen zijn... ;-) 
 

Als we terug kijken op afgelopen jaar mogen we als vereniging weer blij zijn. We hebben 
met elkaar weer mooie dingen meegemaakt. De verschillende avonden in de 
Annahoeve, in het zaaltje in Maarsbergen, bij Ton en Teunie Oskam en natuurlijk de 
tentoonstelling bij TTV Smash. Al met al behoorlijk wat activiteiten waar weer we met 
elkaar weer veel hebben meegemaakt.  
Helaas maakt iedereen ook minder fijne dingen mee. Laten we ook hier met elkaar om 
denken en daarin om elkaar denken.  
We heten alle nieuwe leden heel hartelijk welkom en wensen hen veel plezier binnen 
onze vereniging.  
Laten we ons met z’n allen ervoor in zetten om er ook dit jaar weer een mooi jaar van te 
maken. Als er dingen zijn, laat het horen, vragen suggesties op- of aanmerkingen zijn 
altijd welkom! 
 

Wij wensen jou een jaar met elke dag heel veel zon 
alleen maar pósitieve dingen; als dàt toch eens even kon.  
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en ècht veel geluk 
want dan kan dit nieuwe jaar zeker niet meer stuk. 





Uitnodiging feestavond TTV Smash vrijdag 24 januari 2014  
 
Op vrijdag 24 januari willen we weer onze jaarlijkse feestavond houden.  

 
Prijzen 
Op deze avond zullen de prijzen 
van de afgelopen  onderlinge 
tentoonstelling voor de jeugd en de 
volwassenene worden uitgereikt.  
 
Spellen 
Het is de bedoeling dat we ook 

weer verschillende leuke spellen regelen waaraan jong en oud 
mee mag doen.  
 
Bingo 
Natuurlijk willen we ook enkele rondes bingo draaien. Hierbij zal 
ook aan de jeugd gedacht worden... 
 
En natuurlijk eten en drinken... 
Verder kunnen we gezamelijk in gezellige sfeer onder het genot 
van een hapje en een drankje terugkijken op het afgelopen jaar 
en de tentoonstelling.  

 
Waar is dat feestje? 
Deze avond willen we in verband met de mooie 
grote ruimte, net als de tentoonstelling, houden 
in de zaal van Tafeltennisvereniging Smash 
aan de Schoolstraat in Woudenberg. 
 
Welkom! 
We weten uit ervaring dat 
deze avond altijd erg 
gezellig is en zeker met uw 

aanwezigheid belooft het een geslaagde avond te worden.  
 
Hopelijk tot ziens vrijdag 24 januari om 20.00 uur in Woudenberg.  
 
 

Bij de leden thuis... 
 
We hebben als bestuur al langer het idee om het vogelblaadje aan 
te vullen met een soort rubriek zoals bijvoorbeel; Bij de leden thuis of 
Geeft de pen door aan.  
Ons lijkt dit erg interressant om te lezen; een kort verhaaltje a.d.h.v. 
een kort lijstje met punten en wat foto’s.... Zin in? Zijn er leden die 
hier interresse in hebben om hieraan als een van de eersten aan 
mee te doen?  

Laat het ons weten via zangenkleur@gmail.com of telefoonnummer 033-2866901





Terugblik tentoonstelling 2013 
 
Met plezier kijken we als bestuur terug op de tentoonstelling van afgelopen jaar. We zijn 
blij dat we met elkaar weer een mooie show hebben kunnen organiseren.  

Vooraf zijn er altijd weer wat onzekerheden waar je als 
bestuur weinig of geen grip op hebt. Het aantal vogels 
wat ingestuurd zou worden was bijvoorbeeld behoorlijk 
spannend. Als bestuursleden probeer je ook vogels te 
kweken maar als dat een jaartje niet gelukt is dan is het 
altijd de vraag hoe het bij anderen is verlopen en wat 
voor aantal vogels er dus uiteindelijk op de 
tentoonstelling zullen zitten.  
Ook zaken als advertenties en de aankleding van de 
zaal zijn, zeker in deze tijd, moeilijker rond te krijgen. 
Gelukkig is ook dit jaar het weer helemaal goed 
gekomen.   

 
De heren keurmeesters hebben weer hun best gedaan om al onze vogels eerlijk en 
kundig te beoordelen. Vragen zullen er wat dat betreft natuurlijk zijn maar aangezien het 
maar een momentopname is zal dat altijd blijven. Verschillende leden hebben ook 
meegedaan aan andere tentoonstellingen. Dit zorgt dan voor een duidelijk geheel 
waardoor we het plaatje van de kwaliteit en eigenschappen van onze vogels compleet 
kunnen maken. 
We willen alle prijswinnaars bij deze dan ook feliciteren met de behaalde prijzen en voor 
diegene waar het nu wat tegen viel extra succes te wensen voor dit komende 
kweekseizoen. 
 
In dit blaadje nog een kleine indruk van de afgelopen tentoonstelling.  
Voor alle foto’s kijk op de website; http://www.zangenkleurwoudenberg.nl/?page_id=388 
  
 

Laatste mogelijkheid bestellen ringen ronde 3 van 2014 
 
Op de feestavond vrijdag 24 januari in de zaal van TTV Smash 
is het de laatste mogelijkheid om ringen te bestellen voor de  
3e ronde van 2014.  
De ringen van de 3e ronde worden vanaf 1 april door de bond 
uitgeleverd. Voor kwekers die buiten kweken waarschijnlijk nog 
net op tijd en voor de kwekers waar het voorspoedig gaat een 
mooie gelegenheid om de ringenvoorraad aan te vullen.  
 
Invullen en afdrukken gaat erg gemakkelijk via internet;  
 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête over het economische belang van de vogel liefhebberij. 
De commissie Dierenwelzijn en Wetgeving houdt een enquête met als doel 
zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over het belang van de 
vogelliefhebberij voor de Nederlandse economie. We roepen u allemaal op 
deze enquête ook in te vullen. Het is ook uw belang dat we hierover zoveel 
mogelijk met onderbouwde cijfers kunnen komen. Dit is nodig om een zo goed 
mogelijke positie in te kunnen nemen bij gesprekken met de overheid over 
mogelijke toekomstige beleidsvoornemens. Daarvoor is o.a. nodig dat wij onze 
argumentatie kunnen onderbouwen met cijfers over het economische belang 
van onze liefhebberij. Zie ook http://www.nbvv.nl/debond/dierenwelzijn.asp  
 

U vindt de korte enquête via de volgende link: 
https://www.enquetesmaken.com/s/5279d10 

Invullen van de enquête kost u maar een paar minuten tijd. Mogen we als 
bond op uw medewerking rekenen? 


