
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Januari 2016 
Met o.a. 
Uitnodiging feestavond vrijdag 22 januari a.s.  
Contributie / incasso 2016 
Ringenbestellen 3e  ronde 
 



Bestuur van 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 en Penningmeester: 
(onderlinge functieverdeling nog nader te bepalen ) 
 
Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 
Algemene bestuursleden: 
Peter Drost 
Tabaksland 22   3931 RT Woudenberg  tel. 06 - 30076851 
 
Gerrit Harskamp 
Valkenhorst 22   3925 TG Scherpenzeel  tel. 033 - 2773797 
 
Internet  en Email:      www.zangenkleurwoudenberg.nl      
      

     zangenkleur@gmail.com  
 
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld (e-mail) adres niet vergeten door te geven? 
 
Rekeningnummer: 
Rabobank IBAN  NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v.  Vogelver. Zang & Kleur Woudenberg 
 
Contributie:     Senioren leden   € 28,00 per jaar 
     Jeugdleden t/m 17 jaar  € 15,50 per jaar 
     Gastleden    € 14,00 per jaar 
 

Per 2016 beginnen we met het automatisch incasseren van de contributie. Graag 
ontvangen we daarom ook uw incassoformulier zo spoedig mogelijk retour per post of 
digitaal via zangenkleur@gmail.com zodat we ook uw contributie vanaf 2017 
automatisch kunnen incasseren. Een afgeschreven bedrag kunt u altijd binnen 56 dagen 
weer terug laten boeken via uw eigen bank en u kunt te allen tijde uw incassomachtiging 
intrekken. Het scheelt ons veel werk en u heeft er geen omkijken meer naar. 
 
Opzeggen lidmaatschap: 
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Beëindigen van het lidmaatschap kan 
schriftelijk bij de secretaris vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. 
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Vooruitblik 2016   
 
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 het beste toe en een jaar met veel mooie en gezonde (jonge) vogels!  
 
Als we terug kijken op afgelopen jaar mogen we als vereniging weer blij zijn.  
We hebben met elkaar weer mooie dingen meegemaakt met de verschillende avonden 
in het zaaltje in Maarsbergen en de laatste tentoonstelling in de oude zaal van TTV 
Smash en hebben het jaar weer positief af kunnen sluiten.  
Al met al behoorlijk wat activiteiten waar we met elkaar weer veel leuke dingen hebben 
meegemaakt.  
Helaas gebeuren er ook minder fijne dingen, leden die ziek zijn, zorgen of verdriet 
hebben. Vanaf deze plaats sterkte toegewenst! Laten we ook hier als leden met elkaar 
om denken en helpen daar waar nodig is.  
 
Verder heten we alle nieuwe leden heel hartelijk welkom en wensen hen veel plezier 
met hun (nieuwe) hobby en binnen onze vereniging.  
 
Laten we ons met z’n allen ervoor in zetten om er ook dit jaar voor onze vereniging weer 
een mooi jaar van te maken. Als er dingen zijn, laat het horen, vragen suggesties op- of 
aanmerkingen zijn altijd welkom!   
 
 

  
 

 



Contributie 2016 / automatische incasso 
 
Het kweek- en verenigingsjaar 2016 ligt voor ons en over een aantal weken moet de 
vereniging per lid de jaarlijkse bijdrage betalen aan de NBvV. De bijdrage aan de NBvV 
bedraagt ongeveer 75% van het contributiegeld. 
Het is daarom aan het begin van het jaar weer tijd voor de betaling van de jaarlijkse 
contributie. Vanaf dit jaar werken we voor het eerst met automatische incasso's. Bij de 
leden die daarvoor een incassoformulier hebben ingevuld en ondertekend zal de 
contributie 2016 omstreeks 1 februari a.s. van de rekening worden geïncasseerd.  
 

Automatische incasso voorkomt dat het bestuur meer tijd en kosten moeten maken om 
het geld binnen te krijgen en scheelt zo beide een hoop.  
Voor degenen die nog geen machtiging hebben ingevuld en daar wel gebruik van willen 
maken, een blanco formulier kan worden gedownload via de mail of de website.  
Ingevulde en ondertekende machtigingen, die dit jaar al mee doen, kunnen nog tot 26 
januari a.s. per mail of per post (John F. Kennedylaan 101, 3931 XH Woudenberg) 
worden ingeleverd. De contributiebedragen voor 2016 zijn: 
Senioren leden € 28,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar € 15,50 / Gastleden € 14,00 per jaar 
De contributie kan uiteraard ook gewoon per bank worden overgemaakt.  
De gegevens van de rekening van de Rabobank zijn:   
IBAN-nummer:  NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v. Vogelver. Zang & Kleur Woudenberg  
 

Mochten er vragen zijn over de contributiebetalingen, neem dan contact op met Daan 
Huisman (zangenkleur@gmail.com of tel. 06-38223384). 
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Uitnodiging feestavond TTV Smash vrijdag 22 januari 2016 
    
Op vrijdag 22 januari willen we weer onze jaarlijkse feestavond houden.    
Op deze avond zullen de prijzen van de afgelopen onderlinge tentoonstelling voor de 
jeugd en de volwassenen worden uitgereikt en is er verder een gezellig 
samenzijn met leden, partners, kinderen en bekenden.    

Het is de bedoeling dat we weer verschillende rondes bingo 
draaien met leuke prijsjes. Hierbij zal ook aan de jeugd 
gedacht worden...   
Verder kunnen we gezamenlijk in gezellige sfeer onder het genot van 
een hapje en een drankje terugkijken op het afgelopen jaar en de laatste 
tentoonstelling in Smash.    
We willen deze avond houden in het zaaltje achter de dorpskerk in 
Maarsbergen, Woudenbergseweg 52. 
 
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 22 januari vanaf 20.00 uur in Maarsbergen. 
 
 

Terugblik tentoonstelling 2015   
 
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. Het kost wat 
moeite maar dan heb je gelukkig ook wat. Vooraf zijn er altijd weer wat onzekerheden 
waar je als bestuur weinig of geen grip op hebt. Het aantal vogels wat ingestuurd zou 
worden is altijd weer 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 
kosten altijd weer behoorlijk wat tijd om het rond te krijgen. 
Gelukkig is ook dit jaar het weer helemaal goed gekomen. 
In dit verband wil ik Gerrit Harskamp toch wel even noemen. 
Gerrit heeft in het ophalen van advertenties weer een groot 
deel op zich genomen.  
Daarom deze bijzondere vermelding ;-) 
 

Toch wil ik bij deze een beroep op de leden doen voor de 
tentoonstelling dit jaar……… Vele handen maken ligt werk! 
 

De heren keurmeesters hebben weer hun best gedaan om al 
onze vogels eerlijk en kundig te beoordelen. Verschillende 
leden hebben ook meegedaan aan andere tentoonstellingen. 

We willen alle prijswinnaars bij deze dan ook feliciteren met de behaalde prijzen en als 
het nu wat tegen viel extra succes wensen voor dit komende kweekseizoen.   
In dit blaadje nog een kleine indruk van de afgelopen tentoonstelling.  
 

Voor meer foto’s kijk op onze website 
http://www.zangenkleurwoudenberg.nl/?page_id=1066 
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Ringenbestelling 3e ronde 2016 
 
Beste vogelvrienden, 
 
2016 is nog maar net begonnen, maar sommigen van ons hebben alweer jonge vogels 
op stok. Deze vroeg kwekers hebben al met de eerste twee rondes meegedaan. 
 

Voor degene die in de komende periode willen starten is er de 
mogelijkheid om te bestellen met de derde ronde. 
Graag je volledig ingevulde formulier samen met het verschuldigde 
bedrag inleveren bij ondergetekende. Je kan dit doen tot en met 
uiterlijk vrijdag 22 januari op de feestavond. 

 
De laatste (4e) bestelronde voor het kweekjaar 2016 moet aangeleverd worden voor 20 
maart a.s.  
 
Verdere informatie over het bestellen van ringen vindt u op de website van de NBVV. 

http://www.nbvv.nl/ringen/index.asp 
Hier kan je ook het bestelformulier downloaden.  
           http://www.nbvv.nl/download/ringen/Ring2016_LidNBvV-VL-NLid-invulbaar.pdf 
 
Als u hiermee niet uit de voeten kunt dan wil ik altijd helpen! 
 

 
Graag nog jullie aandacht voor de onderstaande mededeling van de NBVV: 

 

Ringen van derde    8-1-2016 
Er zijn diverse leveranciers/producenten die vogelringen aanbieden. Ook in aluminium 
uitvoering en in de voorgeschreven COM-kleuren. Wij wijzen er met klem op dat deze 
ringen geen enkele officiële status hebben en alleen bruikbaar zijn voor uw eigen 
administratie. Ze zijn niet dus niet toegestaan voor tentoonstellingen e.d. Bij gebruik 
t.b.v. vogels van beschermde (inheemse) soorten kunt u zelfs lelijk in de problemen 
komen. Deze ringen mogen namelijk alleen door erkende organisaties (waaronder de 
NBvV) geleverd worden! 

Hartelijke groet,  
Hans Dorst 
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