
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Februari 2016 
Met o.a. 
Uitnodiging jaarvergadering maandag 29 februari a.s.  
Locatie tentoonstelling 
Deelname Woudenberg sportief 
Ledenlijst februari 2016 



 

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:       www.zangenkleurwoudenberg.nl      
      

Email:     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 incasseren we de contributie automatisch per februari. Heeft u nog geen 
incassoformulier ingevuld? Graag zien we ook uw formulier per post of digitaal via 
zangenkleur@gmail.com 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 met een jaar verlengd. Beëindigen van het 
lidmaatschap kan schriftelijk bij de secretaris vóór 1 december van het lopende 
kalenderjaar. 

mailto:zangenkleurwoudenberg.nl
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Uitnodiging jaarvergadering maandag 29 februari  
 
Hierbij willen we alle leden van harte uitnodigen voor de jaarvergadering, 
welke op maandag 29 februari gehouden zal worden in het gebouwtje achter 
de kerk in Maarsbergen. Het jaarverslag 2015 van de secretaris, de 
notulen van de jaarvergadering 2015 en jaarverslag 2015 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 2015 en jaarverslag 2015 

3.  Goedkeuring financieel jaarverslag 2015 

4.  Verslag kascommissie 

5.  Benoeming nieuwe kascommissie 

6.  Vaststellen contributie 2017 

7.  Bestuursverkiezing 

 Aftredend 1e secretaris Daan Huisman, herkiesbaar 

 Tegenkandidaten kunnen zich vooraf melden bij een van de bestuursleden. 

8.  Bespreking jaarprogramma 2016 

9.  Pauze 

10.  Locatie Tentoonstelling 2016 (zie toelichting verderop in dit blad) 

11.  Rondvraag 

12.  Sluiting 

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

Terugblik feestavond 
 
Vrijdagavond 22 januari hebben we met elkaar in het zaaltje achter de kerk in 
Maarsbergen de feestavond gehouden.  
We zijn blij dat we na afloop weer konden terugzien op een geslaagde avond; het was 
erg gezellig en de opkomst was goed. Nadat iedereen was voorzien van een drankje en 
een lekkere plak cake zijn eerst de prijswinnaars in het zonnetje gezet. Enkele leden 
gingen zelfs krom van de prijzen huiswaarts. Nadat de prijzen en presentjes waren 
uitgereikt hebben we nog wat ronden bingo gedaan.  
Ook aan de jeugd was gedacht en door hen werd dan ook volop meegedaan. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd er heel wat af gekletst.  



Woudenberg sportief zaterdag 28 mei 
 
Op zaterdag 28 mei wordt voor het eerst het evenement ‘Woudenberg Sportief’ 
gehouden. Dit evenement wordt gehouden in en rondom Sport- en cultureel centrum ‘De 
Camp’ en bestaat uit een sportmarkt, sportverkiezing, sportquiz en daarna de derde 
helft. Tijdens de sportmarkt presenteren veel sportverenigingen zich en kan iedereen 
actief meedoen met de ‘sportclinics’ die door de diverse clubs worden verzorgd.  

Van voetbal tot 
dammen en van Nordic 
Walking tot boksen. Op 
deze manier zetten we 
Woudenberg als 
Sportdorp met veel 
verenigingen op de 
kaart. Inmiddels hebben 
zich al meer dan 30 
verenigingen en 

organisatie opgegeven. Ook wij als vogelvereniging zijn gevraagd aan de sportmarkt 
deel te nemen en we hebben aangegeven graag aanwezig te zijn om zo de vogelsport 
in ons dorp te promoten.  
 

Zoals u/jij zult begrijpen zijn er natuurlijk mensen nodig die ons willen helpen om 
mensen “warm te maken” voor de vogelsport en onze vereniging. Heeft zin en tijd om 
ons hierbij te helpen? Dat zou fijn zijn want wat is leuker om te zien wij een kraam van 
een vereniging? Juist, een kraam waar heel wat leden bij staan om zo hun vereniging te 
promoten….. De markt duurt niet heel lang dus lijkt het ons voor leden geen probleem 
en ook een deel van de middag bent u van harte welkom! 
Ook mensen die wel vogels houden en/of kweken en geen lid zijn van onze vereniging 
willen we proberen over te halen om lid van onze vereniging. Tussen ons gezegd; 
waarschijnlijk zijn er weinig sportverenigingen in Woudenberg met een contributiebedrag 
per jaar wat zo laag is als dat van ons…. 
 

Kent u iemand die vogels heeft en geen lid is? Vraag eens of zij/hij er weleens over 
heeft nagedacht om lid te worden of geen het aan ons door zodat we eens een 
informatiepakketje af kunnen geven! 
 
Programma zaterdag 28 mei 
14:00 - 18:00 Sportmarkt in en rond de Camp 

- Kraam (sportverenigingen presenteren zich) 
- Mogelijkheid tot deelname aan sportclinics 
- Demonstraties 

18:00 - 19:15 Sportverkiezing Sportploeg, Sportvrouw, Sportman en Sporttalent 
19:30 - 21:00 Sportquiz 
21:00 - 24:00 de 3e Helft 

- Gezellig samenzijn in Sportcafé De Camp 

- Muzikale omlijsting: Valleiradio.nl met gast optreden zanger Sjors 

www.woudenbergsportief.nl  en voor de laatste info    

http://woudenbergsportief.nl/
https://www.facebook.com/woudenbergsportief


Nieuwe locatie tentoonstelling geregeld 
 
Onlangs zijn we met een deel van het bestuur bij de Camp geweest om definitieve 
afspraken te maken voor onze tentoonstelling. Het oude 
gebouw aan de Schoolstraat is inmiddels volgens horen 
zeggen verkocht en we moeten onze blik nu naar de 
toekomst richten.  
We zijn blij met de medewerking van Jolanda en Jan 
van Baaren van de Camp en hebben er vertrouwen in 
dat we daar de komende jaren een hele mooie 
tentoonstelling kunnen houden. Er zijn mooie ideeën 
waarvan we gaan kijken wat allemaal te realiseren is. 
Veel van deze ideeën kosten natuurlijk geld maar we 
hopen op medewerking van jullie en sponsoren om zo de mooiste tentoonstelling van de 
regio hier in Woudenberg te kunnen houden. 

Als er leden zijn die ideeën hebben, geef het ons door, geen idee is te gek om over na 
te denken! Ons ambitieniveau is erg hoog! 
 
 

Ledenlijst februari 2016 
 
Bij dit blaadje vindt u als bijlage de actuele ledenlijst van februari 2016.  

Graag uw gegevens goed controleren en wijzigingen 
doorgeven via zangenkleur@gmail.com  
Mochten er nog leden zijn die hun emailadres 
(gelukkig steeds minder!) 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. 



 


