
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Met hierin o.a. 

Uitnodiging presentatie Jos van Himbergen dinsdag 18 april 2017 

1e  ringenbestelling 2018 

Terugblik jaarvergadering 

 
 



 
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 
Margrietstraat 2    3921 BL  Elst (Utr.)   tel. 06 - 30076851 
 
Gerrit Harskamp 
Valkenhorst 22   3925 TG Scherpenzeel  tel. 033 - 2773797 
 
Internet  en Email:      www.zangenkleurwoudenberg.nl      
      

     info@zangenkleurwoudenberg.nl  
 
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 zijn we begonnen 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 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. 

mailto:zangenkleurwoudenberg.nl
mailto:zangenkleur@gmail.com


Uitnodiging presentatie dinsdag 18 april 2017 
 
Beste leden, 
 
Graag willen we zoals op de jaarvergadering besproken jullie allen hartelijk uitnodigen 
voor de presentatie die Jos van Himbergen voor ons wil verzorgen. De lezing heeft als 
thema: "Voeding waar vogels om vragen". 
 
Door de jaren heen heeft de vogelhobby zich sterk ontwikkeld en is de kwaliteit van de 
vogels steeds verder vooruitgegaan. Dat dit mede door een goede voeding bereikt is zal 
u niet verbazen. 
 
Wil men goede kweekresultaten behalen, dan is een constante en kwalitatief goede 
voeding steeds een eerste vereiste. 
 
Tijdens de lezing wordt onder andere ingegaan op de juiste voeding voor vogels in de 
rust-, kweek- en ruitijd. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan de 
orde: water, groeistoffen (eiwitten), energiestoffen (koolhydraten en vetten), vitaminen 
en mineralen. 
 
Het beloofd een interessante en leerzame avond te worden en wij nodigen u dan ook 
hartelijk uit om daarbij aanwezig te zijn. 
 
Deze presentatie wordt gehouden in het zaaltje achter de kerk in Maarsbergen en de 
toegang is natuurlijk gratis. Neem gerust andere liefhebbers en geïnteresseerden mee,.  
 
Het begint om ongeveer 20.00 uur en jullie zijn welkom vanaf 19.45 uur. 
 
 

Ringenbestellen 1e ronde 2018 
 
Voor de kwekers die vroeg willen beginnen met kweken is er tot 5 mei de mogelijkheid 
om ringen te bestellen voor de 1e ronde 2018. 
De ringen die voor die tijd besteld worden zullen na 1 oktober 2017 uitgeleverd worden. 
 
Bestelformulieren ringen 
Bestelformulier voor gewone ringen. (ctrl+klikken) 
Afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, Hans Dorst. 

Ringen voor beschermde vogels aanvragen? 
Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010: 
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels. (ctrl+klikken) 
De aanvraag kan door de bond alleen in behandeling worden genomen als het originele 
formulier volledig is ingevuld. 
 
De formulieren kunnen worden ingeleverd bij mij; Hans Dorst 
Nico Bergsteijnweg 24   

3931 CD  Woudenberg 
Tel. 033-2865041

http://www.nbvv.nl/download/#ringen
http://www.nbvv.nl/download/#ringen


 

Rechter zet streep door huisdierenlijst 

Vandaag heeft het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven (het CBb) het 
beroep van de Stichting Platform 

Verantwoord Huisdierenbezit tegen 
de positieflijst gegrond verklaard. 
Daarmee heeft het College een streep 

gehaald door de Positieflijst voor 
zoogdieren 2015 en door de 

Positieflijst voor zoogdieren 2017, die 
deze zomer in werking zou treden. 
Een einde aan de Positieflijst is goed 

nieuws voor het dierwelzijn. Zoals uit 
de cijfers van de Landelijke 

Inspectiedienst Dierenbescherming al bleek, werden met beide 
positieflijsten alleen diersoorten verboden die vrijwel geen 
welzijnsproblemen kennen en succesvol gehouden worden door 

gespecialiseerde dierhouders. Een verbod zou deze houders hebben 
verplicht om dierkoppels te scheiden waarmee het welzijn sterk in gedrang 

zou zijn gekomen. 

Aanleiding voor het beroep 

Problemen die de Stichting PVH in het beroep aan de orde stelde zijn dat de beoordeling van 

de diersoorten plaatsvond door een commissie die grotendeels bestond uit Stakeholders. Het 

gevolg daarvan is dat deze commissie niet onafhankelijk is. Bovendien bleken de adviezen 

voor grote delen gebaseerd te zijn op stellingen uit krantenartikelen, wikipedia en andere 

niet-wetenschappelijke gegevens. Dat betekent dat de wetgeving gebaseerd is op informatie 
waarvan de betrouwbaarheid niet gewaarborgd is. 

Eind januari heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken, met dezelfde 

adviescommissies en dezelfde methodiek, een nieuwe lijst opgesteld: de Positieflijst 2017. 

Deze lijst zou in de zomer van 2017 in werking moeten treden. Alle soorten die niet op deze 

positieflijst staan zouden per 1 juli 2017 verboden worden. Onder deze verboden soorten 

vielen bijvoorbeeld de Tammarwallabie, het Perzisch Damhert en de mini-Zeboe, een 

gedomesticeerd koeienras dat vooral door liefhebbers wordt gehouden. Op een later 

moment zullen ook lijsten voor vogels, vissen, amfibieën en reptielen volgen. Omdat de 

beoordeling van deze lijst door dezelfde Commissie is opgesteld als de Positieflijst 2015 en 

omdat ook dezelfde methodiek is gebruikt, heeft de uitspraak van het CBb tot gevolg dat 
ook deze Positieflijst 2017 niet in werking kan treden. 

Uitspraak 

Het College heeft in zijn uitspraak duidelijk aangegeven dat adviezen die ten grondslag 

liggen aan regelgeving moeten voldoen aan de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid 

en transparantie. De adviezen voor de Positieflijst voor zoogdieren zijn uitgebracht door 

Stakeholders, waaronder partijen die principieel tegen het houden van dieren zijn. Daarmee 



was het advies niet onafhankelijk. De staatssecretaris kon ook op geen enkele wijze 

aantonen dat de adviezen gecontroleerd zijn door een tweede onafhankelijke commissie. 

Daarom mag de Staatssecretaris zich niet op deze adviezen baseren. Het College heeft 

hiermee een belangrijk ijkpunt vastgesteld voor de kwaliteit van regelgeving. Omdat het 

advies uitsluitend uit de context gehaalde citaten vermeldt uit (wetenschappelijke) literatuur 

zijn naar het oordeel van het College de beoordelingen door de stakeholders ook inhoudelijk 
onvoldoende controleerbaar. 

Visie van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit 

Het voorstel van het PVH is om in plaats van verboden te komen tot bindende 

houderijvoorschriften die per diersoort realistische eisen stelt aan hun huisvesting en 

verzorging. Met deze voorschriften is het mogelijk om de werkelijke problemen in de 
houderij aan te pakken. 

 

Zie voor verdere informatie de website: 
http://www.huisdieren.nu/over-pvh/persberichten/rechter-zet-streep-door-huisdierenlijst/ 
 
 
 

Video - Ze hebben de oogjes open 

Wordt toch weer eens tijd om de website www.beleefdelente.nl te wijzen. 

 

Het blijft de moeite waard om de camerabeelden vanuit de verschillende nestkasten en 
bij verschillende nesten te bekijken. 
Wij wijzen op even speciaal op de bosuil, die altijd vroeg is met de jongen. 
Op de camerabeelden, ziet u de pas uitgekomen jongen en een grote hoeveelheid dode 
muizen. 

Bron: Vogelbescherming 

http://www.huisdieren.nu/over-pvh/persberichten/rechter-zet-streep-door-huisdierenlijst/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/?&clip=313


Woudenberg sportief zaterdag 17 juni 
 
Op zaterdag 17 juni wordt voor de 2e keer 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 
weer 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! 
 

De exacte planning met tijden is op dit moment helaas nog niet bekend. 

 

www.woudenbergsportief.nl  en voor de laatste info    

 

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


Jaarprogramma 2017   
 
Hierbij het jaarprogramma zoals gepland.  Verschillende activiteiten zijn reeds geweest. 
 
activiteit:    datum:    locatie: 
 
Feestavond    Vrijdagavond 20 Januari 2017  Maarsbergen 
 
Jaarvergadering                   Maandag 13 Maart 2017  Maarsbergen 
 
Presentatie Jos van Himbergen   Dinsdag 18 April 2017  Maarsbergen 
 
Woudenberg Sportief      Zaterdag 17 juni 2017  De Camp W’berg 
 
Jongvogelavond                 Dinsdag 19 September 2017 Maarsbergen 
 
Inschrijfavond TT 2017     Dinsdag 24 Oktober 2017  Maarsbergen 
 
Tentoonstelling 2017  Woensdag 22 November 2017 De Camp 

t/m      Woudenberg 
Zaterdag 25 November 2017 

 
Kijk voor de meest actuele informatie in uw email of op onze website; 
http://www.zangenkleurwoudenberg.nl/  
 
 
 
 
Nog verschillende jubileumcadeau’s voor alle leden niet opgehaald 
 
Aangezien 2017 voor onze vereniging een bijzonder jaar is hebben we jullie al eerder 
geschreven over een jubileumcadeau.  
Velen hebben deze inmiddels al gekregen tijdens  
de feestavond of de jaarvergadering.  
 
Heeft u/jij deze al gehad?  
Nee? Kom naar de komende presentatie van Jos van 
Himbergen en ontvang het cadeau! 
 
Tot de 18e april! 

http://www.zangenkleurwoudenberg.nl/?page_id=1215


 

 
 
 
 


