
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Met hierin o.a. 

Uitnodiging jongvogelavond dinsdag 19 september 2017 
2e ringenbestelling 2018 
Inschrijfavond tentoonstelling 2017 
 



 
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. 
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Uitnodiging jongvogelavond dinsdag 19 september 2017 
 
Dinsdag 19 september zijn jullie weer van harte welkom op de jongvogelavond. De 
avond wordt dit jaar weer gehouden in het zaaltje achter de kerk in Maarsbergen vanaf 

ongeveer 20.00 uur.  
We willen deze avond de vogelsoorten splitsen 
in een groep kanaries en een groep overige 
vogels. Dit jaar hebben we voor de groep 
kanaries keurmeester  dhr. Theo Schalkwijk uit 
IJjsselstein en voor de overige vogels dhr. 
Peter Bredenbeek uit Alphen aan den Rijn. 
We hopen dat we met z'n allen een aantal 
mooie jonge gekweekte vogels mee kunnen 
brengen zodat we er een leerzame avond 
kunnen hebben.  

Kanariekwekers met weinig jongen.... 
Van diverse kanariekwekers zijn ons wat verontrustende berichten binnengekomen 
maar na rondbellen en overleg met de keurmeester hebben we besloten om ook voor de 
kanaries de keurmeester te laten komen. Theo zorgt zelf voor nog wat aanvulling 
waardoor het ook voor jullie een mooie avond kan worden.... ;-) 
Kortom, kom allemaal, neem mee wat je hebt en maak er een gezellige en leerzame 
avond van!  
 
Graag zouden we een grove indicatie hebben van het aantal vogels wat leden van plan 
zijn mee te nemen. Ook een paar van uw vogels zorgt namelijk voor meer 
verscheidenheid en zo een mooie gevarieerde avond èn een kijk van anderen op uw 
vogels. Doorgeven kan per mail zangenkleur@gmail.com of telefonisch aan Erik-Jan 
Huisman (tel. 033-2866901). 
 
 

Terugblik Woudenberg sportief zaterdag 17 juni 
 
Op zaterdag 17 juni is voor de 2e keer het evenement ‘Woudenberg Sportief’ gehouden. 
Dit evenement werd weer gehouden in en rondom Sport- en cultureel centrum ‘De 
Camp’ Het bestond weer uit een sportmarkt, sportverkiezing, sportquiz en daarna de 
derde helft. Tijdens de sportmarkt presenteerden veel sportverenigingen zich. 

Bezoekers en geïnteresseerden konden bij 
veel verenigingen actief meedoen met de 
‘sportclinics’ die door de diverse clubs 
werden verzorgd.  
Ook wij als vogelvereniging waren weer 
paraat om zo de vogelsport in ons dorp te 
promoten. Verschillende geïnteresseerden 
en vogelliefhebbers kwamen langs en we 
hebben ons als vereniging weer van onze 
beste kant laten zien. 

 
Een speciaal woord van dank aan verschillende leden die ons weer geholpen hebben, 
fantastisch!  
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Ringenbestellen 2e ronde 2018 
 
Voor de kwekers die nog geen ringen besteld hebben (of extra ringen willen bestellen) is 
er tot en met de 
jongvogelavond 19 
september de mogelijkheid 
om ringen te bestellen 
voor de 2e ronde 2018. 
De ringen die voor die tijd 
besteld worden zullen 
medio december 2017 
uitgeleverd worden. De 
kleur van de ringen voor 
2018 is rood.  
 

Bestelformulieren ringen 
Bestelformulier voor gewone ringen. (ctrl+klikken) 
 

Ringen voor beschermde vogels aanvragen? 
Dit formulier moet worden gebruikt 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. 
 

Informatie? 
Nog niet alles duidelijk? Informeer bij mij of kijk hier bij de bond. (ctrl+klikken) 
 

De formulieren kunnen tijdens de avond ingeleverd worden. Wanneer leden die avond 
niet kunnen, kan het ook worden ingeleverd bij mij thuis;  
Hans Dorst / Nico Bergsteijnweg 24 / 3931 CD  Woudenberg / Tel. 033-2865041  
 
 

Inschrijfavond Tentoonstelling dinsdag 24 oktober  
 
Beste leden, noteer alvast in jullie agenda, verdere info volgt nog:  
Dinsdag 24 oktober vanaf 20.00 uur is dit jaar de inschrijfavond voor de tentoonstelling 
2017 in het zaaltje achter de kerk in Maarsbergen.  
Hierbij ook alvast de gegevens van onze tentoonstelling:  
Het opbouwen van de tentoonstelling en inbrengen is woensdag 22 november.  
De tentoonstelling zelf wordt dit jaar natuurlijk weer gehouden van donderdag 23 tot en 
met zaterdag 25 november in de Camp.  
We hopen dat iedereen goed gekweekt heeft en we met elkaar zo een mooie 
tentoonstelling kunnen houden. Het inschrijfformulier volgt in het volgende vogelblad.  
 

 

Kunt u ook een daagje vrij regelen? Uw hulp deze dagen, overdag en ‘s avonds is van 
harte welkom! Vele handen maken ook hierin licht werken… 

http://www.nbvv.nl/download/ringen/Ring2018-1%20LidNBvV-VL-NLid-invulbaar.pdf
http://www.nbvv.nl/download/ringen/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf
http://www.nbvv.nl/download/ringen/brochure_over_ringen.pdf


Jeugddistrictdag 7 oktober 2017 

 
 

Beste jeugdleden,      Scherpenzeel, 23 augustus 2017. 

 

Zaterdag 7 oktober 2017 organiseert de Renswouwse vogelvereniging de jeugddistrictdag van de 

provincie Utrecht. 

Deze dag zal gehouden worden in gebouw “Rehoboth”, Taets van Amerongenweg 66 in 

Renswoude. 

Als bijlage bij deze uitnodiging treffen jullie het inschrijfformulier aan dat uiterlijk 16 september 

a.s. ingeleverd dient te zijn bij de secretaris, waarvan de adresgegevens op het formulier staan. 

Deelname aan deze dag is voor de jeugdleden geheel gratis. Om naar deze dag te kunnen komen 

is het fijn als je ouders, verzorgers of een bekende je zou willen brengen met je vogels. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Zaal open om 08.00 uur. 

• Inbrengen van de vogels van 09.00 tot 09.30 uur. 

• Start van de te keuren vogels 09.30 uur. 

• Tussen 12.30 tot 13.00 uur lunch. 

• Van 13.30 tot 14.30 verschillende leuke activiteiten voor de jeugd. 

• Om 14.30 uur de prijsuitreiking aan de winnaars. 

• Na de prijsuitreiking om ongeveer 15.00 uur worden de vogels uitgegeven. 

We hopen er een mooie dag van te maken en zouden het op prijs stellen als jullie deze dag in je 

agenda reserveren en met je vogels komen. 

Als er vragen zijn stel ze gerust aan één van de bestuursleden of aan ondergetekende. 

 

Namens het bestuur en met vriendelijke groet, 

Co ten Broek, secr. 

06-34496516 

 

 

Lotenboekjes Grote Verloting tentoonstelling 2017 
 
Zoals door velen gevraagd zijn 
door ons de lotenboekjes voor dit 
jaar op tijd besteld en alweer 
binnen.  
Tijdens de jongvogelavond zijn 
deze te verkrijgen bij Daan.  
 
Het zou fijn zijn als we weer een 
mooi aantal loten verkocht krijgen... 



 

 
 
 
 


