
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Met hierin o.a. 

Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 13 maart 2018 

Uitnodiging lezing maandag 23 april 2018 (unieke kans!) 

Terugblik feestavond 

 
 



 
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 vanaf komend jaar 
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 jaarvergadering dinsdag 13 maart 2018 
 
Hierbij willen we alle leden van harte uitnodigen voor de jaarvergadering, welke we op 
dinsdag 13 maart willen houden in het gebouwtje achter de kerk in Maarsbergen.  
 
Het jaarverslag 2017 van de secretaris, de notulen van de jaarvergadering 2017 en het 
jaarverslag 2017 van de penningmeester liggen vanaf ca. 19.45 uur voor jullie ter 
inzage. 
 
We willen beginnen om ongeveer 20.00 uur. 
 
 
Agenda: 

1.  Opening en vaststellen agenda 

2.  Goedkeuring notulen jaarvergadering 2017 en jaarverslag 2017 

3.  Goedkeuring financieel jaarverslag 2017 

4.  Verslag kascommissie 

5.  Benoeming nieuwe kascommissie 

6.  Vaststellen contributie 2019 

7.  Bestuursverkiezing 

 Aftredend bestuurslid Peter Drost, niet herkiesbaar* 

 Tegenkandidaten kunnen zich vooraf melden bij een van de bestuursleden. 

8.  Bespreking jaarprogramma 2018 

9.  Pauze 

10.  Rondvraag 

11.  Sluiting 

 
Als bestuur hopen we natuurlijk op een grote opkomst! 
 
Tot de 13e! 
Daan Huisman 
 
 
* noot punt 7 bestuursverkiezing:  
Peter Drost heeft aangegeven vanwege andere bezigheden en zijn eigen bedrijf te 
willen stoppen met zijn bestuursfunctie. Wel geeft hij aan als hulp bij de tentoonstelling 
gewoon van de partij te zijn. 
Als bestuur snappen we dat tijdnood voor Peter een probleem is/wordt en zijn blij met 
alles wat hij al voor de vereniging heeft betekend en hopen in de toekomst nog veel op 
zijn hulp te kunnen rekenen!  
 
We zoeken daarom een nieuw bestuurslid, bent u dat? Graag! Meldt u z.s.m! 



Unieke kans! Lezing maandag 23 april 2018 
 
Eigenlijk geeft hij helemaal geen lezingen... Maar voor ons wilde hij 
wel een keer een uitzondering maken. We hebben voor maandag 
23 april een afspraak kunnen maken met Peter Bredenbeek. 
Peter is voor velen van u bekend van de laatst gehouden 
jongvogelavond van vorig jaar. Naast tropenkeurmeester van de 
NBvV is hij voorzitter van de ScAP (Speciaalclub Afrikaanse 
Prachtvinken). Voor zijn werk is hij o.a. als moleculair viroloog 
verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en 
vanwege zijn achtergrond en interesse met vogels een kenner op 
het gebied van voeding, ziekten, virussen. Dit toegepast op zijn 
ons “gezamenlijke vakgebied” zorgt dat voor een interessante 
lezing. ‘ 
Het was wat passen en meten maar de datum welke in onze agenda’s gevonden is, is 
maandag 23 april. We willen de avond houden in het zaaltje achter de kerk in 
Maarsbergen vanaf 20.00 uur. 
 
Graag nodigen we iedereen uit om deze leerzame, interessante en gezellige avond bij 
te wonen. Welkom! 

 
 
Ringenbestelling 4e (=laatste!) ronde 2018 
 
Beste vogelvrienden,  
 
Inmiddels zijn we aanbeland in het jaar 2018! Ook namens de ringencommissaris de 
allerbeste wensen!  
 
De eerste 2 rondes zijn inmiddels uitgeleverd en ronde 3 is inmiddels besteld. 
Sommigen van ons zijn al bezig met de kweek en ook ik heb al jongen in het blok liggen.  
We hopen dat 2018 een goed kweekjaar zal worden en dat er veel eigen kweek vogels 
te bewonderen zijn op onze tentoonstelling in november.  
Voor degene die in het voorjaar van 2018 gaan kweken is het van belang om tijdig de 
ringen te bestellen. De laatste ringen van 2018, ronde 4 kun je vanaf nu bij opgeven met 
het bekende formulier welke te downloaden is vanaf de site van de bond en/of via onze 
eigen site. Deze bestelling moet uiterlijk 20 Maart 2018 bij mij zijn ingeleverd!  
Graag de (compleet ingevulde) formulieren samen met het geld inleveren!  
 
Deze ringen zullen dan rond 1 mei worden uitgeleverd!  
 
PS. Afgelopen 3 rondes hebben we met z’n allen 2450 ringen besteld.  
Laten we proberen daarvan heel veel te gebruiken, zodat we veel mooie jonge vogels 
kunnen insturen in November. Uitdaging?  
 
Als er nog vragen zijn of je hebt met spoed nog ringen nodig neem dan contact op met 
mij: 
Hans Dorst  Nico Bergsteijnweg 24  3931 CD  Woudenberg  Tel. 033-2865041 



 
 
Terugblik feestavond 19 januari 2018  
 
Op vrijdagavond 19 januari waren er weer velen naar Maarsbergen gekomen om met 
elkaar terug te blikken op de tentoonstelling van November 2017. Ook was er deze 
avond weer tijd gereserveerd om de kampioenen te huldigen.  
Natuurlijk hadden we bij de koffie en de limonade weer de bekende en overheerlijke 
cake van Liesbeth Huisman.   
 
Na de koffie en andere versnaperingen werd het dan toch serieus en werd er een groot 
arsenaal aan bekers, medailles, foto’s en prijzengeld verdeeld.  
 
Nog niet geheel uitgepraat over het voorgaande werd alweer onze aandacht gevraagd 
door de voorzitter. Het was de hoogste tijd om ons lid Evert Barten in het zonnetje te 
zetten. Al jarenlang zet hij zich in voor de vereniging en is er altijd aanwezig. Ook 
verzorgt hij altijd de koffie op de verenigingsavonden. Met een warme handdruk en een 
cadeaubon werd deze waardering tot uiting gebracht.  
 
Het was inmiddels tijd geworden voor enkele rondjes Bingo voor jong en oud. Diverse 
keren werd er Bingo geroepen en mochten de gelukkigen een prijsje op komen halen.  
 
Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje!  
Nadat alle prijzen verdeeld waren en de koelkast leeg, ging eenieder huiswaarts. Nadat 
we de zaal nog een beetje opgeruimd hadden zijn ook wij naar huis gegaan en hebben 
we jaargang 55 voor ons gevoel op een mooie manier afgesloten.  
 
Inmiddels zijn er al een aantal leden met de kweek begonnen en liggen de eerste 
jongen in de blokken. De rest zal al snel volgen.  
 
Laten we er met elkaar een heel mooi jaar van maken en we hopen dat jullie gezond 
mogen blijven en dat we met zijn allen weer heel veel jonge vogels mogen kweken, 
zodat er weer mooie dingen te zien zijn op onze volgende tentoonstelling!  
 
Verderop nog wat foto’s voor een indruk van deze geslaagde avond... 
 
Het bestuur  
 
 

Jaarprogramma 2018   
 
Zodra het verdere jaarprogramma voor 2018 weer definitief is zullen we het voor jullie 
alvast vermelden op onze website.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


