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                      Voorwoord: 

 
Het is Augustus dus daar is hij weer het info boekje van uw 

vogelvereniging “De Diamantvink” hier staan weer allerlei 

activiteiten in die komend jaar gehouden worden en natuurlijk tal van 

mensen die ook dit jaar weer helpen bij onze activiteiten. 

Onze eerste bijeenkomst van het seizoen zal de contactavond van 30 

augustus zijn daar hebben we het natuurlijk weer over de afgelopen 

kweek van de vogels. Misschien nog belangrijker is dat er ook 

gepraat gaat worden over stellen en stammen op de TT aangezien de 

N.B.v.V. daar iets in veranderd heeft. Wilco zal uw op die avond een 

en ander uitleggen hoe wij denken het best om te gaan met stammen 

en stellen tijdens onze TT. 

  Dus kom zeker naar deze eerste contactavond. 

Helaas zijn er deze zomer ook twee vogel iconen ons ontvallen Arie 

v/d Voorn, ere lid en keurmeester geweest en langst lid van onze 

vereniging. In het September nummer zal er zeker nog een in 

memoriam over Arie komen. 

Op 16 Juli ging er ook een soort van schok door de N.B.v.V. daar 

Piet Onderdelinden plotseling op 73 jarige leeftijd is overleden. 

Bekend om zijn foto’s in Onze Vogels als keurmeester en nog veel 

meer dingen voor de N.B.v.V. Piet zal heel erg gemist worden, bij 

zijn afscheid waren er dan ook zeer veel mensen uit de vogelwereld. 

Laten we met zijn alle maar weer een mooi seizoen van maken en blij 

zijn dat we nog kunnen genieten van elke dag warm, koud of nat. 

Eventueel nog blij zijn dat we kunnen of mogen werken want het 

blijkt maar weer het kan zomaar voorbij zijn. 

Als alle leden tevreden zijn over afgelopen zomer en de kweek van 

de vogeltjes, genoten hebben van vakantie of gewoon een stukje 

fietsen met of zonder vrouw door de soms te warmen dagen zijn 

gekomen en blij zijn dat het weer tijd is voor de eerste contactavond. 

Ben ik blij om een ieder weer te zien op 30 Augustus. 

Dus tot ziens op vrijdag 30 Augustus om 20:00 uur. 

 

Uw voorzitter Hans van Egmond.     

 



 

Bestuursvergaderingen. 

 

Het bestuur zal ook komend seizoen weer regelmatig bij elkaar 

komen om de lopende zaken te bespreken. Het bestuur komt in 

principe maandelijks, op de 1e maandag van de maand bij elkaar.  

De vergadering begint om 19.30 uur. 

Omdat diverse bestuursleden ook nog andere bezigheden hebben, 

zoals werk en hobby, wordt op de bestuursvergadering de definitieve 

datum voor de volgende vergadering besproken. Wel zullen we 

proberen de bestuursvergadering in de 1e week van de maand te 

plannen. 

Tijdens de bestuursvergaderingen worden alle lopende en komende 

zaken besproken, zoals bijvoorbeeld de ledenlijst, de kaart- en 

contactavonden, zaken uit de rayon- en districtsvergaderingen en de 

inhoud van het clubblad. 

Heeft u een vraag of een idee dat u besproken wilt hebben, geef het 

dan door aan een van de bestuursleden. Bij voorkeur voor de 1e van 

de maand. U krijgt dan na de bestuursvergadering te horen wat het 

bestuur met uw vraag of idee gaat doen. 

Mocht er behoefte of noodzaak toe zijn dan kan het voorkomen dat 

het bestuur een extra keer bij elkaar komt. In principe zijn de 

bestuursvergaderingen in de maanden September t/m Mei. 

De vergaderingen vinden om de beurt plaats bij een van de 

bestuursleden thuis. Ons clubgebouw is namelijk op de 

maandagavonden bezet door de Aardbeienplukkers. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Tentoonstelling 2019 

 

Zoals afgesproken in het rayon organiseert V.V. de Diamantvink drie 

jaar achter elkaar de rayontentoonstelling. 2019 wordt het tweede jaar 

van deze serie van drie. Vorig jaar is de tentoonstelling goed verlopen 

met in totaal 572 vogels en een stijgende deelname vanuit het rayon. 

En als de voortekenen niet bedriegen dan zal de deelname vanuit het 

rayon dit jaar nog verder toenemen. Dus ik hoop dat we ook dit jaar 

weer aan een mooi aantal vogels komen. 

Naast alle vrijwilligers waar we ieder jaar enorm op steunen bij alle 

activiteiten die rondom de TT moeten worden gedaan ben ik dit jaar 

ook heel blij met de uitbreiding van de TT-commissie met twee extra 

commissieleden. De eerste is Paul Hoogenboom die bij zijn afscheid 

als bestuurslid al had aangegeven zich nog wel te willen inzetten voor 

de advertentie- en PR-werkzaamheden rondom de TT. Daar maken 

wij natuurlijk dankbaar gebruik van. Het tweede nieuwe 

commissielid is Piet Koek. Piet was sowieso al veel aanwezig 

rondom de TT, maar komt ons nu ook als commissielid versterken. 

 

Enkele belangrijke data zijn: 

Zaterdag 19 oktober Sluiting inschrijving 

         Woensdag 6 november Inbrengen van de vogels 

         Donderdag 7 november Keuring 

         Vrijdag             8 november Opening om 20.00 uur 

         Zaterdag 9 november Zaal open en in de avond bingo 

         Zondag           10 november Zaal open en einde middag 

                                                         uitkooien 

          Wij willen er weer een mooie show van maken en hopen in ieder  

                      geval op zoveel mogelijk inzenders met zoveel mogelijk vogels. 

                      U doet toch ook mee! 

                     Met vriendelijke groet,  

                     Namens de T.T.-commissie en het bestuur 

         Wilco Hogenboom 

 



 

Keurmeesters tentoonstelling 2019: 

Kanaries: 

Dhr. R. Muilwijk uit Vianen (kleurkanaries) 

Dhr. H. Baggus uit Ridderkerk (postuurkanaries) 

Dhr. A. Barfuss uit Hoogland (kleur en postuur) 

Tropen: 

Dhr. G. Streefkerk uit Schagen 

Dhr. H. Westland uit IJsselstein 

Parkieten: 

Dhr. H. de Vos uit Utrecht ( Tropen en parkieten) 

Dhr. P. de Harder uit Spakenburg 

Dhr. G. Steinz uit Den Haag 

 

Tentoonstellingsagenda: 

Deze vindt u op de site van de N.B.v.V. 

Wij zullen proberen om de voor ons interessante tentoonstellingen in 

de buurt maandelijks in de agenda in het clubblad te zetten. 

 

 

 

 

Waar vindt u v.v. "De Diamantvink"online: 

Website: www.diamantvink.nl 

Facebook: v.v. De Diamantvink Oude Wetering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Data voor ringen bestellen 2020 

 

Hier even een berichtje van de ringencommissaris. 

          Het gaat hierbij om de bestelperiodes die de N.B.v.V. gebruikt. 

Ronde 1    1 april tot 15 mei 2019 

Ronde 2   16 mei tot 30 september 2019 

Ronde 3     1 oktober 2019 tot 31 januari 2020 

Ronde 4     1 februari tot 31 maart 2020 

            Wilt u na 1 april 2020 nog ringen bestellen voor het broedjaar  

                        2020, dan is dit altijd een spoedbestelling. 

            De laatste mogelijkheid voor het seizoen 2020 ringen te  

                        bestellen is: 

1e ronde: besteltermijn is al verstreken 

2e ronde: vogelbespreking van 28 september 2019 

3e ronde: contactavond van 24 januari 2020 

4e ronde: contactavond van 27 maart 2020 

                        Uitleveringen van de ringen: 

1e ronde na 1 oktober 2019 

2e ronde na 15 december 2019 

3e ronde na 1 april 2020 

4e ronde uiterlijk 15 mei 2020 

            Bestellingen die niet betaald zijn, worden niet uitgevoerd.  

Dit geldt ook voor spoedbestellingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

            René Rijsbergen, ringencommissaris 

 



 

                     Vogelbeurs 

 

In dit infoblad weer een stukje over de vogelbeurs  aangezien ik ook 

voorzitter van de beurscommissie ben of eerste aanspreekpunt het is 

maar hoe je het noemt. mag ik weer wat schrijven over onze beurs die 

overigens  12 keer per jaar word gehouden op de tweede zaterdag van 

de maand maar er gaat iets veranderen. 

Na twee jaar samengewerkt te hebben met van den IJssel vogel en 

zaadhandel, heeft van den IJssel besloten te stoppen op onze beurs 

aangezien de verkoop voor hem niet voldoende was. Zo gauw er 

iemand is voor overnamen zal hij dan ook stoppen. 

Voor mij leek het logische eerst eens met Dik van der Aart te gaan 

praten omdat toch veel leden daar hun voer halen, hij een grote keus 

aan vogelbenodigdheden heeft en we in het verleden ook goed met 

hem samengewerkt hebben. 

Dik en ik waren het snel eens we hebben afspraken gemaakt over de 

beurs, voeren met de tentoonstelling en de waardebonnen voor 

prijswinnaars. Alles netjes op papier gezet en in ieder geval komend 

jaar weer voer op de vogelbeurs, zonder voer is de vogelbeurs 

volgens mij ten dode opgeschreven. We laten het verleden achter ons 

en hopen op een goeie samenwerking zoals in het verleden. 

Aangezien Dik van der Aart op zaterdag in de ochtend zijn zaak open 

heeft hebben we besloten de vogelbeurs van 13.00 uur tot 15.30 uur 

te laten duren. Langer heeft niet zo veel zin gezien de 

vogelhandelaren het vaak na 2,5 uur ook wel weer gezien hebben. 

Een ieder heeft lang genoeg de tijd om vogels te kopen, verkopen of 

te ruilen en zijn benodigde voer te halen. Natuurlijk zal er best nog 

wat na gepraat worden na 15.30 uur maar alles is wel weer op tijd en 

netjes voor het avondeten. Hoeft moeder de vrouw niet te bellen dat 

de soep klaar is of zoiets. 

Vanaf September staat van der Aart diervoeders dus weer op de 

vogelbeurs. 

 

 

 



 

Aangezien alles in een paar weken geregeld is en in de 

zomermaanden was er weinig tijd voor overleg met leden en bestuur 

heb ik mijn best gedaan om het samen met Dik weer eens te worden. 

Ik denk dat dit de beste oplossing is voor behoud van onze 

vogelbeurs. Ik heb natuurlijk wel bestuursleden geïnformeerd.  

Om misverstanden te voorkomen zal de communicatie over de 

vogelbeurs gaan tussen de beursvoorzitter en Dik v/d Aart. 

Dus wilt u zeker zijn van voer voor uw vogels in September bel of 

mail van der Aart diervoeders en Dik neemt het mee naar de 

vogelbeurs. Mochten er nog vragen zijn aan Dik of aan mij dan hoor 

ik ze graag en natuurlijk tot ziens op de gezelligste vogelbeurs van 

Zuid-Holland bij v.v. “De Diamantvink”. 

Namens uw voorzitter: 

Hans van Egmond.   

 

 

WE ZIJN WEER TERUG OP DE VOGELBEURS 

                    MET ALLES WAT U GEMIST HEEFT  

               WEER VERKRIJGBAAR OP DE BEURS  

                   ******************************* 

 EERSTE VOGELBEURS  14 SEPTEMBER VAN 13:00 – 15:30 U. 

                           OP ALLES 10 % korting 

                           ************************ 

 DE  EERSTE 50 KLANTEN TROSGIERST  VOOR 1 EURO 

             MAX 2  PER KLANT 



 

 

      Vogelvereniging "De Diamantvink" 
      

 Dagelijks bestuur:   

      

 Voorzitter: Hans van Egmond, tel: 071 3315023. 

  voorzitter@diamantvink.nl  

 Penningmeester: Jan Hoogenboom, tel: 071 5012947. 

  penningmeester@diamantvink.nl  

 Secretaris + AVG: Bas Droogh, tel: 06 46265890. 

  secretaris@diamantvink.nl  

            
      

      

 Overige bestuursleden 

      

 2e voorzitter: Wilco Hogenboom, tel: 071 3312093 

  ttcommissie@diamantvink.nl 

 2e penningmeester: Fred Huigsloot, tel: 06 23743514 

  barcommissie@diamantvink.nl  

 2e secretaris: Henry van Rijn, tel: 071 5012266 

  secretaris@diamantvink.nl  

 Onderhoud: William Wolvers, tel: 06 51190380 

  onderhoud@diamantvink.nl   

      

 Ringencommissaris: Rene Rijsbergen, tel: 071 5175027 

  ringen@diamantvink.nl                     

 Redactie clubblad en website:    

      

 Bas Droogh, tel: 06 46265890    

      

 Drukken en verzending clubblad:   

      

 Leny Hoogenboom, tel: 071 3313963   

 Ton Hoogenboom, tel: 071 3313963         
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Commissies v.v. "De Diamantvink" 
        

 Barcommissie              

 Fred Huigsloot, tel: 06 23743514    

 Jan Hoogenboom, tel: 071 5012947    

 Hans van Egmond, tel: 071 3315023    

 Pieter van Schaick, tel: 071 3313228    

 Peter Hoogenboom, tel: 071 5013915    

 Rene Rijsbergen, tel: 071 5015027    

 

Gerda Loos, tel: 071 

3314977     

 Elly Hoogenboom, tel: 06 40960636    

 Trudy Krijger, tel: 06 11076875    

        

 Tentoonstellingscommissie:     
        

 Jos v/d Meer, tel: 071 3313796    

 Gerard Meijer, tel: 06 20500670    

 Piet Koek, tel: 0172 755734     

 De bestuursleden      

        

 Onderhoud:      
        

 WilliamWolvers, tel: 06 51190380    

 Piet Zoet, tel: 071 3314476     

 Jos v/d Meer, tel: 071 3313796    

 Gerard Meijer, tel: 06 20500670    
        

 Beurs:       
        

 Hans van Egmond, tel: 071 3315023    

 Gerard Meijer, tel: 06 20500670    

 Frans Turk, tel: 071 3316261     

 Jos v/d Meer, tel: 071 3313796    

 Dirk van Klink, tel: 0712 509614    

 Piet Zoet, tel: 071 3314476     
 



 

Reglement van de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het 

welzijn van volière- of kooivogels 

  Artikel 1. Uitgangspunten 

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (afgekort tot NBvV) 

wenst haar beleid te formuleren ten aanzien van dierwelzijn bij het 

houden van vogels als gezelschapsdieren. Het houden van, het fokken 

met, en tentoonstellen, dient op een duurzame, diervriende-lijke, en 

hobbymatige wijze te geschieden. Zij geeft aan dit beleid invulling 

door het te baseren op de Nederlandse en Europese wet- en 

regelgeving voor zover deze van toepassing is op het hobbymatig 

houden van vogels. Daar waar mogelijk en of noodzakelijk zal de 

NBvV vanuit haar wens om zelfregulerend op te treden, haar 

verantwoordelijkheid nemen en zelfsturend, adviserend, regulerend 

en controlerend naar haar leden zijn. 

  Artikel 2. Vogels als gezelschapsdieren 

De NBvV richt haar beleid in hoofdzaak op vogels die aangemerkt 

worden als gezelschapsdieren en derhalve bestemd zijn voor 

liefhebberij of gezelschap. 

  Artikel 3. Duurzaam houden van vogels 

Duurzaam wil zeggen dat we de aarde waarop we leven minimaal zo 

willen overdragen aan de volgende generatie, zoals wij haar van de 

generatie die voor ons was hebben overgedragen gekregen. De NBvV 

streeft er naar om alle vogelsoorten welke als gezelschapsdier worden 

gehouden voor de avicultuur te behouden. 

  Artikel 4. Verantwoord houden van vogels 

De NBvV draagt een beleid uit dat is gericht op het verantwoord 

houden van vogels. Het uitgangspunt daarbij is om op een zodanige 

manier om te gaan met vogels dat deze zo optimaal mogelijk worden 

verzorgd en dat de liefhebber de hobby zo beleeft dat hij een bijdrage 

levert aan de natuur. 

  Artikel 5. Diervriendelijk houden van vogels 

Het beleid van de NBvV is er op gericht dat haar leden op een dier-

vriendelijke wijze hun hobby uitoefenen.  

 



 

Dit wil zeggen dat de liefhebbers zijn vogels zo huisvest, verzorgt en 

fokt dat de belangen van het dier niet worden geschaad. 

  Artikel 6. De huisvesting van vogels 

De huisvesting van volière- en kooivogels moet voldoende ruimte 

bieden om een zoveel mogelijk natuurlijk gedrag mogelijk te maken. 

Daarbij moet er onderscheid worden gemaakt tussen gedomesticeer-

de soorten en soorten welke nog heel dicht bij de natuur staan. Te 

denken valt hierbij aan de eerste en tweede generatie die door de 

vogelliefhebbers worden gehouden. 

  Artikel 7. De verzorging van vogels 

Het beleid van de NBvV is gericht op het zo optimaal mogelijk 

verzorgen van de vogel, zodat de gezondheid en de conditie zoveel 

mogelijk gewaarborgd blijft. 

  Artikel 8. Het fokken met vogels 

Iedere vogelliefhebber, aangesloten als lid bij de NBvV, dient 

minimaal twee exemplaren van een zelfde soort te houden. Dit om de 

vogels te socialiseren en om de vogel gewend te laten zijn aan de 

omgang met soortgenoten. Daarnaast moeten de gehouden vogel-

soorten ruimschoots de kans te krijgen om tot voortplanting te 

komen. 

  Artikel 9. Registratie en identificatie 

Het beleid van de NBvV richt zich op het ringen van alle vogels die 

in volières en of broedkooien en dergelijke worden geboren met een 

gesloten pootring. Dit als enige bewijs dat de vogel door een 

vogelliefhebber gefokt is. Het ringen met een gesloten pootring van 

een jonge vogels is niet in alle gevallen een wettelijke verplichting, 

maar dit is wel de aanbevolen richtlijn van de NBvV voor haar leden. 

  Artikel 10. Het tentoonstellen van vogels 

Het tentoonstellen van vogels heeft als doel het (laten) beoordelen 

van vogels door een deskundige. Daarnaast is er een tweede doel en 

wel het bieden van de mogelijkheid aan het publiek om de 

ingezonden vogels te bezichtigen. 

 

 



 

Beide doelen mogen het welbevinden van de vogel niet schaden. Dat 

betekent dat de duur van de beoordeling en de tentoonstelling moet 

zijn afgestemd op het welbevinden van de vogels. 

  Artikel 11. Verkoop en aankoop van vogels 

Verenigingen, aangesloten bij de NBV, maar ook de NBvV zelf, 

organiseren vogelbeurzen, al dan niet gekoppeld aan een tentoon-

stelling. De NBvV heeft richtlijnen opgesteld waar een organisatie 

zich aan dient te houden. Deze richtlijnen zijn weergegeven in het 

reglement; Regels voor het houden van een vogelmarkt of 

vogelbeurs, welke in het Bondvademecum opgenomen is. 

  Artikel 12. Het transport van vogels naar evenementen 

Vogels die vervoerd worden naar en van een vogelmarkt, vogelbeurs 

of een tentoonstelling, moeten in zodanige transportkooien 

ondergebracht worden dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 

het optreden van stresssituaties geminimaliseerd is. 

  Artikel 13. Toezicht op naleving van dit reglement 

De controle op de naleving van dit reglement is in geval van een 

keuring, tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs de verantwoorde-

lijkheid van de organisator van dat evenement. Deze controle wordt 

uitgevoerd door toezichthouders en of controleurs welke door de 

NBvV zijn aangewezen. Verenigingen of andere organisaties welke 

hun evenement organiseren onder auspiciën van de NBvV en als 

zodanig zijn gecertificeerd met het NBvV-keurmerk, kunnen hun 

keurmerk verliezen als zij de bepalingen van dit reglement en 

hetuitvoeringsbesluit niet opvolgen. Zo daartoe een aanleiding 

aanwezig is kunnen leden van de NBvV gecontroleerd worden op de 

naleving van de voorschriften van dit reglement. Bij een voortdurend 

in gebreke blijven de voorschriften van dit reglement en het 

uitvoeringsbesluit op te volgen kunnen leden opgeroepen worden 

voor de tuchtcommissie van de NBvV te verschijnen. 

 

Bij dit reglement behoort het ” Uitvoeringbesluit” van het Reglement 

van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de 

gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels. 

 

 



 

Agenda seizoen 2019-2020: 

Augustus: 
Zaterdag 10 Augustus, zomervogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Vrijdag 30 Augustus, eerste bijeenkomst nieuw seizoen. 

September: 
Vrijdag 13 September, eerste kaartavond nieuw seizoen. 20:00 uur. 

Zaterdag 14 September, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Oktober: 
Zaterdag 5 Oktober, vogelbespreking van 12:00 – 16:00 uur. 

Vrijdag 11 Oktober, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 12 Oktober, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Vrijdag 25 Oktober, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

November: 
Vrijdag 1 November, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Woensdag 6 November, inkooien TT. 

Donderdag 7 November, keurdag TT. 

Vrijdag 8 November, opening TT. 

Zaterdag 9 November TT open 10:00 – 21:00 uur. 

Zaterdag 9 November, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Zaterdag 9 November, bingoavond. Aanvang 21:00 uur. 

Zondag 10 November, TT open van 10:00 – 16:00 uur. 

Zondag 10 November uitkooien TT vanaf 17:00 uur. 

Vrijdag 22 November, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

December: 
Vrijdag 13 December, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 14 November, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Vrijdag 27 December, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

 

 

 

 

 

 



 

Januari 2020: 
Zaterdag 4 Januari, nieuwjaarsreceptie + prijsuitreiking TT. 

Vrijdag 10 Januari, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 11 Januari, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Vrijdag 24 Januari, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Februari: 
Vrijdag 7 Februari, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 8 Februari, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Vrijdag 28 Februari, jaarvergadering. Aanvang 20:00 uur. 

Maart: 
Vrijdag 6 Maart, kaartavond tegen de Witkop (duivenvereniging). 

Zaterdag 7 Maart, receptie jubilarissen. 

Vrijdag 13 Maart, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 14 Maart, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Vrijdag 27 Maart, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

April: 
Vrijdag 10 April, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 11 April, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Vrijdag 24 April, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Mei: 
Vrijdag 8 Mei, kaartavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 9 Mei, vogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Vrijdag 22 Mei, contactavond. Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 23 Mei, medewerkersavond. 

Juni: 
Zaterdag 13 Juni, zomervogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

July: 
Zaterdag 11 July, zomervogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

Augustus: 
Zaterdag 8 Augustus, zomervogelbeurs van 13:00 – 15:30 uur. 

 

 

 

 



 

Ik heb een vraag, bij wie moet ik zijn ? 

 

Als u een vraag heeft over onze hobby of over onze vereniging kunt u 

bij de volgende personen terecht: 

   

Ik heb een vraag over de: 

Vogelbeurs, Hans van Egmond. voorzitter@diamantvink.nl 
Lidmaatschap, Bas Droogh. secretaris@diamantvink.nl 
Contributie, Jan Hoogenboom. penningmeester@diamantvink.nl 

Website, Bas Droogh. info@diamantvink.nl 

Ringen, René Rijsbergen. ringen@diamantvink.nl 

Clubgebouw, Fred Huigsloot. barcommissie@diamantvink.nl 

Tentoonstelling, Wilco Hogenboom.  ttcommissie@diamantvink.nl 

Onderhoud, William Wolvers. onderhoud@diamantvink.nl 

Redactie, Bas Droogh. redactie@diamantvink.nl 

Advertenties, Paul Hoogenboom. redactie@diamantvink.nl 

Public relations, Paul Hoogenboom. redactie@diamantvink.nl 

Heeft u een stukje of een vraag voor in het clubblad of bijvoorbeeld 

voor op de website, neem gerust contact op met Bas. 

Voor overige vragen kunt u terecht op info@diamantvink.nl, het 

bestuur zal altijd proberen u van een goed antwoord te voorzien. 
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  Wilt u lid worden van v.v. “De Diamantvink” ? 

  Dat kan natuurlijk! U kunt zich opgeven bij de secretaris of bij een 

  van de andere bestuursleden. Dit kan per email, telefonisch, of kom  

  eens langs tijdens een van de vogelbeurzen ( elke 2e Zaterdag van de  

  maand ) of bij een contactavond. Er is altijd wel een bestuurslid  

  aanwezig.  Nieuw is dat u nu ook via onze website 

  www.diamantvink.nl lid kunt worden. 

  De kosten van het lidmaatschap bedragen € 36,- per jaar voor 

 senioren en € 20,- per jaar voor jeugdleden. Jeugdlid ben je tot het jaar  

 dat je 18 wordt. 

  U kunt bij v.v. “De Diamantvink” ook gastlid worden, de kosten  

  hiervoor bedragen € 18,- per jaar. 

Uw lidmaatschap wordt pas definitief als het verschuldigde bedrag is 

betaald. 

Als u lid bent ontvangt u 12 x per jaar het prachtige maandblad Onze 

Vogels van de N.B.v.V. (Nederlandse bond van vogelliefhebbers). 

In dit blad dat in kleur is uitgevoerd (op A4 formaat) vindt u verhalen 

over en door vogelliefhebbers en hun vogels.  

Van V.V. “De Diamantvink” ontvangt u 9 x per jaar het eigen 

clubblad met daarin informatie over de diverse activiteiten van de 

vereniging. Ook in dit blad zijn verhalen te vinden van de leden en 

hun vogelhobby. Daarnaast is er 9x per jaar een contactavond in ons 

eigen clubgebouw. Als lid van onze vereniging kunt u meedoen aan 

diverse tentoonstellingen zoals daar zijn, onze eigen onderlinge t.t., 

de t.t. van het rayon Leiden, de t.t. van het district Zuid – Holland en 

ook aan de landelijke show van de N.B.v.V. in Zwolle. In 2019 is de 

wereldshow in Zwolle, u kunt hier dan ook aan deelnemen. Tevens 

kunt u lid worden van de diverse speciaal clubs van de N.B.v.V. 

Secretariaat: 

  Bas Droogh 

  Schoener 16, 2377 DE,  Oude Wetering 

  Tel: 071 3316739 Mobiel: 06 46265890 

E-mailadres: info@diamantvink.nl 

  Website: www.diamantvink.nl 
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Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden. 

Alle materialen voor kweek en tentoonstelling.  

Ruime sortering LED verlichting. 

 

    Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden 

 

             

                                     Uitgebreid assortiment supplementen 

        KIJK OP ONZE WEBSHOP 

                   Noorddammerweg 13A, De Kwakel. 

                   Telefoon: 0297 540857 

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl 

                   Website: www.vanderaartdiervoeders.nl 
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