
 



 



 
  

  



 

 

Agenda 63e jaarvergadering van v.v. “De 

Diamantvink”: 

Namens het bestuur van v.v. “De Diamantvink” heb ik het genoegen 

u uit te nodigen voor de 63e jaarvergadering van onze vereniging.  

Deze jaarvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 28 februari 2020.  

Aanvang van de avond is 20.00 uur, plaats van handeling is ons eigen 

clubgebouw aan de Weteringlaan 16 te Oude Wetering. 

 

Agenda: 

1. Opening door onze voorzitter. 

2. Ingekomen stukken de vergadering betreffende. 

3.Mededelingen.  

4. Notulen jaarvergadering 22 februari 2019.  

5. Jaarverslag secretaris 2019.  

6. Bestuursverkiezingen. Aftredend is de  2e penningmeester 

(Fred Huigsloot). Fred heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor 

een volgende periode. De 2e voorzitter (Wilco Hogenboom) heeft 

te kennen gegeven om tussentijds te willen aftreden. Kandidaten 

en tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, zij 

moeten 5 handtekeningen van seniorleden kunnen overleggen. 

Het bestuur draagt Pieter van Schaick voor om zitting te nemen in 

het bestuur. Pieter heeft echter aangegeven dat hij vanaf 

September zitting wil nemen in het bestuur. 

Als de leden hiermee instemmen wordt Pieter vanaf September 2e 

secretaris. Henry van Rijn wordt vanaf nu 2e voorzitter.  

7. Verder is onze voorzitter (Hans van Egmond) aftredend. Hans 

heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een volgende 

periode van 3 jaar.  

8. Stemming voorzitter. De nieuwe 2e voorzitter (Henry van Rijn) 

zal deze taak op zich nemen. 

Daar er in de statuten staat dat dit schriftelijk dient te gebeuren 

gaan we dit nu regelen. 

a. Benoeming stemcommissie 

b. Schriftelijk stemming voorzitter. 

c. Uitslag stemcommissie. 

 



 

9. Voorstellen vanuit het bestuur. (zie beschrijving verderop in dit 

clubblad). 

a. Tentoonstelling terug naar week 47. 

b. Organiseren rayontentoonstelling. 

10. Overige gespreksonderwerpen. 

a. Wat te doen met de vogelbespreking. 

b. Invulling contactavonden.  

11. Voorstellen vanuit de leden.  

12. Financieel verslag 2019 uitdelen.  

De stukken zullen na de vergadering ook weer ingeleverd dienen te 

worden. 

Pauze. 

13. Behandeling financieel verslag  

14. Begroting 2020.  

15. Verslag kascommissie, Peter Hoogenboom en Piet Koek.  

16. Zoeken nieuwe kascommissieleden.  

17.Benoeming nieuwe kascommissie en reserve kascommissielid.  

18. Rondvraag.  

19. Sluiting. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verslag 62e jaarvergadering van  

v.v. “De Diamantvink” op 22 Februari 2019: 

Afmeldingen zijn binnengekomen van: Jos Hoogenboom, Jan Lubbe, 

Jos v/d Meer, Walter van Scherpenzeel en Wim Rijsbergen. 

 

Aanwezig: voltallig bestuur en 24 leden. 

1. Opening door onze voorzitter (Hans van Egmond): Welkom, 

speciaal aan onze ereleden Piet van Ruiten en Arie v/d Voorn. 

Afgelopen jaar is 1 van onze leden overleden; Ben Wordragen. 

Hij kwam vaak op de beurs even kijken. Ook willen we stil staan 

bij het overlijden van 1 van onze handelaren op de beurs, Joop 

Turenhout. Een moment stilte word in acht genomen. 

Hans gaat verder en vraagt de aanwezige elkaar tijdens de 

vergadering uit te laten praten en respect te hebben voor elkaars 

mening. 

De voorzitter stelt voor om de punten 2 en 3 van de agenda om te 

draaien. Er is geen bezwaar van de leden dus gaan we door met 

de mededelingen.  

 

2. Mededelingen:  

De duimbokaal 2018 is gewonnen door Paul Hoogenboom met 

925 punten, 2e werd Kees Meijer met 922 punten en 3e werd Ton 

van der Wereld met 921 punten. Paul ontvangt onder luid applaus 

de DUIMBOKAAL en de door Ben Delsasso beschikbaar 

gestelde cadeaubon. 

 

Huldigen wereldkampioenen:  

Janus van Seggelen, Bert v/d Jagt, Paul Hoogenboom, Piet 

Hagenaars en Kees Meijer. Deze leden krijgen een plaquette van 

chocolade van v.v. “De Diamantvink”.  Henry van Rijn kreeg een 

kleiner exemplaar voor zijn zilveren en bronzen medailles. 

 

De keurmeesters voor de komende rayontentoonstelling en onze 

62e onderlinge tentoonstelling zijn, voor de kanaries: Dhr. 

Muilwijk (kleur), dhr. Barfuss (kleur en postuur) en dhr. Bagus 

(postuur). Voor de tropen zijn dat: Dhr. Westland en dhr, 

Streefkerk. Voor de tropen en parkieten dhr. Vos. Tot slot komen 

voor de parkieten: Dhr. de Harder en dhr. Steinz. 



 

 

Bij 1 van de districtsvergaderingen vorig jaar kregen we te horen 

dat het voor eigenaren van clubgebouwen mogelijk is om 

energiebelasting terug te vragen. Onze financiële mensen Jan en 

Wilco zijn hier ingedoken. Eerst gekeken wat de voorwaarde 

waren, daarna inleveren van de gevraagde stukken. Uiteindelijk is 

het gelukt om energiebelasting van 2014 t/m 2018 terug te 

krijgen. Dit is toch bij elkaar zo’n € 1900,-. Vanaf dit jaar moeten 

we het verzoek tot teruggave jaarlijks inzenden. 

 

Het bestuur heeft ons clubgebouw aangeboden bij het 

districtsbestuur voor de districtstentoonstelling van 2020. Omdat 

we nu een stichting districtstentoonstelling Zuid-Holland hebben 

wordt de vereniging veel werk uit handen genomen. De stichting 

verzorgd alle administratie. Wij verzorgen alleen de locatie en 

toebehoren. We willen onze 63e onderlinge tentoonstelling 

gewoon in week 45 houden. De districtstentoonstelling wordt dan 

gehouden in week 51 (18 en 19 of 18 t/m 20 December). Als 

locatie denken we aan onze huidige locatie en een lokaal van de 

motorclub. Dit omdat het de afgelopen jaren al veel moeite kostte 

om de 1000 vogels te halen. 

 

3. Ingekomen stukken de vergadering betreffende:  

Brief van Kees Meijer, Jos Hoogenboom en Alfred van Zanten 

behandelen waarin zij uitleg vragen over het verwijderen van v/d 

Aart van de beurs. Wilco geeft antwoord omdat hij e.e.a. namens 

het bestuur heeft geregeld. Stap voor stap wordt het hele verhaal 

verteld waaruit duidelijk blijkt dat het destijds de keuze van v/d 

Aart is geweest om per direct niet meer op de beurs te komen. 

Kees wil graag meer antwoorden. Waarom stond deze brief niet 

in het clubblad? Het bestuur heeft de brief als ingekomen stuk 

behandeld. Kees neemt geen genoegen met het antwoord van het 

bestuur. Er volgt een hevige discussie over en weer. Men wordt 

het niet eens. Pieter van Schaick vraagt de aanwezigen eens goed 

na te denken waar ze nu mee bezig zijn!  

 

 

 

 



 

 

4. Notulen jaarvergadering 23 februari 2018:  

Henry van Rijn zijn vraag over de keuring van vorig jaar heeft 

toch nog wat opgeleverd. Via de keurmeestersvereniging is hij 

goed op de hoogte gehouden. 

 

5. Jaarverslag secretaris 2018: 

Geen opmerkingen. 

 

6. Bestuursverkiezingen:  

Aftredend zijn de penningmeester (Jan Hoogenboom), de 2e 

secretaris (Paul Hoogenboom) en de commissaris (William 

Wolvers). Jan en William hebben te kennen gegeven beschikbaar 

te zijn voor een volgende periode. De 2e secretaris Paul 

Hoogenboom heeft te kennen gegeven e.e.a. niet meer te kunnen 

combineren met zijn drukke werkzaamheden. Paul is dus niet 

beschikbaar voor een volgende periode. Kandidaten en 

tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, zij moeten 5 

handtekeningen van seniorleden kunnen overleggen.  

Jan en William worden herkozen, waarvoor dank. 

Paul wordt bedankt voor de jaren dat hij in het bestuur heeft 

gezeten. Namens de vereniging krijgt Paul een cadeaubon. 

 

7. Voorstellen vanuit het bestuur. 

Aanpassing prijzen bij tentoonstelling 

Het bestuur stelt voor om bij de onderlinge tentoonstelling de 

keuze voor bekers te beperken tot alleen een kampioensbeker. 

De afgelopen jaren zien wij dat steeds meer leden als prijs bij de 

tentoonstelling kiezen voor een waardebon in plaats van een 

beker. Afgelopen jaar zijn er zelfs prijzen van de zichtzending 

overgebleven. Vandaar dat wij voorstellen dat de prijzen voor de 

tentoonstelling standaard waardebonnen worden en dat de leden 

alleen bij een kampioensprijs kunnen aangeven dat zij liever een 

beker willen ontvangen in plaats van een waardebon.  

 

Janus stelt voor om een uitzondering te maken voor jeugdleden 

en nieuwe leden. Hij weet nog goed dat hij zijn eerste medaille 

won. Zijn mooiste prijs ooit. De meeste aanwezige kunnen zich 

hier wel in vinden. De tentoonstellingscommissie zal dit in het 

achterhoofd houden. 

 



 

 

8. Voorstellen vanuit de leden:  

Er waren geen voorstellen van de leden binnen gekomen. 

 

9. Financieel verslag 2018:  

Jan deelt het verslag uit.  

De stukken zullen na de vergadering ook weer ingeleverd dienen 

te worden. 

Pauze: 

10. Behandeling financieel verslag:  

De penningmeester (Jan Hoogenboom) neemt blad voor blad de 

financiën door. Een zeer positieve balans is het. Hans gaat gelijk 

nog wat geld uitgeven. Fred en Leny hebben dit jaar weer 

geholpen met het schoonmaken van het clubgebouw. Beide 

ontvangen een cadeaubon namens de vereniging. 

 

11. Begroting 2019:  

Jan neemt punt voor punt de begroting door.  

Er zijn geen vragen over de begroting. 

 

12. Verslag kascommissie, Piet v/d Meer en Henry van Rijn:  

Piet neemt het woord. Alles is gecontroleerd en in orde bevonden. 

Piet en Henry stellen voor om Jan decharge te verlenen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

13. Benoeming nieuwe kascommissie:  

De kascommissie voor 2020 bestaat nu uit: Henry van Rijn en 

Peter Hoogenboom. 

 

14. Benoeming nieuw reserve kascommissielid: 

Piet Koek meldt zich aan, waarvoor dank. 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. Rondvraag:  

Ton Hoogenboom, zou graag zien dat de stickers en de ledenlijst 

kloppen. Ook is de maandaanduiding niet meer aanwezig in het 

clubblad. Hier gaan we een oplossing voor zoeken. 

Janus van Seggelen, wil toch nog wat zeggen over de 

wereldshow. De onderste kanaries waren slecht verlicht. Worden 

de klachten van de leden wel behandeld ? Piet Hagenaars weet te 

vertellen dat dit wel gebeurd. De verlichting was al een stuk beter 

dan het jaar ervoor. De onderste kooien zullen altijd wat 

donkerder zijn omdat de kooien recht boven elkaar staan. Dit is 

ook de reden dat dit bij onze eigen stelling niet zo is. 

Kees Meijer, wil nog wel even kwijt dat het een kwalijke zaak 

was dat de Neophema’s in klapkooien zaten. Dat is een keuze van 

de organisatie geweest, geen gelukkige achteraf gezien. 

Piet van Ruiten, is er al iets gebeurd met zijn vragen van vorig 

jaar? Zijn zonnepanelen niets voor op het clubgebouw? Daar is 

navraag over gedaan, dat werd niet geadviseerd. Aanvragen speld 

voor de secretaris? Dat is nog niet gebeurd. 

Willem Oostveen, meldt dat hij jammer genoeg geen vogels meer 

heeft. 

Ben Delsasso, u kunt weer entstof bestellen, graag zo spoedig 

mogelijk. Ben had nog wat kritische punten over de wereldshow. 

De letters in de catalogus waren wel erg klein. Verder is het 

vreemd dat Ben in Zwolle veel lopers met teveel vogels heeft 

gezien. Wij mogen het niet tijdens onze beurzen. Er is veel geld 

in kas, kunnen we niet wat voor de leden doen, veel leden zijn 

natuurlijk al aardig op leeftijd. Het bestuur gaat hier over 

nadenken. 

 

16. Sluiting. 

 

Hans bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toelichting op voorstellen vanuit het bestuur 

Datum tentoonstelling 

Het bestuur stelt voor om vanaf 2021 onze tentoonstelling te houden 

in week 47. 

Vanwege de vogelgriep hebben wij drie jaar geleden de keuze 

gemaakt om onze tentoonstelling twee weken te vervroegen. Vanaf 

2018 houden wij deze nu in week 45. De redenen om nu toch weer 

voor te stellen om terug te keren naar week 47 zijn: 

Vanuit de leden krijgen wij herhaaldelijk het signaal dat week 45 wel 

erg vroeg is. 

Sinds ons besluit zijn er in november geen tentoonstellingen meer 

verboden vanwege de vogelgriep. 

De Bond is in goed overleg met het Ministerie om 

vogeltentoonstellingen te ontzien in geval er toch een uitbraak is van 

vogelgriep (let wel! Signalen zijn dat het de goede kant uitgaat, maar 

er is nog geen overeenstemming). 

 

Organiseren van de rayontentoonstelling 

Het bestuur stelt voor om aan het rayon voor te stellen dat wij ook na 

2020 de rayontentoonstelling blijven organiseren. 

Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 hebben wij van het rayon de 

organisatie gekregen voor de rayontentoonstelling. Voor een groot 

deel komt dit ook doordat andere verenigingen dit niet willen 

oppakken. Omdat wij de rayontentoonstelling een mooie aanvulling 

vinden op onze eigen tentoonstelling (je hebt toch een paar honderd 

vogels extra en het past prima) willen wij dit ook na 2020 blijven 

doen. Om de andere verenigingen nog wel de ruimte te geven dat zij 

deze tentoonstelling kunnen organiseren willen wij bij het rayon wel 

aangeven dat een andere vereniging de rayontentoonstelling ook mag 

organiseren als zij dit dan maar wel tijdig aangeven. 

 

 

 



 

 

Zaterdag 7 Maart receptie jubilarissen. 

 

Op 7 Maart vieren we dat Ton Hoogenboom en Pieter van Schaik al 

40 jaar lid zijn van de N.B.v.V. en natuurlijk ook van v.v. “De 

Diamantvink” zoals afgesproken organiseren we daar een receptie 

voor. Voor deze receptie zijn natuurlijk onze leden uitgenodigd om 

de jubilarissen te feliciteren te zien en te kijken hoe het speldje van 

de N.B.v.V. voor 40 jaar lid word opgespeld. Een paar mooie worden 

voor Pieter en Ton die toch al zo een lange tijd lid zijn van onze 

vereniging en hier en daar ook een steentje hebben bij gedragen aan 

het voortbestaan van de vereniging. Natuurlijk zullen er weer oude 

herinneringen worden opgehaald en onder het genot van een drankje 

en een hapje zal de tijd wel weer voorbij vliegen. 

Deze middag die overigens om 15.00 uur begint zal ook Piet Zoet 

nog even bedankt worden voor al het werk wat hij laatste jaren heeft 

gedaan bij en in en om het clubgebouw Piet heeft laten weten dat hij 

het wat rustiger aan gaat doen en geen verplichtingen meer wil wat 

we natuurlijk van iemand van boven de 80 te respecteren is. 

Dus kom op 7 Maart naar het clubgebouw om deze mensen  eens 

extra in het zonnetje te zetten . 

Namens het bestuur en natuurlijk namens Piet, Ton en Pieter tot 7 

Maart.  

 

Met vriendelijke groet : 

Uw voorzitter Hans van Egmond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



  



  



 

 

Jaarverslag secretaris 2019. 

Januari: 

Traditiegetrouw begint het verenigingsjaar bij v.v. “De Diamantvink”  

met de nieuwjaarsreceptie. Zaterdag 4 Januari was het zover. Aardig 

wat leden hadden de moeite genomen om elkaar een goed 2019 toe te 

wensen. Daarna was het tijd voor de toespraak van onze voorzitter. 

Om 16:00 uur was het tijd om de prijzen uit te reiken van de 

onderling tentoonstelling van 2018. 

Tijdens COM wereldshow in Zwolle zijn enkele leden van v.v. “De 

Diamantvink” in de prijzen gevallen. 

De contactavond van 25 Januari ging over vogelexoten in Nederland. 

De avond werd verzorgd door Andre van Kleunen van Sovon 

Nederland. 

Februari: 

Februari staat bij v.v. “De Diamantvink” altijd al in het teken van de 

jaarvergadering, dit jaar was deze op vrijdag  22 Februari. Aanwezig 

was een voltallig bestuur en 24 leden. 

Tijdens deze vergadering wordt ook afscheid genomen van Paul 

Hoogenboom als bestuurslid. Paul heeft het te druk met zijn werk en 

de wijzigingen rond de voetbalclubs. Het bestuur is blij dat ze een 

vervanger hebben gevonden voor de opengevallen bestuursfunctie. 

Henry van Rijn komt het bestuur versterken. 

De duimbokaal 2018 werd gewonnen door Paul Hogenboom, 2e 

werd Kees Meijer en 3e werd Ton van der Wereld. Ook de 

wereldkampioenen werden geëerd tijdens deze jaarvergadering, Janus 

van Seggelen, Bert van der Jagt, Paul Hoogenboom, Piet Hagenaars 

en Kees Meijer kregen namens de vereniging een plaquette in 

chocolade. 

Maart: 

Ook dit jaar werd er op de 1e vrijdag van Maart weer gekaart tegen 

duivenvereniging “De Witkop” om de Bert van der Meer 

wisselbokaal. Ook dit jaar won v.v. “De Diamantvink”. Wij behaalde 

96.228 punten, “De Witkop” behaalde 88.432 punten. 

Dinsdag 5 Maart was het weer tijd voor het jaarlijkse kaarten op de 

laatste dinsdag. Dit jaar gewonnen door Jan Bouwmeester met 5616 

punten. Er waren 48 deelnemers. 

 



 

 

In het clubblad van Maart een 1e verhaal van oud voorzitter Piet van 

Ruiten. Waarom vogels ? 

De contactavond van 22 Maart werd georganiseerd door Rien 

Grefhorst, keurmeester kleurkanaries. Vele foto’s kwamen voorbij 

met allerlei kleuren en type kleurkanaries. 

April: 

Deel 2 van de verhalen van Piet van Ruiten stond in het clubblad van 

Mei. Het leven van een vogelliefhebber. 

De contactavond van 26 April ging over parkieten. Piet van Ooien 

was bereid gevonden om deze avond voor ons te verzorgen. Aan bod 

kwamen de kleurgrasparkieten, Neophema’s, Valkparkieten en 

Kakariki’s. 

Mei: 

3 Mei was de voorjaarsvergadering van het district Zuid-Holland. 

De N.B.v.V. kondigt hier aan dat er een contributieverhoging van € 

2,- ingaande 2020 aan komt. 

Tijdens deze districtsvergadering vind er ook een voorzitters wissel 

plaats. Piet Hagenaars stopt als voorzitter. Kees Diepstraten wordt de 

nieuwe voorzitter van het district Zuid-Holland. 

Vrijdag 24 Mei werd het seizoen 2018 – 2019 afgesloten met een 

heuse roofvogelshow. Voor deze show werd iedereen uitgenodigd die 

wilde komen kijken. Vele mensen deden dit, het was gezellig druk. 

Zaterdag 25 Mei was de medewerkers middag/avond waarop v.v. 

“De Diamantvink” haar medewerkers bedankt voor hun hulp in het 

afgelopen seizoen. 

Juni: 

26 Juni kregen we te horen dat ons ere lid Arie van der Voorn was 

overleden. Arie was een veel gezien lid bij de vereniging. Vooral 

tijdens de tentoonstellingen kwam hij nog altijd een kijkje nemen. In 

Arie verliest de vereniging een gewaardeerd lid. 

Augustus: 

De 1e bijeenkomst van het seizoen 2019 – 2020 was op vrijdag 30 

Augustus. Zoals gebruikelijk even praten over de kweekresultaten. 

Ook was er dit jaar wat te melden over de stellen en de stammen 

tijdens de tentoonstelling. Wilco heeft e.e.a. in het clubblad 

uitgelegd. 

 



 

September: 

 Deel 3 van de verhalen van Piet van Ruiten staat in het clubblad van 

September. Het houden van vogels. 

Vanaf de beurs in September staat van der Aart diervoeders weer op 

onze vogelbeurzen met vogelvoeders en vogelbenodigdheden. 

De contactavond van September kwam te vervallen i.v.m. de 

vogelbespreking van 5 Oktober. 

Oktober: 

Zaterdag 5 Oktober was er dan weer de jaarlijkse vogelbespreking. 

Slechts 9 leden met 42 vogels waren hierop afgekomen. De 3 

keurmeesters hadden dus alle tijd om de vogels te bekijken. 

De contactavond van 25 Oktober begon met de voorbereidingen op 

de TT. Hoeveel vogels zijn er en in welke groepen zitten ze. 

Daarna hadden we Chris van Dam bereid gevonden om het volgende 

deel van zijn reis door Australië te laten zien. 

November: 

De maand van de onderlinge + rayontentoonstelling. Totaal waren er 

471 vogels (100 minder dan het jaar ervoor). Ondanks dat de 

keurmeesters niet meer strooide met hele hoge punten waren er toch 

nog 10 vogels met 94 of 95 punten en 50 met 92 of 93 punten. Al met 

al weer een goed verlopen TT. Algemeen kampioen werd voor het 2e 

jaar achter elkaar Kees Meijer met een Turquoisineparkiet. Het 

algemeen klassement (beste 5 vogels) was voor Henry van Rijn. De 

verenigingsprijs van de rayon TT was voor v.v. De Kolibri uit 

Noordwijkerhout met 927 punten. V.v. “De Diamantvink” werd 2e 

met 924 punten. 

De contactavond van November ging over park Zegersloot. Monique 

Smulders heeft daar een film over gemaakt welke ze deze avond liet 

zien. Leuk was om te horen dat ze zelf de film nog niet op zo een 

mooie kwaliteit had gezien. Dit kwam natuurlijk door onze nieuwe 

apparatuur. 

December: 

De laatste contactavond van 2019 was op vrijdag 20 December. We 

hadden Pieter van den Hooven bereid gevonden om ons e.e.a. te 

vertellen over zijn hobby. O.a. het ringen en fotograferen van buiten 

vogels. 

Tijdens de districtstentoonstelling hebben 6 leden van onze 

vereniging meegedaan. Alle inzenders hebben ook prijzen gewonnen. 

 



 

De kaartavonden: 

Er zijn ook in 2019 weer diverse kaartavonden geweest. Ook dit jaar 

konden de kaartliefhebbers weer bij ons terecht voor het kaarten op 

laatste dinsdag. 

De winnaar van het kaartseizoen 2018-2019 was Frans Kraan met 

31.516 punten. 2e werd Adrie Sloof met 29.968 punten, 3e werd Nico 

Luiten met 29.769 punten. De kaartavonden werden dit seizoen goed 

bezocht, gemiddeld zo’n 44 deelnemers per avond. In totaal hebben 

67 mensen 1 of meerdere avonden meegedaan. 

Vogelbeurzen: 

In 2019 zijn ook weer 12 vogelbeurzen geweest. 9 gewone en 3 

zomervogelbeurzen. Het bezoekersaantal is redelijk te noemen. Ook 

zie je best wel leden van andere verenigingen bij ons langskomen. 

Het bestuur: 

Ook dit jaar is het bestuur weer 9x bij elkaar geweest om de 

dagelijkse gang van zaken door te nemen. Dit jaar was redelijk rustig 

te noemen, enig extra werk was de rayontentoonstelling. 

De ledenlijst: 

Waren we 2019 begonnen met een ledenaantal van 112 leden. 81 

seniorleden, 28 gastleden en 3 jeugdleden. 

2019 is afgesloten met een ledenaantal van 104 leden. 79 seniorleden, 

24 gastleden en 1 jeugdlid. 

Tot zover het verslag van het verenigingsjaar 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bas Droogh, secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Kaartuitslag 7 februari 
Aanwezig 48 kaartliefhebbers 
 

1. Peter Akerboom   5.642 punten 

2. Peter Klerks   5.543 punten 

3. Greet van Zanten   5.401 punten 

4. Rina Gorter   5.299 punten 

5. Leendert van der Luit  5.285 punten 

6. Fred van Munster  5.200 punten 

7. Harry Opdam   5.181 punten 

8. Jannie Hoogenboom  5.170 punten 

9. Jos van der Veer   5.169 punten 

10. Frans Kraan   5.089 punten 

11. Leo van de Broek  5.084 punten 

Poedelprijs voor Leo Kramer met 3.891 punten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze volgende kaartavond is op vrijdag 13 maart om 20.00 uur. Voor 

wie zal deze vrijdag de 13e geluk brengen? 

 

Op 25 februari is het weer “laatste dinsdag”. Zoals altijd is er ook dit 

jaar weer klaverjassen bij De Diamantvink. U kunt zich hiervoor 

opgeven. Achter de bar ligt een lijst. 

 

 

 

 



 

 

 

          Verslag contactavond 24 januari. 

 

Deze avond werd verzorgd door Kees Diepstraten en Henk Dries . 

Het ging over voeding, de zin en onzin van allerlei producten die 

naast het gewone voer te koop zijn. De bekende potjes en flesjes. 

Vroeger werden er vogels gekweekt met wat zaad een gekookt eitje 

gemengd met oud brood maagkiezel, grit en soms wat groenvoer. 

Tegenwoordig is er van alles te koop aan vitamine mineralen en 

andere spullen tegen van alles. 

Het hele verhaal van Henk en Kees is echt te lang om in dit clubblad 

samen te vatten gezien het al volstaat met allerlei stukken die over de 

jaarvergadering gaan. In een volgend clubblad en op onze website zal 

komende tijd te lezen staan wat er deze avond allemaal de revue is 

gepasseerd. Opvallend deze avond was dat iedereen tot aan het eind 

stil was en er ook leden van andere vereniging aanwezig waren. Deze 

leden complimenteerde ons later over de leuke avond. Dat is dus een 

plus puntje voor Kees en Henk wie weet tot een volgende keer wat 

hun betreft. De aanstaande contactavond staat natuurlijk in het teken 

van de jaarvergadering met wat voorstellen vanuit het bestuur 

verkiezing van een aantal bestuursleden, overzicht begroting en 

financieel verslag met andere worden hoe we er als vereniging 

voorstaan dus ik zie een ieder graag op 28 februari tijdens de 

jaarvergadering . 

 

Tot dan :uw voorzitter Hans van Egmond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     Vogelbeurs XXL 

 

Let op!! op 14 Maart zal er een extra grote vogelbeurs zijn in het 

clubgebouw van de p.v. “De Witkop” en v.v.  “De Diamantvink”. De 

beurs is open van 11.00 uur tot 15.15 uur.  

E.e.a. wordt georganiseerd in samenwerking met van der Aart 

diervoeders. 

 

Wat is er: 

Extra aanbiedingen van, van der Aart diervoeders. 

Extra spullen voor het kweekseizoen. 

Extra vogelhandelaren tot nu toe zijn er 6 aangemeld. 

Extra ruimte dus voor in en verkoop van vogels. 

 

Wat er natuurlijk ook is zoals altijd : 

Extra lekkere koffie, een drankje en frisdrank voor betaalbare prijzen. 

Natuurlijk is de entree gewoon gratis dus kom 14 Maart extra  lang 

naar de vogelbeurs XXL van v.v. “De Diamantvink” i.s.m. van der 

Aart diervoeders. 

 

Namens de beurscommissie graag tot ziens tot 14 Maart.  

 

  

 



 

 

Verjaardagen Maart. 

12 Maart, Jos van der Meer uit Oude Wetering. 

17 Maart, Paul Hoogenboom uit Oude Wetering. 

23 Maart, Gert Slootweg uit Nieuw Vennep. 

24 Maart, Wilco Hogenboom uit Roelofarendsveen. 

25 Maart, Alfred van Zanten uit Roelofarendsveen, 

27 Maart, Hubert Rotteveel uit Rijpwetering. 

28 Maart, J. Ing uit Oud Ade. 

31 Maart, Rene Rijsbergen uit Rijpwetering. 

 

Agenda, Februari – Maart. 

 

Februari: 

28 Februari, 63e jaarvergadering. Aanvang 20:00 uur. 

 

Maart: 

Vrijdag 6 Maart, kaartavond tegen p.v. “De Witkop”. 

Zaterdag 7 Maart, receptie voor onze 2 jubilarissen van 15:00 – 18:00 

uur. 

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

Zaterdag 14 Maart, vogelbeurs XXL van 11:00 – 15:15 uur. 

Vrijdag 27 Maart, contactavond. Celine Polane laat ons zien hoe je, je 

vogels goed kunt fotograferen. Aanvang 20:00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruimte om aantekening te maken 

voor of tijdens de jaarvergadering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


