
 



 



 
  

  



              

 Wanneer kunnen we weer ? 

Het blijft een vraag die een ieder met een beetje zin om naar v.v. “De 

Diamantvink” te gaan bezig houd. Er is wel wat versoepeling maar 

met de regels van nu is er nog moeilijk iets te organiseren. Natuurlijk 

gaan er gedachten uit van bijvoorbeeld buiten een vogelbeurs maar 

daar zitten weer zoveel haken en ogen aan dat je al geen zin meer hebt 

als je alle regeltjes na moet leven. Ook ik zie dat ze hier en daar met 

voeten worden overtreden maar ik wil nu eenmaal niet in het nieuws 

komen als vogelvereniging met een zooitje corona besmettingen. Als 

je wat organiseert wil je ook weer met elkaar kunnen praten onder het 

genot van een bakkie koffie of iets dergelijks en dat is allemaal nog erg 

lastig. 

 

Er zijn volgens mij al heel wat leden geënt en dat is volgens mij ook de 

enige weg om uit deze crises te komen en het normalen (hoe dat er ook 

uit mag zien ) leven weer op te pakken. Als het goed is kom ik in de 

maand mei ook aan de beurt als ik tenminste de informatie op internet 

mag geloven. 

 

Ik had u in iedergeval veel liever uitgenodigd voor de jaarlijkse 

medewerkersdag. Ik wens namens het bestuur u in ieder geval een 

fijne vakantie toe, die vakanties zullen wel door gaan maar voor velen  

waarschijnlijk dichter bij huis dan voorheen. Al is daar ook wel weer 

over heen te komen. 

Ik ga er vanuit dat we in ieder geval in september weer helemaal van 

start gaan, we moeten dan ook nog een jaarvergadering doen misschien 

kan dat wel aan het eind van augustus.  Natuurlijk houden we als 

bestuur vooral de politiek in de gaten en als er mogelijkheden zijn 

alvast weer een beurs al zie ik het nog niet zo 1 2 3 gebeuren. 

Regelmatig wordt er gevraagd gaan we alweer wat doen ? Ik kan 

alleen nog steeds zeggen even geduld a.u.b. al ben ik het ook wel een 

beetje beu ik zou graag leden en nieuwe leden willen verwelkomen in 

ons clubgebouw maar het is nog even niet anders. 

Even goed wens ik alle leden toch een fijne zomer blijf gezond haal je  

spuit tegen corona zodat we het nieuwe seizoen in ieder geval weer 

met zijn alle kunnen beginnen hopelijk is dat eind augustus begin 

september. 



 

 

Namens voorzitter en bestuur en ondanks alle corona maatregelen een 

fijne vakantie, mocht het mogelijk zijn om in juni, juli of augustus een 

vogelbeurs te kunnen houden maken we dat natuurlijk bekend. Voer 

kunt u natuurlijk afhalen op de tweede zaterdag van de maand tussen 

14.00 en 15.00 uur. U kunt dan ook uw ringen voor 2022 bestellen of 

die voor 2021 ophalen. 

Tot ziens uw voorzitter Hans van Egmond. 

 

Trosgierst zelf telen. 

Er zijn vogelliefhebbers die hun volkstuin gebruiken om trosgierst te 

telen. Dat is zeker de moeite waard, de prijs van een kilo trosgierst 

liegt er niet om.  

De vogels krijgen dan zaad van een goede kwaliteit, dat niet is 

verontreinigd door landbouwgif.  

Deze eenjarige snelle groeier stelt weinig eisen aan de grond waarin 

het gezaaid wordt. Op arme grond groeit het even snel als op rijke, 

bemestte grond. De cyclus van zaadje naar rijpe halm is ongeveer 60 

tot 75 dagen. Hierdoor kunt U het ook wat later in het seizoen zaaien.  

Trosgierst kan vanaf half mei op een afstand van 15 cm., 1 cm. diep 

worden gezaaid in de volle grond, en in bakken. Als zaad kunt U het 

zaad van een halm (rood) trosgierst gebruiken.  

Rood trosgierst geeft in ons klimaat het beste resultaat. Het is aan te 

raden om op ongeveer 40 cm. hoogte touw spannen waaraan U de 

planten kunt opbinden, om te voorkomen dat zij tegen elkaar aan, of 

omvallen door regen en wind.  

Wanneer U dat niet doet, kan de oogst hierdoor tegenvallen. Vergeet 

niet om netten te spannen over de planten. Wilde vogels zijn ook 

verzot op dit zaad. 

 Voor de vogels is halfrijp en rijpe trosgierst een zeer goede 

aanvulling.  

Door het voeren hiervan zullen de jongen sneller aan zaad gewend 

raken.       

 



 

Jaarverslag NBVV 
 

Elk jaar krijgen alle verenigingen een jaarverslag van de NBVV en ja 

hoe staat het er voor. 

Het voorwoord van Klaas Snijder begint met Corona en vergaderen via 

Zoom en Teams ( via computer). Zo vergaderen geeft naast geen 

reistijd ook een aanmerkelijke bezuiniging in tijd en kosten. 

Bezuinigen is nodig in de toekomst gezien de dalende ledenaantallen. 

Ook de belastingdienst heeft de bond gevonden. Het maandblad wordt 

in een nieuw jasje gegoten, andere opmaker en drukker. Bespaart maar 

liefst 15.000 op jaarbasis. Er wordt ook hard gemaakt om online je 

ringen te bestellen, zonder tussenkomst van de ringencommissaris, 

ingang mogelijk ringenjaar 2023. 

Bestuurders Dhr. Zomer en Dhr. Mertens zijn herkozen en ook een 

wijziging in de statuten is aangenomen. Opmerkelijk Noord-Holland 

heeft geen stemmen uitgebracht! 

Er is een lid door de tuchtcommissie besproken, hij heeft inhoudende  

ongenuanceerde uitingen, via de sociale media teven diverse mensen   

gedaan. Daarnaast was er sprake van intimiderend en bedreigend 

gedrag. De bondsraad heeft hem vervolgens geroyeerd.  

Keurseizoen 2019 heeft 11 klachten opgeleverd waarvan er 3 gegrond 

zijn en nog 2 in behandeling. 

Het NK zal in 2022 en 2023 nog plaatsvinden in Zwolle. 

Het ledenaantal had vorig jaar een terugloop van 1794, en dit jaar 223! 

Wij hebben nu 20.000 leden. In 2020 zijn 21 afdelingen opgeheven en 

5 gefuseerd. 

Onze bond is financieel gezond. 2020 heeft echter een negatief saldo 

van € 40.000. De belastingdienst heeft BTW aftrekbaarheid niet 

geaccepteerd daardoor heeft jaarrekening 2019 € 90.000 meer in de 

min, totaal € 123.000. 

Er is een werkgroep NK aan het werk om andere opzet te maken en de 

kosten ervan te verminderen. Ook is er een platform op facebook 

geopend. 

 



 



 



  



 



 

NIEUWE TARIEVEN EN VERZENDING VAN DE RINGEN 

Beste leden, 

Hierbij wil ik u informeren dat de kosten van de ringen met ingaande 

van de  1e bestelronde 2022 (vanaf 1 april ’21) zijn gewijzigd. 

De kosten zijn als volgt: 

Gekleurde ringen € 0,25 

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen € 0,40 

Kunststof ringen € 0,40 

Gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,35 

Volledig gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,50 

Aluminiumkleurige ringen (groot) € 1,00 

Roestvrij stalen ringen € 2,00 

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,00 

Niet-leden: basisprijs ring plus € 1,00 

Ook de kosten voor de administratie- en verzendkosten zijn verhoogd 

(met ingaande ronde 1). 

Dit komt door dat de bond het op een ander soort manier gaat 

verzenden. De kosten van het anodiseren, salariskosten, onderhoud, 

etc. wordt ook duurder. 

De kosten waren €2,50 per bestelling en wordt nu €3,00 voor de 

afdelingslid in rekening gebracht. 

Voor verspreide leden, niet leden en spoedbestellingen wordt  €4,50 

per bestelling in rekening gebracht. 

Dus denk goed na over de hoeveelheid ringen die u wilt bestellen. 

Let dus goed op bij het invullen van het formulier. Dit scheelt voor mij 

veel gebel of gemail, om het te weinig betaalde geld weer te krijgen. 

 

Met vriendelijke groet, René Rijsbergen, Ringencommissaris 

 

 



 

Jaarprogramma 2021-2022  in het kort 

 za 14-aug-21 Vogelbeurs   ma 3-jan-22 Bestuursverg.  

 vr 27-aug-21 Contactavond   vr 7-jan-22 Kaartavond  

ma 30-aug-21 Bestuursverg.   za 8-jan-22 Vogelbeurs  

 vr 10-sep-21 Kaartavond   vr 28-jan-22 Contactavond  

 za 11-sep-21 Vogelbeurs   ma 7-feb-22 Bestuursverg.  

 vr 24-sep-21 Contactavond   vr 11-feb-22 Kaartavond  

ma 4-okt-21 Bestuursverg.   za 12-feb-22 Vogelbeurs  

 vr 8-okt-21 Kaartavond   vr 25-feb-22 Jaarvergad.  

 za 9-okt-21 Vogelbeurs   za 5-mrt-22 Bestuursverg.  

 vr 22-okt-21 Contactavond   vr 11-mrt-22 Kaartavond  

ma 1-nov-21 Bestuursverg.   za 12-mrt-22 Vogelbeurs  

 vr 12-nov-21 Kaartavond   vr 25-mrt-22 Contactavond  

 za 13-nov-21 Vogelbeurs   ma 4-apr-22 Bestuursverg.  

wo 17-nov-21 TT inkooi   vr 8-apr-22 Kaartavond  

do 18-nov-21 TT keuring   za 9-apr-22 Vogelbeurs  

 vr 19-nov-21 TT open   vr 22-apr-22 Contactavond  

 za 20-nov-21 TT open    ma 2-mei-22 Bestuursverg.  

 zo 21-nov-21 TT uitkooi   vr 13-mei-22 Kaartavond  

 vr 26-nov-21 Contactavond   za 14-mei-22 Vogelbeurs  

ma 6-dec-21 Bestuursverg.   vr 27-mei-22 Contactavond  

 vr 10-dec-21 Kaartavond   za 28-mei-22 Medewerkers  

 za 11-dec-21 Vogelbeurs   za 11-jun-22 Vogelbeurs  

 vr 17-dec-21 Contactavond   za 9-jul-22 Vogelbeurs  

 

  



 

Bewogen vergadering. 

Verslag vergadering woensdag 17 juni 1959. 

Door bijzondere omstandigheden kwamen de leden en het bestuur 

bijeen. De heer A. Straver bedankte per brief als bestuurslid.  Deze 

brief werd door den heer C. Loos meegebracht. Door onderlinge 

onenigheid in het bestuur konden de 4 ander bestuursleden niet meer 

samenwerken. 

Op een bestuursvergadering van het hele bestuur was besloten deze 

vergadering te stemmen over het aannlijven van de heer Straver of de 

andere 4 Bestuursleden. 

Doordat de heer Straver bedankte kwam deze stemming te vervallen 

met goedkeuring van de gehele vergadering werden kandidaten 

gesteld. 

Dit waren: P. Hogenboom, S. v Ruiten, E. Koek 

P. Stockman 

Na drie maal stemmen werd den heer Stockman gekozen. Nadat hij 

welkom werd geheten werd door de voorzitter deze bijeenkomst 

gesloten. 

                                17-6-59  Voorz.  J.M. d Bruyn  

 

Het bestuur bestond sinds jaarvergadering 16 feb. 1959 uit Voorz. J.M. 

de Bruyn, Secr. G. van Rijn, Pen. A. Straver, 2e secr. Cor Oomen en 

2e voorz. J. Meijer. 

Opvallend in de notulen van 18 juni 1960 geeft aan dat de laatste 

verkiezing bestaat het bestuur uit Voorz. A. Straver, Secr. C. Oomen, 

Pen, C. Loos, 2e voorz. J.M. Meijer en 2e secr. P Wolvers. 

In jaarverslag 8 feb 1960 staat de heer A. Straver niet beschreven!!! 

Wel de heren Loos, Oomen en van Rijn!!!! 

 



 





 

 

 

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 45A, De Kwakel. 

         Telefoon: 0297 540857 Fax: 0297 525645 

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl 

Website: www.vanderaartdiervoeders.nl 
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