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Voorwoord.
Dag vogelvrienden,

Het waren een paar hectische maanden! De tegenslagen en successen voor de EVvV
buitelden over elkaar heen.
De zoektocht naar een andere/eigen locatie voor onze ledenavonden, waar ook nog
eventueel een vogelbeurs kan worden gehouden, was succesvol afgerond….. ging toch niet
door maar er kwam een oplossing. Zie verder in deze nieuwsbrief.
De organisatie van de SuyderSeeSjoow verliep prima, totdat….. we de mededeling kregen
dat het Topsportcentrum niet meer beschikbaar was in verband met een ander –groterevenement dat in ‘onze’ week werd georganiseerd. De aangeboden alternatieven voldeden
bij lange na niet aan onze minimale eisen voor een goede TT. Opnieuw een moeizame
zoektocht, nu naar een andere locatie voor de TT en ook hier; wel een geschikte plek….. en
weer niet. Ook hier is een acceptabele oplossing gevonden. Zie verder in deze nieuwsbrief.
Gelukkig is er genoeg positief nieuws te melden. De eerste vogelbeurs sinds járen (alleen
mensen die al langer dan 10-15 jaar lid van de EVvV zijn herinneren zich nog de laatste
keer) wordt op 3 oktober aanstaande een feit! Zie verder in deze nieuwsbrief.
Er worden de komende maanden twee tafelkeuringen gehouden, 3 september voor tropen,
wildzang en kromsnavels en 8 oktober voor kleur- en postuurkanaries.
De berichten ‘uit het veld’ geven aan dat er opnieuw nieuwe inzenders naar onze TT in
november. We dromen nog steeds van meer dan 600 vogels!
Onze website wordt meer en meer een belangrijke bron van informatie.
Niet alleen voor nieuws over onze EVvV, maar ook over ontwikkelingen in ‘vogelland’,
nieuws van de NBvV, informatie over TT’s en beurzen in de omgeving en links naar
belangrijke sites. Daarom nog eens: bezoek regelmatig www.vogelverenigingalmere.nl
Omdat ook mensen van buiten de EVvV de site bezoeken kan het interessant zijn om je
eigen gegevens te plaatsen met bijvoorbeeld de vogels die je kweekt. Neem gerust contact
op met Henk van Hulst.
Zo gaan we weer een paar boeiende maande tegemoet.
Een goed tentoonstellingsseizoen toegewenst, waar je ook gaat inzenden, in elk geval
hopelijk op de SuyderSeeSjoow in Almere.

Vriendelijke groet,

Piet Stigter
Voorzitter

De Eerste Vereniging van Vogelvrienden
(E.V.v.V.)

1.
2.

1. De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2015 45 leden, waarvan 4
jeugdleden.
2. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
(NBvV) onder nummer A39.
3. Onze doelstelling is het bevorderen van de vogelstand in de ruimste zin van het
woord. Het kweken van alle soorten vogels, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen.
4. Op de ledenbijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld over het kweken, de
verzorging, voeding etc. van onze gevleugelde vrienden.
5. De leden kweken onder meer de volgende soorten vogels: kleurkanaries,
postuurkanaries, zangkanaries, exoten van zaadeters tot en met vruchten- en
insecteneters, grasparkieten, grote parkieten, duiven en kwartels.
6. Tijdens onze jaarlijkse vogelshow van 2014 waren er bijna 500 vogels in allerlei
kleuren en soorten te zien.
7. De contributie bedraagt voor 2015:
Lidmaatschap E.V.v.V. € 26,40 per jaar (men is dan geen bondslid)
Jeugdlidmaatschap E.V.v.V. € 13,20 per jaar (men is dan geen bondslid)
Wilt u ook aangemeld worden bij de NBvV dan komt daar nog € 20,00 bij.
8. Als bondslid krijgt men een eigen kweeknummer, de mogelijkheid om ringen te
bestellen en het rijk geïllustreerde en kleurrijke vogel/natuurmaandblad "Onze
Vogels" van de NBvV
9. Ook al hebt u maar één vogeltje als huisdier, lid worden van een vereniging is altijd
aan te bevelen omdat ook dit diertje de juiste voeding en verzorging nodig heeft.
Uiteraard staan onze leden altijd met raad en daad voor u klaar.
10. Regelmatig nemen wij deel aan diverse activiteiten in de regio.

Dieren en Vogelhandel Rob van Hazendonk B.V.
1e Tieflaarsestraat 19, 4182 PC Neerijnen
Telefoon: 0345-569374
Fax:
0345-569137
Mobiel1: 06-54280152
Mobiel2: 06-50252215
E-mail: robvanhazendonk@planet.nl
Website: http://www.robvanhazendonk.nl

Nieuws - nieuws - nieuws – nieuws – nieuws – nieuws – nieuws
 Ledenmutaties:
De volgende mensen hebben zich in de afgelopen periode aangemeld als lid:
R.M.N. Naipal, per 1 augustus 2015
Elly Poot, per 1 september 2015
Hartelijk welkom. Wij hopen dat jullie je thuis zullen voelen bij de EVvV.

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat er ernstige zorgen waren over de
gezondheidstoestand van Gerard Snip, één van onze leden.
Helaas is hij, na een kort ziekbed, op 6 juni jl. overleden.
De uitvaart vond op 12 juni plaats, waarbij een grote groep mensen hem de laatste eer
bewezen en hun medeleven aan de familie betoonden.
Ook vanaf deze plaats wensen wij de familie sterkte toe bij de verwerking van het verlies.

Henk Lammers,
penningmeester/ledenadministratie. 06-38208946 of 036-5326201, hjlammers0@gmail.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 De Ringencommissaris:
De besteldata voor ringen van de NBvV 2016 zijn:
ronde

uiterste besteldatum

Uitlevering na

2

20-9-2015

15-12-2015

3

21-01-2016

01-04-2016

4

21-03-2016

15-05-2016

NB:
1. De uiterste besteldatum is iets eerder dan bij de NBvV staat aangegeven. Ik heb deze
tijd nodig om uw bestelling te kunnen administreren en doorgeven.
2. Uitlevering van de ringen kan pas als de betaling hiervoor is ontvangen.
Graag jullie begrip hiervoor.
3.
Voor vragen kun je mij altijd bellen.
Henk van de Brug,
ringencommissaris. 036 844 79 04, hjvdbrug28@hotmail.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Nieuwe locatie ledenavonden:
Na lang zoeken zijn we er dan toch in geslaagd een geschikte locatie te vinden voor
al onze activiteiten.
Dat betekent dus dat onze ledenavonden, vergaderingen, vogelbeurs en zelfs onze
tentoonstelling daar kunnen worden gehouden! Het nieuwe adres is:

‘Huis van de Waterwijk’, Slufterplantsoen 10, 1316 KX Almere.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sipkema Installatiebedrijf
Voor alle loodgieters-, verwarmings- en
onderhoudswerkzaamheden.

Stefan Sipkema
Tartinastraat 5, 1323 AR Almere
Telefoon: 036 844 37 11
Mobiel: 06 295 07 808
Mail: contact@sipkemainstallatiebedrijf.nl
Website: www.sipkemainstallatiebedrijf.nl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tentoonstellingen meewerkende zusterverenigingen:
Adres
TT-secr.
Telefoon
E mail
Inschr. form.
Inbrengen
Tijden
Keurdag
TT open
Uitkooien
Tijden

De Meern
Oranjelaan 10
Peter Ashouwer
030-6774674
ashouwer@ziggo.nl
<ma. 28 sep.
wo. 21 okt.
18.30 - 21.00
do. 22 okt.
23 - 25 okt.
zon. 25 okt.
> 15.00

Zwanenburg
Marialaan 86
Bert Moleman
06-34500080
bert@mebe.nl
<do. 15 okt.
din. 27 okt.
15.00 - 21.00
wo. 28 okt.
30 okt - 1 nov
zon 1 nov
>16.00

Muiden
Nienh. Ruyskd 26
Leo Ruiter
0294-264913
l.enm.ruiter@hetnet.nl
<do. 15 okt.
don. 29 okt.
19.00 - 21.00
vr. 30 okt.
30 okt - 1 nov
zon. 1 nov.
> 16.00

Huizen
J v Galenstr.35
Hubrecht Koman
06-22504553
h.koman@online.nl
< do. 5 nov.
din. 17 nov.
19.00 - 22.00
wo. 18 nov.
19 - 21 nov.
zat. 21 nov.
17.00 - 18.00

Aalsmeer (DTT)
Hornweg 187
G. Goeijenbier
06-10666878
<wo. 2 dec.
maa. 21 dec.
15.00 - 21.00
di. 22 dec.
23 - 27 dec.
zon. 27 dec.
16.15 - 18.00

VOGELSHOW

SuyderSeeSjoow/
6e Open Almeerse Vogeltentoonstelling
Van 12 tot 14 november 2015
"Huis van de Waterwijk”, Slufterplantsoen 10, Almere

Openingstijden
donderdag 12 nov. 20.00 uur tot 22.00 uur
vrijdag

13 nov. 10.00 uur tot 18.00 uur

zaterdag

14 nov. 10.00 uur tot 15.00 uur
GRATIS TOEGANG

Er is een verkoop klasse aanwezig voor het kopen van vogels

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Vogelbeurs 3 oktober 2015:
We starten, na lange tijd, weer met een vogelbeurs in Almere. En niet zó maar een
beurs maar één die het keurmerk van de NBvV heeft gekregen.
Op onze website staat de volgende aankondiging:

Vogelbeurs
Op zaterdag 3 oktober 2015 houd de EVvV een Open Vogelbeurs.
Openingstijden: 10.00 uur tot 15.00 uur
Inbreng vogels vanaf 9.30 uur.
Verkoop bij voorkeur uit TT Kooien (niet meer dan twee vogels per kooi) voorzien
van voer en water. Verkoop uit lopers of transportkistjes is niet toegestaan.
Locatie: “Huis van de Waterwijk”
Slufterplantsoen 10
1316 KX ALMERE
Toegang: € 1,- per persoon incl. 1 kopje koffie.
Inbrengen vogels: GRATIS!!
De beurs wordt gehouden volgens de regels van de NBvV.
Hier te downloaden.
Voor inlichtingen: Henk van Hulst
materiaal@vogelverenigingalmere.nl

De oproep aan onze leden is om hun te verkopen vogels op
deze beurs aan te bieden. Doen!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Grote Clubactie 2015:
 Net als vorig jaar doen we ook nu weer mee met de Grote Clubactie.
 Hoe werkt het?
 Jaarlijks wordt de landelijke Grote Clubactie georganiseerd.
Leden van verenigingen verkopen loten à € 3,- per stuk aan hun ‘achterban’.
Hiervan is € 2,40 voor de clubkas en de rest voor prijzen en onkosten.
 In de tweede week van september zijn de loten beschikbaar, waarna vanaf 19
september met veel publiciteit in de landelijke media de start van de actie wordt
bekendgemaakt.
 Op 10 december is de trekking en worden de prijswinnende loten
bekendgemaakt.
 Naast een hoofdprijs van € 100.000,- (belastingvrij) zijn nog veel meer grote
prijzen te winnen
 Vorig jaar heeft deze actie het mooie bedrag van ruim € 600,= voor de EVvV
opgebracht. Het zou mooi zijn als we dit jaar deze opbrengst nog kunnen
verhogen.
 Doe mee en neem een aantal loten voor je rekening (om te verkopen en/of
voor je eigen kansen op een mooie prijs).
 De coördinator van de actie bij de EVvV is Piet Stigter.
Bij hem kun je terecht voor loten, folders etc. Hij zal ook bijhouden op welke loten
prijzen zijn gevallen en dit (zo mogelijk) doorgeven aan de verkoper hiervan.

Email: pieneke@gmail.com of telefoon 036 5400460

Bel of mail naar Piet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Programma bijeenkomsten/activiteiten 2e helft 2015.
 Donderdag 3 september 2015

: Ledencontactavond



Informatie/mededelingen



Tafelkeuring tropen en kromsnavels door Peter Koopmans

 Donderdag 8 oktober 2015

: Ledencontactavond



Informatie/mededelingen



Tafelkeuring kleurkanaries door Hank Adriani



Tafelkeuring postuurkanaries door Bertus Barfuss

 Donderdag 29 oktober 2015

: Algemene Ledenvergadering



Laatste nieuws TT 2015/sluiting aanmelding inzendingen



Bespreking beleid/begroting 2016

 9 – 14 november 2015

: SuyderSeeSjoow/’6e Open Almeerse’



Maandag 9 november

: voorbereiding/opbouw



Dinsdag 10 november

: inbreng vogels, 14.00 – 20.00 uur



Woensdag 11 november : keuring, vanaf 09.00 uur



Donderdag 12 november : uitslag keuring/opening, 19.30 uur



Donderdag 12 november : tt open voor publiek, 20.00 – 22.00 uur



Vrijdag 13 november

: tt open voor publiek, 10.00 – 21.00 uur



Zaterdag 14 november

: tt open voor publiek, 10.00 – 15.00 uur



Zaterdag 14 november

: afhalen prijzen deelnemers, 13.00 – 14.30 uur



Zaterdag 14 november

: afhalen vogels, vanaf 15.00 uur (op afroep)

 Donderdag 3 december


Bingo avond



Laatste ontmoeting in 2015

: Ledencontactavond

De avonden worden gehouden in ‘Huis van de Waterwijk’,
Slufterplantsoen 10, 1316 KX Almere. Aanvang 20.00 uur.
De tentoonstelling is op hetzelfde adres.

