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Voorwoord.

Dag vogelvrienden,
Ik kan het niet helpen, maar de TT-koorts heeft bij mij toegeslagen!
Niet alleen gaan deze week mijn eerste vogels naar “de Meern”, maar daarnaast zit al een
flink aantal vogels opgekooid te wachten op de volgende TT van een zustervereniging.
Natuurlijk verheug ik mij extra op onze eigen show. De eerste aanmeldingen zijn al binnen
en de verwachting (of hoop) is dat we dit jaar de 350 vogels zullen halen.
Hierbij nog een oproep om niet tot de laatste dag -31 oktober- te wachten met het opsturen
van de inzendformulieren. Des te eerder is alles verwerkt en kunnen de lijsten en
kooinummers worden verzonden. Alvast bedankt!
Omdat we opnieuw moesten uitwijken naar een andere locatie heeft de TT commissie haar
licht laten schijnen over de organisatie en alles in kaart gebracht voor een voorspoedig
verloop van het ‘feest’. Ik denk dat het een groot succes gaat worden, zéker met de hulp van
de actieve leden.
Inmiddels hebben we de eerste contactavonden in Sporthal Waterwijk gehad. Ik moet
zeggen dat zowel de ruimte als de mogelijkheden (zoals een eigen bar) voor zowel de
avonden als TT nieuwe kansen biedt om er iets moois van te maken.
Zowel het invullen van je eigen keurbriefje (12 september) als de lezing over het organiseren
van goede verlichting (3 oktober) waren zeer leerzame avonden. Henk van Hulst, die de
lezing verzorgde, heeft zijn informatie in dit blad gepubliceerd.
Een heel ander onderwerp is de mogelijke bedreiging die op ons afkomt door de ‘positieflijst’.
Verderop in dit blad is te lezen wat dit voor ons kan betekenen en wat wij nog kunnen doen!
Rest mij nog om iedereen van harte uit te nodigen voor de komende bijeenkomst op 31
oktober.

Vriendelijke groet,

Piet Stigter
Voorzitter
PS. Denk bij uw aankopen eens extra aan onze trouwe adverteerders!
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Informatie TT 2013.
Als het goed is heeft iedereen alle informatie over de komende TT gehad. Voor alle
zekerheid hieronder nog de belangrijkste zaken:
Locatie

: Sporthal Waterwijk, IJsselmeerweg 48. 1316 RK Almere.

Data

: dinsdag 12 t/m zaterdag 16 november 2013.

Dinsdag
12 november van 14.00 t/m 20.00 uur
Woensdag 13 november vanaf 09.00 uur
Donderdag 14 november 19.30
Donderdag 14 november 20.00 t/m 22.00 uur
Vrijdag
15 november 10.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag
15 november 20.00 t/m 22.30 uur
Zaterdag 16 november 10.00 t/m 15.00 uur
Zaterdag 16 november 15.00 uur

Inbrengen vogels
Keuren vogels
Uitslag keuring/opening tentoonstelling
Tentoonstelling open voor publiek
Tentoonstelling open voor publiek
Prijsuitreiking/gezellige avond
Tentoonstelling open voor publiek
Uitkooien vogels

Inschrijvingen geschieden met inachtneming van het bondsreglement van de N.B.v.V. en
sluit op 31 oktober 2013.
Wedstrijdsecretariaat:
Piet Stigter, Sportmark 58, 1355 KD Almere, tel. 036-5400460 of 06-38043490.
Inschrijfformulieren digitaal inzenden naar: pieneke@gmail.com
Inzenders zonder email sturen het formulier per post naar het secretariaat.
De inbreng/afhaalbrief en kooistickers wordt tijdig aan de inzenders toegestuurd.
De kosten zijn voor de eerste 10 vogels € 1,- per ingeschreven vogel, te voldoen tijdens het
inbrengen van de vogels. Vanaf de 11e vogel worden geen inschrijfkosten berekend.
Voor jeugdleden zijn de kosten € 0,50 voor de eerste 5 vogels. Meerdere vogels zijn gratis.
Het volledige TT-reglement, inschrijf- en verkoopformulieren zijn beschikbaar op onze website:
vogelverenigingalmere.nl
De keurmeesters zijn:
• Dhr. J. van der Hoorn
• Dhr. J. Hulsebosch
• Dhr. J.A. Bokkers
• Dhr. J. van Valkenburg
• Dhr. T. de Graaf

Hoofddorp
Haarlem
Nijkerk
Houten
Luttelgeest

Verenigingen waarmee wij samenwerken:
Inschr. vóór:
• De Meern
1 okt.
• Muiden-Muiderberg
21 okt.
• Swifterbant (SSS)
21 okt.
• Huizen
5 nov.
• Zwanenburg (District)
21 nov.

Kleurkanaries
Kleurkanaries
Postuurkanaries
Tropen/Europese cultuurvogels
Tropen/kromsnavels

Inbrengen:
Wo. 23 okt.
Don. 31 okt.
Din. 5 nov.
Din. 19 nov.
Din. 10 dec.

Uitkooien:
Zon. 28 okt.
Zon. 3 nov.
Zat. 9 nov.
Zat. 16 nov.
Zon. 16 dec.
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De penningmeester / ledenadministratie
 Ledenmutaties:
 In de afgelopen periode heeft Jean Kievit zich als nieuw lid aangemeld.
Wij heten Jean van harte welkom in de vereniging!
 Jan van Toorenenburg gaat op 5 november verhuizen naar het oosten van het land.
Dit betekent dat hij ons gaat verlaten. Wij wensen hem het allerbeste toe!
 Nadat Dick Nijzink, in verband met zijn steeds slechter wordend gehoor, helaas
heeft moeten afzeggen voor zijn functie in de TT commissie is zijn plaats ingenomen
door Jan Oldenzeel.
Wij danken Dick voor zijn jarenlange betrokkenheid en werkzaamheden in de
commissie en zijn blij dat Jan het stokje van hem wil overnemen.
 Betaling contributie en ringen:
Het is voorgekomen dat leden, ondanks diverse aanmaningen, de contributie niet
konden/wilden betalen en dan gedurende het lopende jaar moesten worden afgemeld bij de
NBvV. Dit levert een kostenpost op voor de EVvV, omdat er wél voor enkele maanden
contributie aan de Bond moet worden afgedragen.
Zo kan het ook gebeuren dat iemand wél ringen voor het volgende jaar bestelt maar dat later
blijkt dat men in dat jaar geen lid meer is van de EVvV en NBvV.
 Het bestuur heeft daarom, om tot een juiste afwikkeling van de betaling van de
contributie en ringen te komen, het volgende besloten:
 De contributie van een nieuw jaar moet vóór 1 januari van dat jaar zijn
voldaan. Op 31 december 2013 moet de contributie voor 2014 dus zijn
ontvangen.
 Bij bestellingen van ringen vanaf ronde 3 (levering in het nieuwe jaar) moet,
naast het bedrag voor de ringen, ook de contributie voor dat betreffende
jaar gelijktijding worden voldaan. Als dit jaar nog ringen voor 2014 worden
besteld moet dus direct ook de contributie voor 2014 worden voldaan.
Mochten er vragen zijn of problemen met betaling kan men altijd contact met mij
Bedankt namens het bestuur.
Henk Lammers, penningmeester.
hjlammers0@gmail.com of 06-38208946 of 036-5326201
.

De Ringencommissaris
De besteldata voor ringen van de NBvV 2014 zijn:
ronde

uiterste besteldatum

uitlevering

3

26-01-2014

01-04-2014

4

26-03-2014

15-05-2014

Voor vragen kunt u mij altijd bellen. Het telefoonnummer is: 036 844 79 04.
Vriendelijke groet,
Henk v.d. Brug, Ringencommissaris
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Wie ben jij ?????
In deze rubriek maken we nader kennis met leden van vogelvereniging EVvV Almere
Deze keer Henk van Hulst.

1

Ben je vrijgezel, getrouwd. Heb je (klein)kinderen ?
Ik ben getrouwd, heb vier kinderen en drie kleinkinderen

2.

Hoe oud ben je?
Nog net 58

3.

Hoe lang heb jij al vogels?
Vroeger als jochie van 10 tot mijn eerste huwelijk als 20 jarige en later toen ik in
1978 in Almere-Haven ging wonen weer een jaar of 7 op zolder. Dit is inmiddels
al weer een jaar of 25 geleden en nu weer sinds een jaar.

4.

Hoe lang ben je er dagelijks me bezig ?
Veel te kort, een half uurtje doordeweeks en in het weekend langer en nog
steeds aan het bouwen aan het buitenverblijf.

5.

Wat zijn je favoriete vogels ?
Afrikaanse prachtvinken.

6.

Waarom ben je lid van de E.V.v.V. ?
In eerste instantie omdat dit de enige manier leek om aan vogels te komen,
ondertussen ook wel voor de gezelligheid.

7.

Wat zou je anders willen op de club ?
Een meer actievere website waar vogels, kweekverslagen en ervaringen e.d.
uitgewisseld kunnen worden.

8.

Ben je al eerder lid geweest van een vogelvereniging ?
Nee.

9.

Heb je nog andere hobby’s ?
Badminton, golf en muziek maken.

10 . Wat is je favoriete vakantieland of wat doe je het liefst in je vakantie ?
Spanje om gewoon niets te doen, Schotland om met de motor (Harley) te rijden,
maar België is ook leuk.
11. Heb je een tip voor nieuwe vragen in deze rubriek en zo ja welke ?
Waarom houdt iemand vogels (kweek, of alleen om naar te kijken e.d.).
12. Aan wie wil je de volgende keer deze vragen gesteld hebben ?
Jan Oldenzeel.
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Verlichting, een wetenschap?
Op donderdagavond 3 oktober hield ons lid Henk van Hulst in de bijenkomst een
lezing over zijn zoektocht naar de beste verlichting voor zijn nieuwe volière.
Gedurende het verhaal van Henk bleek dat de titel die wij aan de lezing hadden gegeven niet
overdreven was!
Natuurlijk is zijn oplossing niet voor iedereen nodig of te realiseren en zijn er ook andere
mogelijkheden, maar zijn onderzoek heeft vel basisinformatie opgeleverd waar iedereen zijn
voordeel mee kan doen. Hieronder volgt zijn verhaal:
Uitgangspunten voor een goede verlichting voor vogels.
Alle levende wezens hebben licht nodig, voor vogels is dit niet anders.
 Met te weinig licht:
 Raken uw vogels in slechte conditie.
 Krijgen minder nakomelingen.
 Komen na de rui minder op kleur.
 Zorg voor ten minste 500 lumen per m2:
 Overbelichten is vrijwel niet mogelijk.
 Op een zomerse dag loopt de lichtsterkte buiten op tot wel 100.000 lumen.
 Wees echter wel voorzichtig met felle (met name blauwkleurige LED)-verlichting,
deze kan beschadigingen van het netvlies veroorzaken.
 Kleur: kleurnummer 90 of meer:
 De index voor kleurweergave loopt van 0 tot 100.
 Hoe dichter bij 100 hoe beter men kleuren waarnemen “normale” TL-komt uit op ±70.
 In de vogelsport wordt bij kleurnummer 96 - 98 gekeurd.
 Gebruik bij vogels verlichting met kleurnummer van 90 of hoger, deze lichtkleur is
natuurlijk en comfortabel voor uw vogels.
 UV: nodig voor een goede gezondheid:
 Natuurlijk daglicht bevat Ultra Violet (UV).
 UV wordt vaak in negatieve zin besproken (verbranding en huidkanker).
 Hierbij wordt vergeten dat ieder levend wezen UV nodig heeft voor de aanmaak van
vitamine D. Deze regelt opname van calcium; zonder vitamine D geen sterke botten.
 Daarnaast versterkt vitamine D het immuunsysteem, het hart en bloedsomloop.
Het heeft positieve invloed op de stemming en het voorkomen van depressies.
 Voor de aanmaak van UV is fosfor nodig, een zeldzame en kostbare grondstof.
 Bijna alle merken (vogel)daglichtlampen produceren enkel wit licht zonder UV.
 Kleurtemperatuur:
 Een mooie zonnige dag geeft een kleurtemperatuur van zo’n 5000 K.
 Wit licht is opgebouwd uit een mengsel van kleuren en niet alle kleuren wit licht zijn
hetzelfde. Wit licht met een hoger aandeel rood lijkt warmer, en wit licht met een
hoger aandeel blauw voelt kouder aan.
 Warm-wit licht geeft een warme, gezellige en uitnodigende sfeer, terwijl juist neutraal
koel-wit licht koel en zakelijk aanvoelt. Om de verschillen in wit licht aan te duiden is
het begrip kleurtemperatuur geïntroduceerd.
 De definitie van kleurtemperatuur (Kelvin) is de kleurimpressie bij bepaalde
temperaturen aangeduid in Kelvin (K- zie schema).Voor vogels is een kleur tussen de
6 en 7.000 ideaal.
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 Verbruik:
 T5 zuiniger dan LED. Deze TL is geheel vernieuwd en 1 cm dik.
 De T5 TL is opvallend zuinig, en doet niet onder voor LED.
 Dimmen:
 Wanneer licht ineens dooft kunnen vogels gaan vliegen en de zitstok niet meer
terugvinden.
 Door met een dimmer de zons op- en ondergang na te bootsen, brengt u rust in uw
volière. Bovendien is het mogelijk met een dimmer een waakverlichting te laten
branden. Hierdoor kunnen vogels ook ‘s-nachts de zitstok terugvinden. Dit voorkomt
paniek waarbij vogels zich dood kunnen vliegen.
 De langzame overgang van dag naar nacht verstoort het bioritme niet.
 Een dimmer kan dagen verlengen en verkorten. Hierbij kunt u invloed uitoefenen op
de duur van het broedseizoen en het moment van rui.
 Dimbaar LED:
 Niet iedere soort verlichting laat zich dimmen.
 Bij dimbaar LED zorgt elektronica voor de mogelijkheid tot dimmen. De meeste
dimbaar LED lampen flikkeren op bepaalde momenten tijdens het dimmen.
 Goed dimbare LED lampen zijn momenteel alleen verkrijgbaar in lage wattages met
beperkte lichtopbrengst.
 Wanneer u de lamp alleen voor op en afdimmen gebruikt kunt u dimbaar halogeen of
spaarlampen gebruiken. Dimbaar halogeen heeft op dit moment de beste prijskwaliteitverhouding.
 Dimbaar TL:
 Normale TL is niet gemaakt om te dimmen. De kans is groot dat de TL gaat
knipperen tijdens het dimmen. Het gas in de lamp heeft warmte nodig om tot goede
verlichting te komen.
 TL dimmers zijn ontworpen om licht in enkele seconden te dimmen naar bijv. 60%.
Dit gebeurt veelal bij kamertemperatuur.
 In vogelverblijven liggen de temperaturen, vooral in de winter, veel lager.
 Het dimmen duurt ongeveer een half uur, niet in een paar seconden. Als de TL wordt
gedimd tot 10%, is knipperen bijna onvermijdelijk.
 Wij adviseren te dimmen met halogeen of dimbaar LED en overdag over te schakelen
naar TL. Dit is niet alleen stabieler het is ook veel goedkoper.
 Zowel de RIMO 2000 als de RIMO 400 zijn hiervoor geschikt.
 De RIMO 2000 combineert TL en dimlicht met 1 apparaat en is eenvoudig aan te
sluiten en bedienen. Hij kost € 250,-- plus de kosten voor twee lichtlijnen, TL + Spaar.
 U kunt ook de RIMO 400 gebruiken. Deze dimmer laat zich sturen door een tijdklok.
Wanneer de tijdklok uitschakelt dooft langzaam het dimlicht. Met de TL op een
tweede tijdklok krijgt u tegen lagere kosten dezelfde combinatie. De RIMO 400 kost
€ 69,-- plus de kosten voor twee tijdklokken en twee lichtlijnen, TL + Spaar.
Bronvermelding: www.rimo.nl.
Alternatief voor het RIMO principe.
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Ik ben met bovengenoemde uitgangspunten op zoek gegaan naar een alternatief, lees:
simpeler en goedkoper.
Mijn uitgangspunten waren: 1 lichtlijn/systeem, 1 dimmer en 1 tijdklok.
Ik heb het aantal benodigde lumen voor mijn hok vastgesteld op minimaal 5.000 en
max.10.000 lumen. Bovendien wilde ik een kleurtemperatuur van minimaal 6.000 K halen.
Als eerste ben ik op zoek gegaan naar LED, omdat ik dat in mijn dagelijkse bezigheden veel
tegenkom en dacht dus ook dat LED op dit moment het goedkoopst in gebruik is.
Ik kwam van een kouwe kermis thuis!
Ik liep tegen kleine LED blokjes aan die slechts 2 watt gebruiken en maar € 3,50 kosten. Om
echter 5.000 lumen te halen zou ik 135 van die blokjes moeten ophangen.
Ook andere LED lampen komen onmogelijk aan het benodigde aantal Lumen. Kortom; de
verhouding watt (lees: gebruikskosten) en lumen is bij LED zeer ongunstig.
Ook het juiste kleurnummer van minimaal 90 wordt met LED niet gehaald en dimmen onder
een bepaald percentage gaat vaak niet zonder flikkeren.
Ik kwam er dus al gauw achter dat het toch TL licht moest worden en ben op zoek gegaan
naar dimbare TL’s. Op internet kwam ik er achter dat er tegenwoordig TL 5 bestaat, dat is
een hele dunne buis van slechts 16 mm en het laagste stroomverbruik op TL gebied, maar
met een zeer hoge lichtopbrengst, lumen dus.
Deze lampen bleken ook nog eens dimbaar te zijn als er een EVSA (Elektronisch Voor
Schakel Apparaat) met een 0 tot 10 volt schakeling gebruikt wordt. Ik heb echter geen
compleet armatuur met zo’n EVSA kunnen vinden, dus zelf maar weer iets fröbelen.
Op lampdirect vond een TL 5 buis die bij 49 Watt en een kleurweergave van 90-100 Ra
4.200 lumen afgeeft, bovendien heeft deze lamp een kleurtemperatuur van 6.800 Kelvin,
ideaal dus en hier heb ik er twee van aangeschaft a € 11,-- per stuk. Deze buizen moeten
24.000 uur mee gaan. Met 10 branduren betekent dat dus 2.400 dagen oftewel 6.5 jaar.
De lampvoetjes zijn bij Telemere in Almere of op internet snel gekocht en met een aluminium
buis van 20x20 mm maak je zelf makkelijk een armatuur wat heel weinig ruimte inneemt en
het ziet er nog goed uit ook. Het EVSA hang je gewoon bij het begin van de draad, dus bij de
dimmer aan de muur of in een kastje.
Nu moest er nog een dimmer gevonden worden die met het 0-10 Volt principe werkte.
Tijdens het afstruinen van het internet kwam ik terecht bij De Europese Cultuurvogel Shop
en daar wordt de volgende dimmer aangeboden:
 Automatische TL-dimmer 1-10V 300 Watt.
 Nooit meer stress bij het wakker worden of slapen gaan!
 Deze compacte en zeer voordelige -computer gestuurde- TL-lichtdimmer kan worden
gebruikt om een fraaie op natuurlijke wijze verlopende, zonsopkomst en
zonsondergang te realiseren.
 Hij kan aangesloten worden op moderne dimbare EVSA’s met een speciale 1-10 volt
aansluiting. Hij werkt niet met TL-armaturen die door een starter worden opgestart.
 Het verloop van de lichtsterkte kan helemaal naar eigen smaak ingesteld worden.
 Werking:
 Het dimmen zelf wordt door de TL's gedaan.
 In de ochtend dimmen de TL's in de door u ingestelde tijd van 0 tot 60-100%.
 In de avond dimmen de TL's weer langzaam uit naar een zelf in te stellen eindstand
tussen 0% en 40%.
 U kunt een nachtstand instellen zodat de vogels 's-nachts een klein beetje licht over
houden.
 Eigenschappen:
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Dimt TL's met een dimbaar armatuur van 0% --> 100% --> 0% lichtsterkte perfect
lineair, in 4095 stapjes (12bit).
 De dim tijd kan ingesteld worden tussen 10 seconden en 1 uur.
 Robuuste stof en spatwaterbestendige behuizing ip55.
 Alle goedkope tijdschakel klokjes kunnen gebruikt worden.
 Kan rechtstreeks op netspanning aangesloten worden.
 Heel eenvoudig aan te sluiten en te bedienen.
 Maximale belasting: 300 Watt.
 Duidelijke Nederlandstalige handleiding!
 1 jaar garantie en de prijs is € 68,- Alleen nog nodig:
 Tijdschakelklokje te koop vanaf €3,50.
 Ik heb als aanvulling ook nog een schemerschakelaar gekocht die het licht bij
voldoende daglicht uitschakelt. Dat betekend dat als ik de tijdklok op 7 uur ’s morgens
zet het licht in de winter langzaam opkomt en als er voldoende daglicht is weer
uitschakelt, terwijl als het ’s middags om 4 uur al gaat schemeren het licht weer
aangaat om vervolgens om 9 uur langzaam naar de nachtstand te doven.
 Totale investering:
 2 x T5 TL buis 49 Watt
€ 22, 4 x lampvoetjes
€ 8, 2 x Aluminium buis
€ 8, Dimmer
€ 68, EVSA
€ 62, Tijdschakelklok
€ 8, Totaal
€ 176,-

Hoewel de bouw van de volière van Henk nog ‘in de steigers staat’ hierbij enkel foto’s er van:

De ren komt hiervoor en over het dak.

De ‘machinekamer in aanbouw.

De automatische zelfreinigende was- en drinkplaats. Een overzicht binnen.
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Vogelhouders bedreigd door de Positieflijsten, teken de Petitie !!!
Op 19 juni stuurde de staatssecretaris Dijksma haar Positieflijst voor zoogdieren naar de
Tweede Kamer. Het komt erop neer dat, behalve de landbouwhuisdieren, de hond en de kat,
nog 6 soorten zoogdieren mogen worden gehouden, dat 33 soorten onder strikte
voorwaarden mogen en dat ruim 5400 soorten worden verboden. Honderden soorten die nu
door liefhebbers worden gehouden, zijn straks verleden tijd.
Er ligt al een motie van de Tweede Kamer waarin aan de staatssecretaris wordt gevraagd
om ook voor de andere diergroepen zo snel mogelijk met een Positieflijst te komen. Het is te
verwachten dat eenzelfde kaalslag gaat plaatsvinden bij de vogels en de overige
diergroepen.
Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) bundelt de krachten van de organisaties
in de sector tegen deze onzinnige overheidsmaatregel. De maatregel draagt niets bij aan
dierenwelzijn en schadelijk is voor de dierhouders en voor de belangen waar zij voor staan.
Het PVH werkt momenteel aan de laatste acties om de politieke partijen tot inkeer te
brengen en treft de voorbereidingen om bij de bestuursrechter dit voornemen (besluit) van de
staatssecretaris te laten vernietigen.
Alle informatie over de Positieflijsten vindt u op onderstaande link:
http://www.huisdieren.nu/over-pvh/wat-doen-wij/wet-en-regelgeving/wetgeving/de-wetdieren/positieflijsten/
U vindt daar ook de Petitie tegen dit beleid. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die
steunen en ondertekenen. Daarmee kunnen we de politiek overtuigen dat dit een slechte
ontwikkeling is, waar de dieren geen baat bij hebben en waardoor vele honderdduizenden
liefhebbers worden gedupeerd. Help mee, ook uw stem is belangrijk !!!
Laat uw hobby niet te gronde richten door politici die er geen enkel oog voor hebben hoe
belangrijk het houden van dieren is voor mensen en voor het overleven van de gehouden
diersoorten. Teken daarom deze petitie vandaag nog.
Hoofdbestuur NBvV

Het bestuur van District Noord Holland heeft op zaterdag 2 november de heer J.J. de Bruin,
één van de leden van de Commissie Dierenwelzijn van de NBvV, uitgenodigd om een
verdere toelichting over deze kwestie te geven en ons te informeren over de laatste
ontwikkelingen. Natuurlijk zal hij ook vragen beantwoorden.
Belangstellenden worden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Het begint om
10.00 uur en zal uiterlijk om 12.00 uur zijn afgelopen. Het wordt gehouden in het
clubgebouw van TROPICA, Constantijn Huygenstraat 99, 1962 TA Heemskerk.
Belangstellenden kunnen met mij contact opnemen om, zo nodig, gezamenlijk vervoer te
regelen.
Piet Stigter.
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De Eerste Vereniging van Vogelvrienden
(E.V.v.V.)

1. De Eerste Vereniging van Vogelvrienden is gevestigd in Almere en
heeft per 1-1-2013 45 leden en heeft 1 jeugdlid
2. De E.V.v.V. is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)
onder nummer A39.
3. De vogelvereniging stelt zich ten doel 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, lori's, duiven en kwartels.
6. Tijdens onze jaarlijkse vogelshow van 2012 waren er meer dan 300 in allerlei kleuren
en soorten te zien.
7. De contributie bedraagt voor 2013:
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 € 18,00 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.

16

Programma en bijeenkomsten/activiteiten 2013.
 Donderdag 10 januari 2013

: Nieuwjaarsontmoeting

 Donderdag 7 februari 2013

: Ledencontactavond



Lezing ‘Spatten in bad’

 Donderdag 7 maart 2013

: De heer Hans Wagenaar
: Algemene ledenvergadering



Jaarverslag + jaarrekening 2012,



Verslag kascommissie

 Donderdag 4 april 2013


: Ledencontactavond

Lezing over bijen

: De heer Rob Veldhuizen (o.a. Imker)

 Donderdag 16 mei 2013

: Contactavond (open voor iedereen)



E.V.v.V. 30 jaar!



Bingo avond

 Donderdag 12 september 2013


Het keurbriefje ontrafeld

 Donderdag 3 oktober 2013


: Ledencontactavond
: Rob Kristel / Cor Verberne
: Ledencontactavond

Verlichting, een wetenschap? : Henk van Hulst

 Donderdag 31 oktober 2013


Bespreking TT 2013



Beleid + begroting 2014

 12 – 16 november 2013

: Algemene ledenvergadering

: TT, ‘3e Open Almeerse’



Dinsdag 12 november inbreng vogels



Woensdag 13 november keuring



Open voor publiek: Do. 14 nov. (avond) Vr. 15 nov. Zat. 16 nov.

 Donderdag 12 december 2013


Bingo avond



Laatste ontmoeting in 2013

: Contactavond (open voor iedereen)

….. zorg dat je er bij bent, en neem je partner mee!
De avonden worden gehouden in Sporthal Waterwijk,
IJsselmeerweg 48, Almere en beginnen om 20.00 uur.
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Programma bijeenkomsten/activiteiten 2014.
Zet de data vast in uw agenda!
 Donderdag 9 januari 2014

: Nieuwjaarsontmoeting

 Donderdag 6 februari 2014

: Ledencontactavond

 Donderdag 6 maart 2014

: Algemene ledenvergadering



Jaarverslag + jaarrekening 2013, Verslag kascommissie

 Donderdag 3 april 2014

: Ledencontactavond

 Donderdag 8 mei 2014

: Ledencontactavond

 Donderdag 5 juni

: Ledencontactavond



Laatste ontmoeting voor de zomervakantie

 Donderdag 4 september 2014

: Ledencontactavond

 Donderdag 2 oktober 2014

: Ledencontactavond

 Donderdag 30 oktober 2014

: Algemene ledenvergadering



Bespreking TT 2014



Beleid + begroting 2015

 10 – 15 november 2014

: TT, ‘Open Almeerse’



Maandag 11 november opbouw TT



Dinsdag 12 november inbreng vogels



Woensdag 13 november keuring



Zaterdag 15 november sluiting TT

 Donderdag 12 december 2014


Bingo avond



Laatste ontmoeting in 2014

: Contactavond (open voor iedereen)
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