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van de voorzitter
De tijd gaat snel, voordat je het weet is het alweer voorjaar.
Voor velen van ons is het broedseizoen alweer begonnen, en wat ik in de
wandelgangen hoor, wordt het een goed kweekjaar.
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering stond dit keer in het teken van het
voorzien van een nieuwe secretaris en penningmeester voor onze vereniging.
Na 10 jaar zijn schouders onder de vereniging te hebben gezet, wilde Piet Stigter het
wat rustiger aan gaan doen en had zich dan ook niet opnieuw verkiesbaar gesteld.
Gelukkig is er een lid binnen de vereniging, die de taak van secretaris wel op zich
zou willen nemen, namelijk Cees van der Maarel. Ondanks dat Piet ook de taak van
penningmeester neer wilde leggen, heeft Piet besloten, toch nog tijdelijk aan te
blijven als penningmeester. We zijn dus nog steeds op zoek naar een
penningmeester, dus als u goed met cijfers om kunt gaan, zou ik zeggen:’’Meld u
aan!’

Met vriendelijke groet,
Henk Adriani
Voorzitter

Een impressie van de vogelbeurs op 11 maart
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Hier uw advertentie?!

Mail nu naar:

vogelverenigingalmere@gmail.com
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zilverbekje
‘’Zilverbekje!’’, dat is iets wat iedereen die ze ziet meteen al denkt, al is de vogel niet
zo sprankelen van kleur als we van de meeste tropische vogels gewend zijn. De
naam zilverbekje vertelt echter wel de juiste waarheid. In zijn oorspronkelijke
stamland of land van herkomst, Noord-Afrika, heet hij met de Engelse benaming
silver-bill. Ze leven daar in grote groepen, net als bij ons de mussen, en fourageren
ook met elkaar. Nesten bouwen doen ze op allerlei plaatsen, wel enigszins
verscholen en gemaakt van fijne materialen, kogelvormig met een erg klein
insluipgangetje. Ook verlaten nesten van anderen worden opnieuw ‘gestoffeerd’ en
gerecycled.
Volgens de tellingen die in bepaalde reservaten verricht zijn, in opdracht van de Sir
Fitz Patrick University voor ornitologie, bedraagt het aantal naomelingen per seizoen
tot gemiddeld 20 stuks. Ze zijn bijzonder verdraagzaam tegenover elkaar en andere
soorten. In grote netten van maarliefst 20 meter worden ze in grote getalen gevangen,
hetgeen ook wel in uitdrkking komt in de (lage) aanschafprijs. Het sexen is wel wat
moeilijk, er is geen uiterlijk verschil tussen de mannen en poppen. Het verdient dus
aanbeveling om enkele meerdere paren tegelijk aan te schaffen, als men er mee wilt
gaan kweken tenminste. Voorzie iedere vogel van een knijpring, zodat we later nog
goed kunnen zien wie er bij wie hoort.
De toenaderingspogingen van de man tot het popje gaat meestal gepaard met baltsen
met een strootje of grashalmpje in de snavel.
Zowel in een kooi als volíere zijn ze gemakkelijk tot broeden aan te zetten. Het liefst
bouwen ze in een nestkastje dat is gesloten en alleen een kleine vliegopening heeft.
Ook een opgehangen bloempot benutten ze graag.
De eerste keer dat ik ze aanschafte werd mij uitdrukkelijk verzekerd dat het een stel
was, totdat ik binnen 14 dagen 12 eieren had. Het waren kennelijk toch popjes. Later
heb ik er op goed geluk 2 mannen bij kunnen kopen. Oppassen is dan het parool, doe
eerst één stel in de volíere, en later pas het andere. Ze kruipen namelijk net zo
gemakkelijk bij elkaar in het nest, waardoor er geen enkel jong grootgebracht wordt,
wegens plaatsgebrek. De broedperiode bedraagt 12 dagen, waarbij de man net zo
hard broedt als het popje. Nestcontrole levert geen enkel bezwaar op, en de jongen
kunnen na 10 dagen met d kleinste tropenringen geringd worden. De jongen(meestal
4-5) blijven 20 dagen in het nest, en zodra ze uitgevlogen zijn zijn ze binnen één week
zelfstandig. Het verdient dan wel aanbeveling om nog extra nestkasten op te hangen,
omdat ze het ouderlijk nest anders als slaapplaats gebruiken. Het popje begint in de
meeste gevallen meteen aan de volgende kweekronde. In de nazomer worden alle
nesten weggenomen, anders blijven de popjes doorgaan. In de winter maximaal 8 per
dag te verwarmen.
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van de ringencommissaris
RONDE
1

BESTELDATA RINGEN NBvV 2017
BESTELPERIODE
UITLEVERING NA
1-4-2017 tot 5-5-2017
1-10-2017

Soort ring
Minimum aantal
gekleurd
10 stuks
volledig gekleurd
10 stuks
gekleurd voor Europese cultuur en
10 stuks
beschermde vogels
volledig gekleurd voor Europese cultuur
10 stuks
en beschermde vogels
aluminium
10 stuks
RVS
5 stuks
Spoedbestelling: basisprijs plus € 1,- per ring extra

Prijs per stuk
€ 0,21
€ 0,36
€ 0,31
€ 0,46
€ 0,77
€ 1,78

DE DOOR LEDEN BESTELDE RINGEN VAN BESTELRONDE 3 ZIJN BINNEN!!!
NB:
*De uiterste besteldatum is iets eerder dan bij de NBvV staat aangegeven. Ik heb deze
tijd nodig om je bestelling te administreren en door te geven.
*Bestelling van de ringen wordt gedaan zodra de betaling binnen is. Graag jullie
begrip hiervoor.
*De ringkleur in 2017 is blauw(RAL 5019), in 2018 rood(RAL 3002), en in 2019
zwart(RAL 9005).
Voor vragen kan je me atijd bellen,
Henk van de Brug, 036-8447904, hjvdbrug28@hotmail.com

ledenmutaties
Onderstaand lid is per 1-4-2017 lid van onze vereniging:
S. Markenstein

Ook kan ik u melden dat wij per 1-4-2017 geen lid van district Noord-Holland meer
zijn. Dit betekent dat de EvvV per 1-4-2017 onder district Utrecht valt.
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van (over)grootvader
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wie zijn wij

1. De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2017 48 leden,
waarvan 4 jeugdleden.
2. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers(NBvV) onder afdelingscode 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 vruchten- en
insecteneters, grasparkieten, grote parkieten, duiven en kwartels.
6. Tijdens onze jaarlijkse vogelshow van 2016 waren er ongeveer
280 vogels in allerlei kleuren en soorten te zien.
7. 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
8. 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.
9. Regelmatig nemen wij deel aan diverse activiteiten in de regio.
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Verslag ALV
1) Welkom / Opening / Tekenen presentielijst
 De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering om 20.10 uur
 Aanwezig zijn 16 leden (zie presentielijst).
 Afgemeld hebben zich Bert vd Belt, Harrie Kapel, Ivar Dobber en Willem
Weerdesteyn.
2)

Vaststelling agenda
 Toegevoegd wordt onder 10) ‘Vaststelling lid van verdienste’.

3)

Mededelingen
 Vogelbeurs maart 2017
 Het blijkt dat de ruimte Markerkant 10-50 niet beschikbaar is.
 Daarom zal de beurs nu op 11 maart worden gehouden op het adres Josephine
Bakerstraat 43 in Almere-Muziekwijk. Verkoop van 10.00 – 14.00 uur.
 Prijzen in de GCA zijn gevallen op loten van Nico van Paridon (een film) en de EVvV
(een fotoboek) voor een belangstellende is dit nog gratis aan te vragen. Hier blijkt
geen belangstelling voor.

4)

Ingekomen stukken
 Geen bijzondere stukken.

5)

Verslag vergadering 3 november 2016 (bijlage)
 Geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

6)

Jaarrekening 2016 (bijlagen)
 Jaarverslag secretaris
 Na enige aandrang leest de secretaris het gehele verslag voor. Er zijn geen op- of
aanmerkingen en het wordt ter kennisname aangenomen.
 Jaarverslag penningmeester
 De penningmeester geeft nog een korte uitleg over enkele posten. Er zijn geen
vragen, waarna het verslag wordt goedgekeurd.

7)

Kascommissie;
 Verklaring kascommissie
 De kascommissie bestond uit Jan Oldenzeel en Edwin Mous (bij afwezigheid van
Ad Oomen). Jan geeft aan dat alles keurig in orde is bevonden en heeft de door
beide leden ondertekende verklaring hiervan overhandigd.
 Hierna wordt door de aanwezige leden, op verzoek van de voorzitter, het bestuur
decharge verleend.
 Verkiezing kascommissie 2018
 De kascommissie voor 2018 zal bestaan uit Hans IJsselstijn en Jan Oldenzeel, met
als reserve Mart Verhoog.
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8) Bestuurszaken/verkiezing bestuursleden
 De secretaris is, volgens het rooster, aftredend in het voorjaar van 2018. Op dit
moment wordt deze functie, voor de 3e keer in 8 jaar ad interim, door Piet Stigter
waargenomen. Hij heeft echter aangegeven deze termijn niet tot het einde te zullen
volmaken. Tijdens deze vergadering moet dus ook een nieuwe secretaris worden
gekozen.
 Na een toelichting over wat de functie inhoud en het tijdsbeslag (en een extra
pauze) heeft Cees van der Maarel zich bereid verklaart deze taak op zich te
nemen. Piet Stigter heeft aangegeven voldoende tijd te zullen besteden aan een
goede overdracht van de taken. Daarnaast wil Rob Kristel de functie van 2e
secretaris op zich nemen, om zodoende Cees te ondersteunen waar nodig is.
 Hoewel ook de functie van penningmeester vacant is heeft Piet Stigter aangegeven
deze functie nog 1 jaar te willen blijven vervullen. Dit door het positieve signaal dat
door de invulling van het secretariaat is afgegeven.
 De nieuwe bestuurssamenstelling wordt met instemmend applaus door de
aanwezigen aanvaard.
9) Beleid 2017;
 Vergaderlocatie
 Geconstateerd is dat de huidige locatie, Markerkant 10-50, toch minder geschikt
blijkt als aanvankelijk werd gedacht. De vergadering was het er over eens dat we
(opnieuw) naar een andere plek zouden moeten uitzien, nu toch eindelijk voor
een langere periode. Gedacht wordt aan ’t Forum, waar we al eerder de
ledenavonden hebben gehouden, of eventueel een ander geschikt buurthuis. Piet
Stigter zal contact opnemen met ’t Forum en eventueel met De Schoor en komt
met voorstellen naar het bestuur.
 TT-locatie
 Wat voor de vergaderlocatie geldt, is ook van toepassing op de TT-locatie.
Doordat het er naar uitziet dat we niet meer de grote aantallen vogels van de
afgelopen jaren zullen krijgen kunnen we mogelijk één van de sporthallen waar
we al eerder zijn wezen kijken gaan gebruiken.
 Een andere mogelijkheid zou het restaurant ’10 Beaufort’ bij Waterportvereniging
Almere op de Sluitkade in Haven kunnen zijn. Piet Stigter zal contact opnemen en
verder in het bestuur bespreken.
 Andere opzet TT
 Om de kosten te drukken en de keuze van beschikbare locaties mogelijk te
vergroten heeft het bestuur besloten de opzet van de TT aan te passen. Het aantal
dagen zal van 5 dagen teruggebracht worden naar 3. Dit levert een flinke
besparing op.
 Het nieuwe rooster van de tentoonstelling 2017 wordt:
- donderdag 16-11 opbouw en inbrengen vogels
- vrijdag 17-11 keuring (mogelijk ’s avonds openstelling voor
inzenders/leden?)
- zaterdag 18 november open voor publiek en uitkooien
 Een korte inventarisatie van de te verwachten vogels komt uit op 150 vogels
van eigen leden en 50 vogels van externen.
 Te ondernemen acties:
 De gecontracteerde keumeesters voor de woensdag dienen nog deze maand
worden afgezegd, anders moeten de kosten van deze mensen alsnog worden
voldaan.
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 Nieuwe keurmeesters voor de vrijdag moeten worden gecontracteerd.
 Invulling programma contactavonden
 Voor donderdag 11 mei kan een lezing door Rob Kristel, ondersteund door
anderen, worden ingevuld over de bouw en inrichting van buitenvolières.

10)
Aanvullende agendapunten;
 Tijdens de laatst gehouden TT heeft het bestuur gemeend Edwin Mous, voor zijn
inzet gedurende de afgelopen 24 jaar, te benoemen als ‘lid van verdienste’ van de
EVvV. Op deze ALV willen wij dit ook door de leden laten bekrachtigen. Unaniem
zijn de leden akkoord met deze benoeming.
 Daarnaast kan de voorzitter vandaag de speld van de NBvV voor 25 jarig
lidmaatschap bij Edwin opspelden.
 Verder is besloten dat ook Piet Stigter in aanmerking komt om te worden benoemd
tot ‘lid van verdienste’ van de EVvV. Dit komt als een complete verrassing. De
bijbehorende oorkonde wordt door Piet in dankbaarheid aanvaard.
11)
Rondvraag;
 Robin vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de overgang van de EVvV
van district Noord-Holland naar district Utrecht.
 Er is afgelopen week nog telefonisch contact met het bondsbureau. Er blijkt nog
geen besluit te zijn genomen. Er zal deze week een brief naar het bondsbestuur
worden gestuurd om op spoed aan te dringen.

Piet Stigter
5 maart 2017

In memoriam, Iemand Anders
Het bericht van het overlijden van de heer Iemand Anders, één van de meest waardevolle en
ijverige medewerkers van onze vereniging, heet ons zéér bedroefd.
Anders laat een lege plek na, die zeer moeilijk op te vullen zal zijn.
Iemand Anders heeft jarenlang véél meer voor onze vereniging gedaan dan men van een
normaal mens kan en mag verwachten. Als er iets gedaan moest worden, of wanneer er hulp
nodig was, hoe dikwijls hoorde men dan niet éénstemmig: ‘’Laat Iemand Anders het maar
doen.’’
En vroeg men één van de leden een bepaalde taak op zich te nemen, dan was vaak het
antwoord:’’Dat kan Iemand Anders veel beter dan ik.’’ Of ‘’Daar heeft Iemand Anders veel
meer tijd voor dan ik.’’ of zelfs ‘’Daar heeft Iemand Anders veel meer verstand van.’’
Iemand Anders was een bijzonder mens, een wondermens bijna. Maar één persoon kan niet
alles doen en men verwachtte te veel, veel te veel van Iemand Anders.
Helaas, nu hij er niet meer is, zullen we alles zelf moeten doen, allemaal samen. Op Iemand
Anders kunnen we helaas niet meer rekenen.
Het bestuur.
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15

agenda
Rooster bijeenkomsten/activiteiten 2017
Tijd/locatie ledenavonden: 20.00 uur ‘Markerkant 10-50’
Donderdag 19 januari 2017:

Nieuwjaarsontmoeting

Donderdag 2 februari 2017:

Ledencontactavond

Donderdag 2 maart 2017:

Algemene ledenvergadering

-

Jaarrekening 2016
Verslag kascommissie
Verkiezing bestuursleden

Zaterdag 4 maart 2017:

Vogelbeurs

Donderdag 6 april 2017:

Ledencontactavond

Donderdag 11 mei 2017:

Ledencontactavond

-

Lezing over het bouwen & inrichten van een volíere, verzorgd door Rob
Kristel, en eventuele inbreng van andere leden

Donderdag 8 juni 2017:

Ledencontactavond

Donderdag 7 september 2017:

Ledencontactavond

Donderdag 5 oktober 2017:

Ledencontactavond

Zaterdag 7 oktober 2017:

Vogelbeurs

Donderdag 2 november 2017:

Algemene ledenvergadering

-

Beleid & begroting 2018
Bespreking 8e Open Almeerse 2017
Laatste dag inleveren inschrijfformulieren

13 – 18 november 2017:
-

8e Open Almeerse 2017

Maandag 13 november: opbouw TT
Dinsdag 14 november inbrengen vogels
Woensdag 15 november: keuing
Donderdag 16 november: opening TT
Vrijdag 17 november: TT open
Zaterdag 18 november: TT open/prijsuitreiking/sluiting

Donderdag 30 november 2017:

Ledencontactavond
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