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bestuur 

 

voorzitter 
Henk Adriani 
� 036-5450148/06-41674867 

@ evvv.almere@gmail.com 

 

secretaris 
Kees van der Maarel 
� 036-5350227/06-21564258 
@ vogelverenigingalmere@gmail.com 

 

penningmeester 
Piet Stigter 
� 036-5400460/06-38043490 
@ evvvpenningmeester@gmail.com 

 

TZ-commissaris/TT-secretaris 

Rob Kristel 
� 036-5360308/06-46140291 

@ robkristel@kpnmail.nl 

 

materiaalcommissaris 
Henk van Hulst 
� 06-53686672 

@ materiaal@vogelverenigingalmere.nl 

 

ringencommissaris 
Henk v.d. Brug 

� 036-8447904/06-14678193 

@ hjvdbrug28@hotmail.com 

Commissies 

TT-commissie het bestuur, Edwin Mous & Wim Veldhuis 

 

webmaster 

 

Henk van Hulst 
� 06-53686672 

@ materiaal@vogelverenigingalmere.nl 
www.vogelverenigingalmere.nl  

 
Redactie 

Robin van Rijn – van Maanen 
�06-40736848 

@ redactieevvvalmere@gmail.com 

foto: Waterspreeuw (Cinclus cinclus) 

Erelid (†) Henk van der Berkt 

 
Leden van verdienste 

 

Edwin Mous 
         - 
Piet Stigter 
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van de voorzitter 

De zomervakantie staat weer voor de deur. De plannen zijn gemaakt, en eventuele 

boekingen gedaan. Een aantal van u blijft dicht bij huis of thuis, terwijl anderen een verre 

reis op het programma hebben staan. Voor een ieder hoop ik op fijne zomermaanden, met op 

zijn tijd toch wel wat mooi weer. 

Onze TT-commissie is op dit moment alweer volop bezig met de voorbereidingen van onze 

TT in november, waarvan het inschrijfformulier inmiddels op de website staat. We hopen op 

een ruime mate van inzenden van de door u gekweekte of aangeschafte vogels. 

Wat betreft onze vereniging gaan we een zorgelijke tijd tegemoet, zoals u hieronder kunt 

lezen. We gaan dit jaar afscheid nemen van onze penningmeester, Piet Stigter, die na vele 

jaren van grote inzet heeft besotenom het penningmeesterschap te beëindigen. 

Vanuit het bestuur is dan ook het dringende verzoek aan alle leden om na te denken over 

zijn of haar mogelijkheid om deze taak op zich te nemen, zodat wij als vereniging door 

kunnen blijven gaan met onze prachtige hobby. Misschien niet u, maar uw buurman of 

buurvrouw, uw neef of nicht? Kijk eens om u heen wie deze taak op zich zou kunnen nemen. 

Rest mij om ieder die op vakantie gaat een heel fijne vakantie toe te wensen en vervolgens 

ook weer gezond thuis te komen. Uiteraard wens ik ook de thuisblijvers een heel mooie 

zomer toe. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Adriani                                                                                                                                

Voorzitter 

mededeling van het bestuur  

Zoals bekend is het in maart jl. niet gelukt om voor beide vacatures, van secretaris en 

penningmeester, een kandidaat te vinden. 

Nadat Kees van der Maarel zich bereid had verklaard om het secretariaat op zich te nemen, 

heeft Piet Stigter aangegeven om alleen dit jaar nog als penningmeester te willen blijven 

functioneren. Piet zal deze taak ook afmaken, maar heeft ons gemeld dat hij zijn 

lidmaatschap per 31 december 2017 zal beëindigen. 

Vóór die tijd zal er dus een nieuwe penningmeester moeten worden gevonden. Samen met 

hem/haar kan Piet dan de jaarrekening over 2017 opmaken, de overdracht van de 

bankrekening en inschrijving bij de KvK in orde maken, en zonodig verder inwerken. Indien 

noodzakelijk voor het afronden van de inwerkperiode is Piet bereid nog tot 1 april 2018 

beschikbaar te zijn. 

Om de overgang naar de nieuwe penningmeester goed te laten verlopen, zal de verkiezing 

van de nieuwe penningmeester worden vervroegd naar de ALV op 2 november dit jaar. 

Het bestuur hoopt, en gaat er van uit dat er iemand binnen de EvvV zich wil inzetten om de 

open plaats in te nemen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, Henk Adriani. 
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Hier uw advertentie?! 

 

 

Mail nu naar: 

 

 

vogelverenigingalmere@gmail.com 
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kennismaken met de secretaris 

Geachte vogelvrienden, 

Geheel tegen de verwachting in werd ik in de maand maart van dit jaar gekozen tot 

secretaris van de EVvV Almere. Ik ben vanaf begin dit jaar pas lid van de vereniging 

en heb anderzijds geen enkele ervaring met secretarieel werk. Daarom zal ik in het 

begin nog hard de steun en know-how van anderen nodig hebben. 

Ik ben 63 jaar, gescheiden en hertrouwd met Anka. Ik heb een zoon van 28 jaar en 

een dochter van 26 jaar. Opgegroeid in Beverwijk, aan de kust. Vervolgens heb ik 36 

jaar in Amsterdam gewoond en nu bijna 5 jaar naar alle tevredenheid in Almere. Als 

jonge jongen ben ik opgegroeid met vogels, en heb dat toen ongeveer 15 jaar kunnen 

doen. Afgelopen jaar ben ik weer opgestart met een volíere met wat kanaries, 

zebravinken en parkieten. 

Van huis uit ben ik verpleegkundige A en B, met een hartbewakingscertificaat. 

Verder heb ik in meerdere ziekenhuizen, ambulances, gevangenissen en huizen van 

bewaring gewerkt.  

Op 60-jarige leeftijd ben ik met vervroegd pensioen gegaan, en sindsdien werk ik nog 

regelmatig in de thuis/-wijkzorgmet ouderen, en hoop dit nog lang te kunnen en 

mogen doen. 

Mijn hobby’s zijn: natuur, dieren, tuinieren, fietsen, wandelen en zo nu en dan een 

vakantie naar een groene heuvel/-bergachtige omgeving. 

Ik hoop, in welke vorm dan ook, me nog lang met de vogelhobby bezig kan blijven 

houden, en ook op deze wijze mijn steentje aan de vereniging bij te dragen. 

Met vriendelijke groet, 

Kees van der Maarel. 
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van de ringencommissaris 

BESTELDATA RINGEN NBvV 2017 

RONDE BESTELPERIODE UITLEVERING NA 

2 01/07/2017 tot 05/08/2017 01/01/2017 

 

Soort ring Minimum aantal Prijs per stuk 

gekleurd 10 stuks € 0,21 

volledig gekleurd 10 stuks € 0,36 

gekleurd voor Europese cultuur en 
beschermde vogels 

10 stuks € 0,31 

volledig gekleurd voor Europese cultuur 
en beschermde vogels  

10 stuks € 0,46 

aluminium 10 stuks € 0,77 

RVS 5 stuks € 1,78 

Spoedbestelling: basisprijs plus € 1,- per ring extra 
 

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: 

G. Verwer 

Helaas hebben wij per 01/07/2017 ook afscheid moeten nemen van 2 leden:       

Moniek van Heumen 

Cees de Wit 

mailto:hjvdbrug28@hotmail.com
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van overgrootvader 
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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/natuur-
maandblad "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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de rui 

Iedereen kent het fenomeen ‘rui’ wel. Maar wat is het nu precies? Waarom gebeurt 
het? En wat betekent het voor de vogel? 

Wij, mensen, hebben onze huid als eerste barriére tegen de omgeving. Deze wordt 
continu vernieuwd(van binnen naar buiten). De buitenlaag slijt weg, terwijl aan de 
binnenkant nieuwe cellen geproduceerd worden, die langzaam naar buiten worden 
geduwd, totdat ook deze afslijten.  

Bij de vogels is dit net iets anders. Om te  beginnen heeft een vogel zijn verenkleed 
ter bescherming tegen kou en andere weersinvloeden. Wij trekken een jas aan, waar 
een vogel het van zijn verenpak moet hebben. Die veren zullen in de loop van het 
jaar langzaam verouderen en uiteindelijk misschien ook kapot gaan(vooral staart en-
vleugelpennen) door vliegende ongelukjes. De oplossing hiervoor… de rui. 

Maar wat is die rui nu precies? Ten  eerste worden tijdens de ruiperiode de veren van 
de vogel vervangen. De kleuren van de veren kunnen hierbij anders zijn dan de 
veren die uitvallen. Het vernieuwen van deze veren vereist bijzonder veel van de 
vogel. Daarom begint de rui pas als alle vogels zelfstandig zijn(eind zomer, begin 
herfst). De vogels hebben meer energie nodig, in de vorm van vetrijke zaden en extra 
eivoer. Ook is er extra behoefte aan mineralen. 

De eerste tekenen van de rui zijn enkele donsveertjes of staartveren die in de kooi of 
voliére gevonden worden. Een donsveertje kan ook van de broedplek van het popje 
gekomen zijn. Wanneer er echter meer veren gevonden worden aan het eind van de 
zomer, dan is het duidelijk dat de rui aangebroken is. 

Vaak leest u op internet verhalen over magische supplementen die de rui zouden 
bespoedigen. Zelf heb ik hier geen vertrouwen in. Een uitgebalanceerde voeding die 
perfect aansluit bij de behoeften van de vogel dient het gehele jaar beschikbaar te 
zijn. Als er gebreken zijn in het menu van de vogel, zal dit zich direct uiten in de 
ruiperiode. De rui zal langer duren, of e vogel komt niet goed uit de rui, met 
mogelijke gebreken in het verenkleed. Wanneer de voeding niet goed is, zal men 
zogenaamde ‘’groeistrepen’’ gaan zien. Dit is een stilstand van de ontwikkeling van 
de veer, waardoor de pennen niet mooi gevormd zullen zijn, of in het midden 
plotseling ophouden. Dit is ook door een niet-vogelhouder vast te stellen. 

De rui is ook afhankelijk van bepaalde klieren, die alleen actief worden door 
opspeling van hormonen. Deze hormonen worden actief door verandering in 
omgeving en voeding. Ze kunnen de broedconditie van een vogel veranderen, maar 
ook de rui doen beginnen. De voeding is daarmee één van de belangrijkste 
onderdelen van de rui. Het geeft de vogel de energie om toch zijn dagelijkse dingen 
te kunnen blijven doen. 
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Venta Benelux B.V. 
Dorpstraat 113 

5504 HC Veldhoven 
Nederland 

Tel. +31 40 254 43 61 
Fax +31 40 254 05 35 

E-Mail info@venta.nl 
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agenda 

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

Locatie TT: ’10 Beaufort’, Sluiskade 11 Almere Haven(WSV Almere) 
 

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 

- Woensdag 15 november: opbouw TT 

- Donderdag 16 november inbrengen vogels 

- Vrijdag 17 november: keuring(09:00), opening(19:30) en open(20:00-22.00) 

- Zaterdag 18 november: open(10:00-15:00) en uitkooien(15:00) 

Donderdag 30 november 2017:     Ledencontactavond 
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