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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

Ad Oomen
�: 036-5316313/06-21847276
@ oomen@chello.nl

TZ-commissaris

Rob Kristel
� 036-5360308/06-46140291
@ robkristel@kpnmail.nl

materiaalcommissaris

ringencommissaris

Henk van Hulst
� 06-53686672
@ materiaal@vogelverenigingalmere.nl
Henk v.d. Brug
� 036-8447904/06-14678193
@ hjvdbrug28@hotmail.com
Commissies

TT-commissie

webmaster

Redactie
Erelid
Leden van verdienste

het bestuur, Piet Stigter, Edwin Mous, Wim Veldhuis & Ina
Kristel
� 036-5400460/06-38043490
@ evvvalmere.tt@gmail.com
Henk van Hulst
� 06-53686672
@ materiaal@vogelverenigingalmere.nl
www.vogelverenigingalmere.nl (links naar informatieve sites)
Robin van Rijn – van Maanen
� 06-40736848
@ redactieevvvalmere@gmail.com
foto: Scholekster (Haematopus ostralegus)
(†) Henk van der Berkt
Edwin Mous
Piet Stigter
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van de voorzitter
Het jaar 2018 is inmiddels alweer een tijdje op gang en wij zijn benieuwd wat het
huidige broedseizoen ons gaat brengen. Velen van ons hebben al jonge vogels,
anderen moeten nog beginnen met de kweek. Van diverse kanten hoor ik dat de
kweek dit jaar voorspoedig verloopt en ik kan in mijn situatie dit ook bevestigen.
Dit jaar bestaat de vereniging 35 jaar en mijn vraag is hoe we dit met zijn allen willen
gaan vieren. Ik wil jullie ideeën en voorstellen hiervoor graag ontvangen.
Een moment om even bij stil te staan is dat we in onze vereniging Rob Kristel 12,5
jaar als keurmeester hebben. Hiervoor heeft de Keurmeestersvereniging hem
afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet en hem de toekomende speld uitgereikt. We
feliciteren Rob hiermee hartelijk en hopen nog heel lang van zijn kennis en inzet
gebruik te mogen maken.
We hopen op een fantastisch vogeljaar en graag tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Henk Adriani
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Ringen
Ronde
1
2
3
4

Besteldata ringen NBvV broedseizoen 2019
Bestelperiode
Uitlevering
01/04/2018 tot 05/05/2018
01/10/2018
16/05/2018 tot 01/10/2018
Voor 15/12/2018
01/10/2018 tot 01/02/2019
Voor 01/04/2019
01/02/2019 tot 01/04/2019
Voor 15/05/2019

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

Als u ringen bestelt voor het broedjaar 2019 dan is het niet noodzakelijk dat u dan ook de
EVvV contributie voor 2019 moet voldoen of voldaan moet hebben. Ook is het niet
noodzakelijk dat u de te bestellen ringen contant afrekent bij de ringen-commissaris. Als u
het bestelformulier heeft ingevuld dan weet u wat u moet betalen en maakt u het te betalen
bedrag over op bankrekening: NL05 INGB 0005339101 t.n.v. “Eerste vereniging van
Vogelvrienden” onder vermelding van “ringen ronde …”. De ontvangst van uw betaling
geef ik door aan de ringencommissaris, waarna, als de ringen gereed zijn, deze bij u kunnen
worden afgeleverd of/wel door u kunnen worden opgehaald.
* De ringen van bestelronde 3 zijn inmiddels uitgeleverd.
* De ringkleur in 2017 is blauw(RAL 5019), in 2018 rood(RAL 3002), en in 2019 zwart(RAL
9005).

ledenmutaties
Gelukkig mogen wij per 01/03/2018 ook een aantal nieuwe (jeugd)leden
verwelkomen binnen de vereniging:
Julia van der Velde

E. Hoogendoorn

J. Hoes

A. Smit

R. Assenberg

F. Vonk

N. Said

A. Ulu

Van harte welkom bij de vereniging!!!
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De Eerste Vereniging van Vogelvrienden
(E.V.v.V.)

1.

2. 1.

De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-1-2018 40 leden,
waarvan 2 jeugdleden. Leden van Verdienste zijn Edwin Mous en Piet Stigter.
Erelid is Henk van de Berkt (†)

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 2017 waren er 262 vogels in allerlei kleuren
en soorten te zien.
7. De contributie bedraagt voor 2018:
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)
Extra voor bondslidmaatschap € 20,00 per jaar (jeugdleden € 10,00).
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.
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Van de TT-secretaris
Binnenkort ontvangen alle leden en inzenders van vorige tentoonstellingen het reglement en
deinschrijfformulieren voor de 9 e Open Almeerse Vogeltentoonstelling 2018.Technisch zal
het reglement niet afwijken van dat van 2017, dat betekent dat ook dit jaar alleenenkelingen
zullen worden gevraagd.
Wél heeft het bestuur al besloten dat de tentoonstelling 1 dag langer open zal zijn. Dit houdt
in dathet uitkooien op zondag 18 november, vanaf 15.00 uur zal zijn.
Onderstaand alvast alle data en tijden:
-

Donderdag 1 november Sluiting inschrijvingen
Donderdag 15 november van 14.00 - 20.00 uur Inbrengen vogels
Vrijdag 16 november vanaf 09.00 uur Keuren vogels
Vrijdag 16 november 20.00 uur Uitslag keuring/ TT open voor inzenders
Zaterdag 17 november 11.00 - 17.00 uur Tentoonstelling open voor publiek
Zondag 18 november 11.00 - 15.00 uur Tentoonstelling open voor publiek
Zondag 18 november 15.00 uur Uitkooien vogels (op afroep per groep)

Zoals jullie weten zijn wij voor inzendingen voor een groot deel afhankelijk van kwekers
‘van buiten onzevereniging’. Hierdoor kunnen we een grotere show organiseren, met meer
verschillende vogels en eeninteressantere competitie voor iedereen.Als tegenprestatie wordt
wél verwacht dat ook wij onze zustervereniging helpen aan wat extra vogels!
Afgelopen jaar ontvingen wij hulp van de volgende verenigingen:
-

Vogelvreugd uit Huizen
De Kwartel uit Muiden/Muiderberg
UKV-Exkapa uit De Meern
VV Haarlemmermeer

Ik roep jullie nu al op om te zien of je kans ziet om met enkele vogels naar 1 of meer van
dezeverenigingen kunt inzenden. Graag hoor ik van jullie, zodat we afspraken kunnen
maken wie, met hoeveel vogels, welke tentoonstelling wil ‘supporten’.
Vriendelijke groet en een ‘vruchtbaar’ broedseizoen gewenst.
Piet Stigter
TT-secretaris
Tel.: 0638043490
Mail: evvvalmere.tt@gmail.com
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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

11

Kennismaken met… Ad Oomen
Mag ik me even aan u voorstellen?
De naam is Ad Oomen, leeftijd 71jaar, gehuwd en vader van een dochter en een
zoon en trotse opa van drie heel lieve kleindochters.
Nadat Piet Stigter te kennen had gegeven dat hij zijn functie per 31 december 2017
als penningmeester zou neerleggen, heeft Rob Kristel uit noodzaak (omdat er
niemand anders was), deze taak op zich genomen, waarbij ik het administratieve
deel voor mijn rekening zou nemen, mede omdat ik in het verleden ook al
penningmeester geweest ben.
In de praktijk bleek dit echter geen rooskleurige situatie, waarna in januari jl.
besloten is en door de leden tijdens de ledenavond akkoord bevonden dat ik de
functie van Rob overnam.
Heeft u dus in de toekomst een probleem op financieel gebied wat de EVvV betreft
kunt u bij mij terecht voor informatie.
telefoon: 0365316313
mobiel: 0621847276
e-mail: oomen@chello.nl

Hier uw advertentie?

Mail nu naar:

oomen@chello.nl
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agenda
Rooster bijeenkomsten/activiteiten 2018
locatie ledenavonden-/vergaderingen & TT:
’10 Beaufort’ Sluiskade 11 Almere Haven
Locatie vogelbeurzen: Josephine Bakerstraat 43
Donderdag 4 januari 2018:

Nieuwjaarsontmoeting

Donderdag 1 februari 2018:
-

Ledencontactavond

Bespreking ‘APK vogels verzorgen’

Donderdag 1 maart 2018:
-

Algemene ledenvergadering

Jaarrekening 2017
Verslag kascommissie

Zaterdag 3 maart 2018:

Vogelbeurs

Donderdag 5 april 2018:

Ledencontactavond

-

Tafelkeuring tropen en parkieten

Donderdag 3 mei 2018:

Ledencontactavond

Donderdag 7 juni 2018:

Ledencontactavond

Donderdag 6 september 2018:

Ledencontactavond

Donderdag 4 oktober 2018:

Ledencontactavond

Zaterdag 6 oktober 2018:

Vogelbeurs

Donderdag 1 november 2018:

Algemene ledenvergadering

-

Beleid & begroting 2019
Bespreking 9e Open Almeerse 2018
Sluiting inschrijving 9e Open Almeerse 2018

15 – 18 november 2018:
-

9e Open Almeerse 2018

Donderdag 15 november: inbrengen vogels
Vrijdag 16 november: keuring
Zaterdag 17 november: opening(10.00)
Zondag 18 november: open(10:00-15:00) en uitkooien(15:00)

Donderdag 6 december 2018:

Ledencontactavond
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