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1.  
2. 1.   De E.V.v.V. is gevestigd in Almere en heeft per 1-9-2022 49 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 2022 waren er 278 vogels in allerlei kleuren  
en soorten te zien. 

7.   De contributie voor 2023 bedraagt € 50,00. Dit is het lidmaatschap voor de  E.V.v.V., 
inclusief het  bondslidmaatschap van de N.B.v.V. 

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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Berichten van de secretaris. 
 
Tentoonstelling 2022. 
In oktober jongsleden konden we, na twee jaar coronabeperkingen, 
weer onze tentoonstelling organiseren.  
In totaal 18 inzenders van verschillende verenigingen brachten 278 
vogels in, die door 5 keurmeesters werden gekeurd. 
Verderop in deze nieuwsbrief staat een uitgebreid verslag. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Jubileumjaar 2023. 
Het hele jaar zal in het teken staan van het 40-jarig jubileum. 
Het startschot wordt gegeven bij de jaaropening op 25 januari. 
Binnenkort ontvangen alle leden, inzenders bij onze TT, 
zusterverenigingen en een aantal speciale gasten een uitnodiging voor 
deze avond.  De locatie is, zoals we gewend zijn, Markerkant 10-50. 
Voor alle aanwezigen ligt een herinnering klaar. 
Het volledige rooster van de activiteiten vindt u verderop in deze 
nieuwsbrief. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Contributie 2023. 
Door een verhoging van de NBvV-contributie is het jaarbedrag nu  
€ 50,00 
Voor jeugdleden is het jaarbedrag € 25,00 
Voor leden zonder NBvV-inschrijving blijft het Jaarbedrag € 26,40 
Inmiddels hebben alle leden een brief ontvangen, met het verzoek hun 
bedrag vóór 31 december over te maken op  
bankrekening NL05 INGB 0005 3391 01  
t.n.v. Eerste Vereniging van Vogelvrienden Almere. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Jubileumfonds. 
De extra activiteiten gedurende het jubileumjaar kosten natuurlijk ook 
extra geld. Om hier in te voorzien is een jubileumfonds opgezet.  
Wij doen een beroep op de financiële ondersteuning van onze leden 
door middel van een éénmalige bijdrage, maar donaties van niet-leden 
zijn ook van harte welkom!  
Het geld kan  worden overgemaakt naar bankrekening  
NL05 INGB 0005 3391 01 t.n.v. Eerste Vereniging van 
Vogelvrienden Almere, met vermelding ‘Jubileumfonds’. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Ringen bestellen. 
27-9-2022 Update van het Bondsbureau.De ringen voor 2023 lagen al 
geruime tijd verpakt klaar op het bondsbureau. Zoals internationaal 
afgesproken mag de uitlevering plaatsvinden na 1 oktober 2022.      
Dit jaar valt 1 oktober op een zaterdag. De zending die klaarligt zal 
dus op de eerste werkdag na 1 oktober, dus op maandag 3 oktober, 
aangeboden worden aan Post NL en vervolgens aan een transporteur.  
Het pakket is voorzien van een track & trace etiket, die niet te lang 
voor verzending aangebracht kan worden, i.v.m. de 
geldigheidsduur.Als het pakketje ringen is afgegeven op het 
postsorteercentrum ontvangt u hierover een aankondigingsmail. 
Daarna ontvangt u een mail als de bezorger onderweg is. 
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Vandaag zijn er bijna 5000 pakketten gereed gemaakt, opgehaald en 
voor verzending klaargemaakt. Een gigantische klus die met man en 
macht verricht is op het bondsbureau. Komende week vallen de 
pakketten bij u door de bus.Voor hulp bij bestellen van ringen zouden 
wij u dringend willen verzoeken binnen de vereniging hulp (naast 
gezelligheid en kennisdeling, een prima reden om van een vereniging 
lid te worden), uw familie of vrienden te vragen. In uiterst geval kunt 
u het bondsbureau bellen tijdens de openingstijden. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ontvangst op Bondsbureau                               Klaar voor de verzending aan de leden 

advertentie 
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Rooster ledenavonden 2023 (Jubileum 40 jaar EVvV)  

Alle activiteiten staan in het teken van het jubileum 

en zijn ook toegankelijk voor niet-leden. 

v  Woensdag 25 januari  : Leden contactavond 

Ø Jaaropening, START JUBILEUMJAAR     
 

v Woensdag 22 februari  : Algemene ledenvergadering 

Ø Verslag over 2022 en begroting verwachtingen voor 2023 

 

v Woensdag 29 maart   : Leden contactavond 

Ø Vogelbeurs, inbreng vanaf 19.30 uur  
 

v Woensdag 26 april   : Leden contactavond 

Ø Lezing over voeding voor vogels  Rob Kristel 
 

v Woensdag 31 mei   : Leden contactavond 

Ø Lezing spreker/excursie  
 

v Woensdag 28 juni   : Ledencontactavond 

Ø  Lezing spreker  

 

v Woensdag 30 augustus  : Leden contactavond 

Ø Lezing spreker  
 

v Woensdag 27 september   : Leden contactavond 

Ø Vogelbeurs, inbreng vanaf 19.30 uur  
 

v Woensdag 25 oktober   : Leden contactavond 

Ø Voorbereiding Jubileumtentoonstelling 

 

v Woensdag 29 november   : Leden contactavond 

v Gezellige avond 

v Dinsdag 12 t/m zaterdag 16 december 2023 

Ø Jubileumtentoonstelling. 

Ø Afsluiting jubileum. 

 

Ø De woensdagavonden worden gehouden in ‘Markerkant 10-50’ 
en beginnen om 20.00 uur 
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 Op bezoek bij… Mart Verhoog. 
 
We kennen Mart al 22 jaar als lid van de EVvV die Gouldamadines kweekt, 
regelmatig de ledenavonden bezoekt en altijd bereid is te helpen op 
tentoonstellingen. 
 
We hebben, jaren 
geleden, met hem en zijn 
vrouw meegeleefd toen 
hun dochter ernstig ziek 
was en gehandicapt 
raakte. Ook de laatste 
jaren waren niet 
gemakkelijk, door de 
ziekte die zijn vrouw trof. 
 
Ook bij dit bezoek blijkt 
weer hoe verrassend de 
achtergrond en het leven 
van een lid van onze 
vereniging is. 
Op 16-jarige leeftijd 
kwam hij door een vriend in aanraking met vogels, parkietjes om precies te 
zijn. Dat leek hem ook wel leuk. Op zijn slaapkamer werd, boven op een 
Bruynzeel kledingkast, een hokje getimmerd en een paar parkieten 
aangeschaft.  
Al snel bleek dat niet zo’n goed idee te zijn geweest: ‘s morgens vroeg 
maakten ze hem voor dag-en-dauw wakker met hun gekwetter!  
Een ander vriendje had kanaries, maar vond parkieten toch mooier.  
De ruil was snel gesloten. 
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Met de kanaries ging het aanvankelijk zo goed, dat ze al snel een nestje met 
eieren hadden. Helaas is dat verder nooit een succes geworden. 
Waarschijnlijk, omdat Mart ’s avonds op zijn kamer studeerde voor zijn 
opleiding als automonteur bleef het licht tot laat in de avond aan.  
Overigens heeft Mart dat vak ruim 35 jaar uitgeoefend. 
De vogels zijn eigenlijk nooit meer weggegaan uit het leven van Mart.  
Ook later, na zijn trouwen, de nodige verhuizingen en het opnieuw bouwen 
van een volière, werden er weer vogels aangeschaft. Meestal waren dat 
kanaries en tropische vogels zoals bijvoorbeeld zebravinken, blauwfazantjes, 
Mozambiquesijsjes en zilverbekjes. 
 
Na zijn  verhuizing 
naar Almere in 1985 
werd de volière 
gebouwd, die er nu 
nog staat. De eerste 
aanschaf waren 
kanaries en later ook 
Gouldamadines.  
Bijzonder is dat Mart 
nooit bij een vereniging 
of Bond aangesloten is 
geweest! Ook jonge 
vogels, die er in de 
loop van de tijd vele 
zijn geweest, zijn nooit 
geringd. 
Hierin kwam verandering door een bezoek aan onze TT in november 2000 bij 
Ranzijn, waarna hij zich aanmeldde als lid van de EVvV. Sindsdien zijn de 
jonge vogels geringd en heeft hij ook de nodige successen op TT’s behaald. 
 
Een bijzonder ervaring is het nog het vermelden waard. In een nestje zaten 
Goulds op 16 eieren. Dit was toch wel erg veel. Daarom werden 6 eieren in 
een ander nest gelegd, waar Goulds met maar 2 eieren zaten, waarna uit 
beide nesten 5 jongen grootgebracht werden. 
Opnieuw een inspirerende ontmoeting bij één van onze leden! 
 
Piet Stigter. 
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De vogeltentoonstelling van oktober 2022. 
 
De jaren 2020 en 2021 waren moeizaam voor het bestuur, want elke 
vogelvereniging wil ieder jaar laten zien, wat de leden gepresteerd 
hebben en tonen wat er op het gebied van vogelkweek allemaal 
mogelijk is.  
Tijdens de corona-epidemie was dat absoluut niet haalbaar. Er was 
geen tentoonstelling en de maandelijkse bijeenkomsten vielen onder 
“strikte voorwaarden.” 
En dan rijst de vraag: Welk belang hebben de vogelbezitters bij een 
vogelvereniging, die vrijwel niks voor hen kan betekenen? 
In die twee jaar hebben veel leden elkaar in het geheel niet of maar 
zelden ontmoet. Veel van hen namen -terecht- geen enkel risico… 
Maar in 2022 was het dan weer zover. 
Het bestuur is enkele maanden in de weer geweest.  
Enerzijds om zekerheid te krijgen, dat een tentoonstelling doorgang 
zou kunnen vinden. Anderzijds om contacten, die voorzichtig aan het 
vervagen waren, weer warm te maken. Want het moest natuurlijk een 
goede tentoonstelling worden. Hulde aan ons bestuur, dat er in 
geslaagd is deze tentoonstelling te organiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het tentoonstellingsgebouw waren 
275 vogels aanwezig.  
De keurmeesters hadden er hun 
handen vol aan, want er was heel wat  
“ k w a l i t e i t ”.  
Maar ikzelf heb verbaasd gestaan van 
de diversiteit, die werd getoond.   
Er stonden veel vogels die een prijs 
waard waren.  
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Dat smaken verschillen bleek  
duidelijk uit de reacties van 
bezoekers bij de frisékanarie.  
 
Om zo’n tentoonstelling tot een 
succes te maken heb je echt 
enkele enthousiaste leden nodig, 
Die zich een groot aantal uren 
willen inzetten 
Deze  leden die zich bijzonder 
hebben ingezet om van deze TT 
een succes te maken ontvingen 
een oorkonde van waardering 
 
 
 
 
 
De grote beker ging  
ook dit jaar naar 
onze voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat het er gezellig aan toe ging, blijkt uit de hieronder staande foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Op onze site staat een groot aantal foto’s van de TT 2022 
 
Natuurlijk vertrouwde het bestuur op een toeloop van belangstellende 
leden met hun introducée.  
Tegen degenen, die -om welke reden dan ook- de tentoonstelling niet 
bezochten, kan met nadruk gezegd worden: “Je hebt wat gemist”  
Maar dat kan weer goed gemaakt worden bij de grote  
districtstentoonstelling in 2023. Dan worden ALLE leden -met een 
introducée in het kielzog- verwelkomd.                     Wim van Lint 
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Vraag & Aanbod  

In deze rubriek op onze website kun je gratis een advertentie 
plaatsen, over alles wat met onze vogel hobby te maken heeft. 
Maar... je moet wel lid zijn van de E.V.v.V.  

Je bent op zoek naar dat ene koppeltje of je bent al lang op zoek 
naar dat ene kooitje. Of je wilt dat koppeltje of dat handige kooitje 
wel kwijt. Dan is het nu mogelijk om de juiste vogelliefhebbers te 
vinden voor jouw vraag en aanbod!  

Dat lijkt me wel wat  

Als je een advertentie wilt plaatsen hoef je alleen maar een mailtje 
te sturen naar: 
Henk van Hulst, e-mail: materiaal@vogelverenigingalmere.nl , 
onder vermelding van Vraag&Aanbod.  

Maak een korte omschrijving van je vraag en/of aanbieding, er 
kunnen eventueel ook één of meer foto’s (JPG bestand) bij jouw 
advertentie geplaatst worden. 
Vermeld altijd je kweeknummer je naam, e-mailadres en 
(eventueel) telefoonnummer.  

advertentie 
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PRAAT POSITIEF  

en 

ENTHOUSIAST 

OVER 

ONZE VOGELVERENIGING  

MAAK UW KENNISSEN 

en 

FAMILIE-LEDEN 

L I D 
of   

 D O N A T E U R 

 
 

advertentie 
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