Jaar : 2020
1e kwartaal

Lid Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Vogelvereniging “De Roerdomp”
De vogelvereniging “De Roerdomp” heeft tot doel:
a) Vogelliefhebbers in de vereniging op te nemen.
b) Het bevorderen vogels te houden.
c) Het bevorderen van de kennis van de te houden vogels.
“De Roerdomp” heeft haar zetel te Zeewolde.
Voorzitter:

Martin de Vos
Tweelingen 57
3893 DX Zeewolde
tel. 036-5223647
mdevos63@xs4all.nl

Secretaris:

Vacant.
Waarneming door voorzitter en penningmeester.

Penningmeester:

André Blok
Pauwoog 5
3892 EK Zeewolde
tel. 06-55995500
andreblok5@gmail.com

Bestuurslid:

Henri Stouwdam
Almereweg 69
3891 ZN Zeewolde
tel. 036-5222510
henristouwdam@gmail.com

Bestuurslid:

Gerard van Wee
Windbaan 119
3893 CG Zeewolde
tel. 036-5221291
g.g.van.wee@hetnet.nl

Bestuurslid:

Marcel Nieuwenhuis
Creilerpad 13
8312 PP Creil
info@mn-totaal.nl

Ringencommissaris :
Materialencommissie :

Henri Stouwdam.
Henri Stouwdam

Verenigingsblad

Martin de Vos

:

tel. 06-52026832

“De Roerdomp” is notarieel opgericht op 13 april 1989 en staat ingeschreven in het
verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 40656114.
“De Roerdomp” is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers,
onder nummer Z13.
Het aanmelden en opzeggen van het lidmaatmaatschap bij “De Roerdomp” gaat via de
secretaris van de vereniging.
Bankrelatie: Regiobank, Rekeningnummer NL80 RBRB 0850 2979 74,
tnv. Vogelvereniging De Roerdomp.
Webadres: www.vvderoerdomp.nl

E-mailadres : deroerdomp@hotmail.nl

Vogelvereniging
De Roerdomp
Zeewolde
Zeewolde, april 2020,
Beste vogelliefhebbers,
In wat voor een bizarre en onwerkelijke wereld zijn we terecht gekomen? Wisten we al van
het bestaan van een vogelgriepvirus en wat dit kan betekenen, zitten we nu met een draak van
een coronavirus opgescheept. Wat gaat dit nu betekenen?? Het lijkt wel of Zeewolde,
Nederland, nee de hele wereld stilvalt. Nou behalve dan in de ziekenhuizen. Wat ik op de tv
zie, maakt me erg droevig. Ik hoop maar dat deze ellende snel weer voorbij is, alhoewel ik
vrees dat dit virus ons nog wel even thuis houdt.
Voor onze vereniging (en andere hobbyclubs) hebben de coronamaatregelen toch ook wel wat
gevolgen. We mogen niet meer fysiek bij elkaar komen voor vergaderingen en bijeenkomsten.
Zodoende zijn alle vergaderingen binnen onze Bond afgelast voor een onbepaalde periode.
Dat is dan ook de reden dat wij onze jaarvergadering niet (traditiegetrouw) in april zullen
houden. Wanneer de situatie het weer toelaat, zullen wij onze bijeenkomsten en de
jaarvergadering van onze vereniging weer organiseren. Uitnodigingen komen dan via de mail.
Hoewel ik nog geen signalen heb gekregen dat leden (of familie) binnen onze vereniging ziek
zijn geworden van dit virus, zullen velen toch noodgedwongen meer thuiszitten dan normaal.
Tsja, en wat ga je dan doen? Gelukkig hebben wij een mooie hobby en een prima afleiding
waar we onze tijd mee kunnen vullen. Voor veel vogelliefhebbers is dit ook de tijd van het
kweken met vogels. Ook in de tuin zie ik de mezen de kastjes verkennen. Wat een rare
tegenstelling eigenlijk. Het mooie gefluit van de vogels in mijn tuin en de ellende die ik op tv
zie ……..
Maar goed, wat kunt u verder nog lezen in dit eerste clubblad van 2020?
➢
➢
➢
➢

Berichten van de bestuurstafel,
De notulen van onze vorige jaarvergadering in april 2019,
Een stukje over inbeslaggenomen vogels in Zwolle,
Wat krantenknipsels als bijlage bij dit clubblad.

Ik hoop u weer een plezier te doen met wat leesvoer en informatie over onze vereniging. We
zien elkaar toch zeker op de eerstvolgende bijeenkomst???
Blijf gezond en blijf fit.
Martin de Vos.
Voorzitter

Van de bestuurstafel
………………………………………………………………………
Tentoonstelling in 2020
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer een tentoonstelling organiseren in
Zeewolde. Net als vorige jaren doen we dat weer in de Welkoop aan de
Baardmeesweg. De keurmeesters hebben we alweer gecontracteerd en
de afspraken met de Bond en ons district zijn ook al vastgelegd. Onze
show houden we ook dit jaar weer in week 47 en wel op vrijdag 20
november en op zaterdag 21 november. Het is nog ver weg, maar zet
het alvast in de agenda.

………………………………………………………………………
Ledenavonden
Ook willen we in 2020 natuurlijk weer enige bijeenkomsten organiseren. Mocht u suggesties
hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. De uitnodiging voor onze jaarvergadering laat
helaas nog even op zich wachten. En wellicht houden we dit jaar nog een ledenavond waarbij
we een spreker zullen uitnodigen. De uitnodigingen hiervoor volgen nog.

…………………………………………………………………………
Vergaderingen
Onze jaarvergadering zullen we op een later te bepalen moment houden in de schuur van het
IVN. Ook is de voorjaarsdistrictsvergadering van Onze Bond als gevolg van de
coronamaatregelen uitgesteld. De zaken die daar t.z.t. besproken worden, zullen we uiteraard
bekend maken via een clubblad of op onze jaarvergadering.

…………………………………………………………………………
Contributie
Voor het nieuwe verenigingsjaar, welke ingegaan is op 1 april 2020, zijn de facturen
verstuurd door onze penningmeester. A-leden betalen 35 Euro en B-leden betalen 20 Euro per
jaar. A leden en jeugdleden zijn Bondslid en krijgen het mooie blad “Onze vogels”
toegestuurd.

…………………………………………………………………………
Ringen
Ringen kunnen bij Henri Stouwdam besteld worden. Gebruik voor de bestelling
het bestelformulier uit “Onze vogels” van de maand maart 2020. Bij inleveren
van het bestelformulier ook gelijk betalen.
LET OP DE BESTELDATA, GENOEMD OP HET FORMULIER.
Omdat de ringencommissarissen digitaal moeten bestellen bij de
Bond, gaan te laat ingediende bestellingen automatisch door naar
een volgende periode. Houdt u hiermee rekening bij uw bestelling.
Henri is u graag behulpzaam.

…………………………………………………………………………
Bankrekening
Bankrelatie van de Roerdomp: Regiobank, Rekeningnummer NL80 RBRB 0850 2979 74

NVWA neemt tientallen vogels in beslag
rond vogelmarkt Zwolle
Nieuwsbericht | 02-03-2020 | 13:00
Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in
samenwerking met de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 53
vogels in beslag genomen voor en tijdens de vogelmarkt in Zwolle. Het gaat om tangara’s,
putters en grijze roodstaartpapegaaien. Een handelaar is aangehouden.

Inbeslaggenomen putters
©NVWA
Tijdens een controle op een parkeerterrein bij de vogelmarkt troffen inspecteurs op zaterdag
29 februari 27 putters aan in de auto van een Belgische handelaar. De vogels waren voorzien
van pootringen, maar deze bleken vals. Het vermoeden bestaat dat de vogels in het wild zijn
gevangen. De Belg is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Het
Openbaar Ministerie beslist hoe de zaak verder gaat.

Inbeslaggenomen grijze roodstaartpapegaaien
©NVWA
Een Oostenrijkse handelaar kon niet aantonen dat hij twee grijze roodstaartpapegaaien op een
legale manier in zijn bezit had gekregen. Hij kreeg daarvoor een boete van 500 euro, die hij
ter plekke heeft betaald.

Smokkel vooraf
Een Nederlandse vrouw probeerde op woensdag 19 februari 24 tangara’s het land in te
smokkelen. Zij was op Schiphol aangekomen met een vlucht uit Suriname. De Douane trof de
vogels aan in haar koffer en waarschuwde de NVWA. Die nam de vogels in beslag en doet
nog verder onderzoek. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld voor de verkoop op de
vogelmarkt in Zwolle.

Drone
De NVWA heeft signalen over zogeheten kofferbakverkoop op de parkeerplaatsen rondom de
vogelmarkt. Daarom is een drone ingezet om de omgeving van de markt vanuit de lucht in de
gaten te houden. Op basis van de dronebeelden zijn verschillende controles uitgevoerd.
Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Risico illegale handel
Er is een levendige handel in vogels. Helaas ook voor een deel illegale handel. Het kan dan
gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn gevangen. Deze
handel brengt risico’s met zich mee voor het voortbestaan van sommige soorten. Ook worden
er vogels de Europese Unie binnengesmokkeld. Het importeren van vogels van buiten de EU
is niet toegestaan om de insleep van dierziektes te voorkomen.
De NVWA doet regelmatig strafrechtelijk onderzoek naar de illegale handel in beschermde
dieren. U kunt daarbij helpen door vermoedens van illegale handel te melden. Dat kan
desnoods anoniem via 0800-70 00 (Meld Misdaad Anoniem).

Jaarvergadering 2019
Vogelvereniging
De Roerdomp

Datum: 30-04-2019
Plaats:
De Roode Schuur, Zeewolde
Aanvang: 20:00 uur.

Aanwezig: Martin de Vos, André Blok, Henri Stouwdam, Gerard van Wee,
Danny Folman, Henk van Loo en Jan Hof.
Met kennisgeving afwezig: Hessel-Jan Huzen, Jan Zoet en Niek van Holland
1.

Opening en vaststelling agenda.
Martin opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er wordt een moment stilte gevraagd voor de overleden leden René Folman, André Wigbers en ons oud
lid van de vereniging, Abe Dijkstra.

2.

Notulen vorige jaarvergadering, september 2018 worden goedgekeurd.

3.

Mededelingen van het bestuur.
- Er zijn voor zover bekend, geen zieken binnen de vereniging.
- Evaluatie TT-2018, de leden geven aan dat het een geslaagde show was, met een mooie verscheidenheid aan vogels. Helaas was het aantal van 134 wedstrijdvogels van 6 inzenders, wel wat krapjes.
- Dit jaar is de SuyderSeeSjoow in Zeewolde. Voor 15 mei staat er een vergadering gepland met de
vogelvereniging uit Swifterbant. Er zal dan ook gesproken worden, over de invulling van de
SuyderSeeSjoow met 2 verenigingen, in de toekomst.
- Bestellen ringen. Er wordt afgesproken dat we voor elke bestelronde, een reminder sturen naar de
leden.
- Dit jaar bestaat de vereniging 30 jaar. Het bestuur brainstormt nog over een knalfeest…
- In het najaar wordt er een ledenavond georganiseerd, invulling hiervan volgt nog.
- Vanuit de districtsvergadering, van 16 april 2019:
Er is voor de kanariekwekers, via het district, entstof verkrijgbaar;
De districtsshow wordt dit jaar in en door Soest georganiseerd, in week 51

4.

Ingekomen stukken.
- Informatie van de NBvV. Deze info is naar de leden doorgestuurd.
- Het jaarverslag van de NBvV ligt ter inzage voor de leden.

5.

Jaarverslag secretaris.
Martin leest het jaarverslag van het afgelopen jaar voor. Dit verslag komt in het eerstvolgende clubblad
te staan.

6.

Jaarverslag en begroting penningmeester.
André geeft een toelichting op het financiële jaarverslag en de begroting voor het volgende boekjaar.
We kunnen terugkijken op een zeer positief financieel jaar.

7.

Kascontrolecommissie.
Danny en Henk, doen verslag van het kascontrolebezoek. Alles zag er goed en overzichtelijk uit.
De kascontrolecommissie voor volgend jaar bestaat uit Henk en Jan Hof.

8.

Bestuursverkiezing.
Onze vicevoorzitter Gerard, wordt unaniem herkozen voor een nieuwe periode.

9.

Rondvraag. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10

De voorzitter, sluit de vergadering om 21:50 uur onder dankzegging van een ieders inbreng en wenst
alle aanwezigen, wel thuis.
Voorzitter:

Secretaris:

