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VAN HET BESTUUR 

 

Gelukkig de perikelen vanwege de Corona zijn weer achter de rug en wij kunnen weer  

met volle kracht vooruit en weer volledig bezig zijn met onze hobby en onze vereniging. 

Voorloop zijn er geen belemmeringen meer, die nog roet in het eten kunnen gooien. 

Al hoewel er momenteel weer via het nieuws berichten zijn dat wij in het najaar mogelijk weer een 

nieuwe golf Corona kunnen verwachten. Daar de meeste tentoonstellingen in het najaar 

georganiseerd worden, is er momenteel binnen de Bond een discussie gaande om het deze 

tentoonstellingen en andere activiteiten op een andere wijze te organiseren. Op welke wijze dat gaat 

gebeuren weten wij nu nog niet. Het is slechts een discussie en laten wij erop vertrouwen dat het ook 

niet nodig is. Echter dat neemt niet weg om ons hierop voor te bereiden. 

 

Toch heeft het bestuur de afgelopen maanden niet stilgezeten en wij hebben wij op 21 maart 2022 

onze jaarvergadering gehouden. Er waren op deze vergadering slechts 10 leden aanwezig. 

Dit is 21 % van onze leden. Menig andere vereniging moet het in de huidige tijd stellen met een 

percentage dat aanzienlijk lager is. Echter dat neemt niet weg dat het leuker zou zijn geweest 

wanneer er meer leden zouden komen. 

 

Buiten de gebruikelijk onderwerpen stonden op de agenda toch ook belangrijke zaken, die  

besloten dienden te worden. Vanuit de bond is een voorstel gekomen om de contributie te verhogen. 

De vergadering heeft besloten om tegen dit voorstel te stemmen i.v.m. te weinig toelichting waarom 

een dergelijke verhoging noodzakelijk is.  Inmiddels is dit voorstel in de districtsvergadering van 19 

april 2022 door de verenigingen uit onze regio grotendeels tegengestemd. Hoe de andere districten 

gaan reageren is nog niet duidelijk en moeten wij nog afwachten hoe er verder besloten wordt. 

Mogelijk zou de bond kunnen beslissen om de contributie te verhogen en dat zou betekenen dat ook 

wij de contributie ook moeten verhogen. Op financieel gebied heeft onze vereniging gelukkig geen 

zorgen. Wij zijn financieel gezien een gezonde vereniging. 

 

Daar er in het jaar 2021 geen activiteiten zijn geweest, hebben wij ook geen inkomsten gehad 

en zijn de uitgaven beperkt gebleven.  Er was slechts een klein verlies van € 298,00. 

Wat wel het vermelden waard is dat de adverteerders in onze catalogus ons hebben medegedeeld 

dat het niet nodig was dat het geld van de advertenties van vorig jaar terugbetaald werd en dat wij het 

geld mochten gebruiken voor de advertenties in de catalogus van dit jaar. 

Derhalve hebben dit geld dan ook gereserveerd en is het niet nodig om de adverteerders dit 

jaar te bezoeken. Verder in dit schrijven treft aan belangrijke datums, waarop het bestuur weer 

activiteiten organiseert. Wilt u deze datums noteren en wij hopen dat u dan allemaal weer meedoet 

met deze activiteiten? 

 

Namens het bestuur. 

 

L. Bocxe, voorzitter 
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AGENDA 

 

BBQ                                                      23 juli 2022 

Lezing                                                   4 oktober 2022 

Inschrijving tentoonstelling                  17 oktober 2022 

Inzenden tentoonstelling                      16 november 2022  

Tentoonstelling 2022                            17 november 2022 

Tentoonstelling 2022                            18 november 2022 

Tentoonstelling 2022                            19 november 2022 

 

Nieuwjaarsreceptie                                6 januari 2023 

Inschrijving tentoonstelling                  9 oktober 2023 

Inzenden tentoonstelling                      8 november 2023 

Tentoonstelling 2022                            9 november 2023 

Tentoonstelling 2022                            10 november 2023 

Tentoonstelling 2022                            11 november 2023 

 

RINGEN BESTELLEN 

 

De wijze van ringen bestellen is sinds heden veranderd, dit kan niet meer bij de ringencommissaris.  

U heeft hier al over kunnen lezen. Onderstaand nog even beknopt te stappen voor het bestellen van 

ringen. Mocht u er toch niet uitkomen, of geen computer hebben, dan kunt u wellicht hulp vragen bij 

een familielid. Indien u geen hulp in uw omgeving kunt vragen, kunt u natuurlijk de ringen 

commissaris van de vereniging vragen, Marco van Vliet. Zijn taak is vanaf heden ondersteunend.  

 

Bestellen kan via: https://ringennbvv.nl/ 

 

De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account aan te maken. Leden kunnen dit 

doen met de door ons aan hen verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode). Deze vindt u op 

de adreswikkel van ons maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen wij u een 

wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen wij u de status van uw 

bestelling. 

 

U kunt het hele jaar ringen bestellen. Ringen voor het volgende broedseizoen kunt u na 01 april 

bestellen, maar mogen wij in het kader van internationale afspraken pas na 01 oktober uitleveren. 

Alle ringen welke u na deze datum bestelt leveren wij na ongeveer 1 maand uit. 

 

Betaling kan uitsluitend via IDeal gelijktijdig met de bestelling Nieuwe leden. 

 

Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen 

kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te 

komen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar 

één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid 

drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de 

NBvV aangesloten is. 

 

https://ringennbvv.nl/
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NIEUWS JUBILARIS EN ERE LID 

 

Theo van Vliet is dit jaar benoemd tot ere lid van Vogelvereniging Montfoort, vastgelegd in de 

statuten dat iemand tot ere lid benoemd word na 25 jaar trouwe dienst als bestuurslid. Dit heeft Theo 

inmiddels behaald en hier zijn wij erg blij mee. We hopen dat hij nog 25 jaar vol wilt maken als 

bestuurslid binnen de vereniging.  

 

Marco van Vliet heeft met de laatste ledenvergadering het speldje van de bond ontvangen voor 25 

jaar lid. Tevens heeft hij het, inmiddels bekende, geschenk van de vereniging gehad.  

 

BBQ 

 

In een separaat bericht word u uitgenodigd voor een gezellige BBQ, 

zoals eerder vermeld is deze op zaterdag 23 juli. Mis dit gezellige 

evenement niet en meld u dan ook snel aan. Na twee jaren van 

corona, zijn we hier wel aan toe met zijn allen. Gezelligheid onder 

het genot van hapje en een drankje.  

 

 

 

 

7 REDENEN WAAROM WIJ VOGELS NODIG HEBBEN 

 

Vogels zijn meer dan fleurige, vrolijke zangers waar vogelaars en natuurliefhebbers blij van worden. 

Naast hun eigen waarde en bestaansrecht, hebben vogels namelijk kwaliteiten die essentieel zijn voor 

de overleving van ons, de mensen. En voor veel mensen is dat nu eenmaal de maat der dingen. Geeft 

niet, ook volgens die maat moeten we vogels beschermen. 

Vogels en insecten in evenwicht 

We zouden zo’n beetje kniediep door de insecten en andere kleine beestjes waden als er geen vogels 

waren. Vogels eten namelijk 400-500 miljoen ton insecten per jaar! Denk aan de landbouwschade als 

dat allemaal bleef rondvliegen en -kruipen. 

Alles in de natuur is in evenwicht. Ook de insecten en de insecteneters zijn met elkaar in evenwicht. 

Wordt dat verstoord, dan herstelt het zich weer, maar misschien niet op een manier die gunstig is 

voor ons. Alarmbellen dus als we zien dat ergens de aantallen vogels of insecten ineens schrikbarend 

afnemen. 

Vogels bestuiven planten 

Denkt u bestuiving, dan denkt u waarschijnlijk bijen en vlinders. Klopt, maar, ook vogels zijn 

bestuivers. Vooral van bloemen die geen geur hebben, want voor vogels is zicht belangrijker dan 

reuk. Ongeveer 5% van de planten die mensen wereldwijd gebruiken voor voedsel of medicijnen 

wordt bestoven door vogels. Als die vogels verdwijnen, verdwijnen met hen de planten waarvan wij 

deels afhankelijk zijn. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/10/insecteneters-jaarlijks-verdwijnt-500-miljoen-ton-aan-insecten-in-de-snavels-van-vogels-a1609528
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Vogels verspreiden zaden 

Vogels poepen de zaden uit bessen die ze eten gewoon weer uit, want ze kunnen die harde dingen 

niet verteren. Nu trekken vogels soms kleine, soms grote afstanden en verspreiden op die manier dus 

allerlei plantensoorten met hun uitwerpselen. Zo brengen ze planten terug naar plekken waar ze zijn 

verdwenen en dragen ze die over zee om nieuwe gebieden te koloniseren. Vogels geven zo vorm aan 

het plantenleven over de gehele wereld. 

Belangrijk voor ons, want bossen, moerassen en graslanden zijn van invloed op mensen over de hele 

planeet, zelfs op honderden kilometers afstand. Ze slaan koolstof op, houden het klimaat stabiel, 

zorgen voor voldoende zuurstof in de lucht en transformeren verontreinigende stoffen in 

voedingsstoffen. Zonder vogels is het voortbestaan van deze ecosystemen in gevaar. 

Vogels zijn de schoonmaakploeg van de natuur 

Iets preciezer: gieren zijn de schoonmaakploeg van de natuur. De meest onderschatte en 

ondergewaardeerde vogelsoort. En dat terwijl ze de mensen beschermen tegen allerhande gruwelijke 

ziekten en plagen. 

Gieren landen vaak al binnen een uur na de dood van een dier en eten het met huid en haar op. Zo 

voorkomen ze dat dodelijke ziekten zoals tuberculose zich ontwikkelen en onder mensen 

verspreiden. Minder efficiënte aaseters, zoals wilde honden of ratten, arriveren vaak later. En waren 

er geen gieren, dan steeg de ratten- en wilde hondenpopulatie gigantisch, met als gevolg de 

verspreiding van hondsdolheid en jaarlijks tienduizenden menselijke sterfgevallen. 

Vogels houden koraalriffen in leven 

Zonder vogels geen koraalriffen. Vooral zeevogels zorgen voor de bemesting van deze mariene 

ecosystemen. Zeevogels reizen honderden kilometers om zich in de oceaan te voeden met vis. 

Daarna keren ze terug naar hun koloniën en bedekken het land met dikke lagen vogelmest. Deze 

mest spoelt vervolgens de oceaan in en bevrucht nabijgelegen gemeenschappen, zoals koraalriffen. 

Gaat het goed met de zeevogels, dan bloeien de koraalriffen en groeien de vissen. Goed voor de 

visserij, de veiligheid in de kustgebieden, de ontwikkeling van medicijnen en het toerisme. Gaat het 

slecht, dan stort het systeem in. 

Vogels inspireren de wetenschap 

Van de technologie van het vliegtuig, tot de uitvinding van de rits (gebaseerd op de in elkaar 

passende weerhaakjes die veren hun stevigheid geven), mensen worden al eeuwenlang geïnspireerd 

door vogels. Ook waren vogels (de vinken van Darwin) de inspiratiebron voor de ontwikkeling van 

de evolutietheorie. Ze geven niet alleen onze uitvindingen, maar ook onze gedachten vorm. 

Maar ze hebben een nog belangrijker rol: vogels zijn boodschappers die ons wat vertellen over de 

gezondheid van de planeet en onze eigen omgeving. Ze leven wereldwijd en reageren snel op 

veranderingen. Daarom zijn ze ons vroegtijdige waarschuwingssysteem als er ergens iets mis is. 

Daar moeten we dan wel wat mee doen natuurlijk. 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/mogen-gieren-uitsterven
https://rif-in-gevaar.weebly.com/waarom-zijn-ze-belangrijk.html
https://rif-in-gevaar.weebly.com/waarom-zijn-ze-belangrijk.html
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Vogels zijn goed voor de gezondheid 

Ten slotte: vogels zijn goed voor de gezondheid. Het horen of zien van vogels in tuin of natuur helpt 

herstellen na stress en ziekte. Vogels geven ons een extra zetje om naar buiten gaan voor wat zon in 

het gezicht of een korte wandeling. Ook goed voor de ogen, die wegkijken van het beeldscherm en 

daardoor ontspannen. Maar wat vooral gelukkig stemt: de ontroerende mooiheid van de natuur en het 

besef daarbij te horen. Onderdeel te zijn alles wat leeft op aarde. 
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