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VAN HET BESTUUR
Dat u onze vorige nieuwsbrief ontvangen heeft, is al weer een jaar geleden.
Het afgelopen jaar is dan ook een jaar geweest om maar snel te vergeten.
Vorig jaar in mei hadden wij nog de stille hoop dat onze tentoonstelling in de maand november van
het jaar 2020 nog wel georganiseerd zou kunnen worden. Dit bleek echter een ijdele hoop te zijn en is
in de wintermaanden het hele verenigingsleven stil komen liggen.
Er is nu weer wat licht in de duisternis en veel leden van onze vereniging zijn reeds gevaccineerd.
Om die reden is het bestuur weer om de tafel gaan zitten om een programma voor het komend seizoen
samen te stellen en gaan wij ervan uit dat na de zomer weer van alles mogelijk is.
Gelukkig hebben wij een hobby, die wij thuis goed kunnen beoefenen. Onze vogels gaan gewoon door
met broeden en hebben geen hinder van corona. Iedere dag weer vragen zij onze aandacht en kunnen
wij iedere dag weer genieten van onze gevleugelde vrienden.
Vanwege de corona ontstonden er binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers weer allerlei
nieuwe initiatieven. Er werden online vogelverkiezingen georganiseerd en werd Facebook voor
velen een middel om met elkaar over onze hobby te communiceren. Er is momenteel een eigen
besloten Facebookgroep: Nederlandse Vogelliefhebber, met circa 5000 leden.
Zoals u reeds gemerkt zult hebben is het maandblad, Onze Vogels in een nieuw jasje gestoken,
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en suggesties, die door de leden
worden aangeleverd.
Ook werkt de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers momenteel aan de mogelijk om voor de leden
zonder tussenkomst van de ringencommissaris online ringen te bestellen.
Men is van plan omdat met ingang van het ringenjaar 2023 te realiseren.
Het jaar 2020 is onze vereniging een jaar om snel te vergeten en laten vooral uitkijken naar
de toekomst waarin wij onze hobby met zijn allen samen weer kunnen beleven.
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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JUBILEUM

Dit jaar hadden we eigenlijk de tijd moeten hebben
voor het vieren van twee jubilarissen. We hebben
namelijk twee leden welke alweer 25 jaar lid zijn van
de NBVV, en onze vogelvereniging. Bijzonder
moment waar we normaal gesproken graag bij stil
staan. Wellicht heeft u de vermelding gelezen in
“Onze Vogels”. Het betreft de leden Huub Hek en
Theo van Vliet. In klein comité hebben zij, namens de
bond, de spelt in ontvangst mogen nemen en hebben
zij de zilveren schaal van de vogelvereniging mogen
ontvangen. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat zij nog
minstens 25 jaar lid blijven binnen onze vereniging en
de hobby voorlopig nog voort zullen zetten.
AGENDA 2021
Inschrijving vogeltentoonstelling Montfoort 2021
Inzenden vogeltentoonstelling Montfoort 2021
Tentoonstelling vogelvereniging Montfoort 2021
Tentoonstelling vogelvereniging Montfoort 2021
Tentoonstelling vogelvereniging Montfoort 2021

25 Oktober 2021
24 November 2021
25 November 2021
26 November 2021
27 November 2021

AGENDA 2022
Nieuwjaarsreceptie
Algemene Ledenvergadering
BBQ
Lezing
Inschrijving vogeltentoonstelling Montfoort 2022
Inzenden vogeltentoonstelling Montfoort 2022
Tentoonstelling vogelvereniging Montfoort 2022
Tentoonstelling vogelvereniging Montfoort 2022
Tentoonstelling vogelvereniging Montfoort 2022

7 Januari 2022
21 Maart 2022
9 Juli 2022
4 Oktober 2022
17 Oktober 2022
16 November 2022
17 November 2022
18 November 2022
19 November 2022

AGENDA 2023
Nieuwjaarsreceptie
Inschrijving vogeltentoonstelling Montfoort 2023
Inzenden vogeltentoonstelling Montfoort 2023
Tentoonstelling vogelvereniging Montfoort 2023

6 Januari 2023
9 Oktober 2023
8 November 2023
9-11 November 2023
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VAN DE RINGENCOMMISARIS
Zoals eerder weleens aangegeven willen we iedereen stimuleren om zijn/ haar vogels te voorzien van
een vaste voetring. En, de vogel natuurlijk tentoon te stellen tijdens onze vogeltentoonstelling. Heeft u
hulp nodig bij het selecteren van de juiste ringen? Of heeft u hulp nodig bij het ringen van uw vogels,
geef dit dan aan. Wij willen u graag helpen hiermee.
De eerste ringenbestelronde voor 2022 is inmiddels geweest, en deze ringen zijn allemaal besteld bij
de bond.
Onderstaand treft u een overzicht van de komende bestelronden voor 2022;
16 September 2021
Bestelronde 2
worden rond 15 december 2021 geleverd
7 Januari 2022
Bestelronde 3
worden rond 1 april 2022 geleverd
21 Maart 2022
Bestelronde 4
worden rond 15 mei 2022 geleverd
BESTUURSVERGADERING EN ALTERNATIEVE ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. 18-5-2021
Waarom deze constructie?
Inmiddels zijn we al meer dan een jaar verplicht ons te houden aan de regels opgelegd door overheid
en RIVM. Daarom heeft het bestuur wederom besloten om ook dit jaar geen jaarlijkse Algemene
Vergadering te houden. Uw bestuur is op 18 mei door de belangrijkste punten van de agenda heen
gegaan.
Aantal agendapunten van de Algemene Vergadering van 18 mei 2021.
1. Verslag van vergadering 30-3-2020
– Deze is vorig jaar verspreid onder alle leden. Er zijn geen reacties op binnengekomen
en ook het bestuur heeft geen opmerkingen en keurt het verslag goed.
2. Financieel verslag over 2020.
– Dit wordt besproken en na enkele kritisch vragen en toelichting door penningmeester
goedgekeurd. Doordat we geen tentoonstelling hebben kunnen houden heeft 2020 een
tekort van bijna 500 euro opgeleverd. Dit komt met name door kosten
nieuwjaarsreceptie en aanschaf nieuw TT-programma en administratieve kosten. Opbrengsten
stonden er niet tegenover.
– De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.We gaan er van uit dat u het eens bent, dat de
penningmeester en het bestuur decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid.
3. Verkiezing bestuursleden
– Het was de bedoeling dat we u vroegen in te stemmen met de herbenoeming van de
huidige secretaris Piet van Duivendijk voor de periode van 3 jaar. We gaan ervan uit, dat
u hiermee akkoord gaat.
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4. Uitreiking speld en/of herinnering aan jubilarissen
– Per 1 januari 2021 hadden we 2 jubilarissen, die zowel 25 jaar lid zijn van de NBvV als
van onze vereniging. Vermelding in “Onze Vogels” heeft inmiddels plaatsgevonden.
Het betreft Huib Hek en Theo van Vliet.
Theo heeft speld en herinneringsschaal deze avond gekregen en onze voorzitter brengt
deze nog bij Huib.
Hierboven vindt u het commentaar bij deze agendapunten. Als u alsnog commentaar wilt geven/
vragen wil stellen dan kunt u dat altijd naar de secretaris mailen (duivendijk@hotmail.com).
Zoals het er nu naar uitziet zullen we in 2022 weer een (aangepaste) vergadering kunnen houden
waarbij u weer wordt uitgenodigd.
RABO CLUBSUPPORT
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Campagne Rabo Clubsupport (vroeger Clubkascampagne).
U kunt onze vereniging steunen door, als lid van de Rabobank, een stem uit te brengen op onze
vereniging. Bent u nog geen lid, maar heeft u wel een rekening? Meld u dan eenvoudig aan als lid bij
de rabobank. Zo kunt u een stem uitbrengen op onze vereniging.
Ook uw familie, vrienden en bekenden kunnen op onze vereniging stemmen als ze lid zijn van de
Rabobank. Hoe meer stemmen er op onze vereniging worden uitgebracht, des te groter is de bijdrage
die wij van de Rabobank ontvangen.
SHELL MONTFOORT
Ook bij de Shell in Montfoort kunt u nog steeds meedoen aan de tank- spaar actie. Bij elke tankbeurt
kunt u uw bijdragen geven aan vogelvereniging Montfoort. Op deze manier hebben wij al een
ontzettend mooi bedrag bij elkaar mogen sparen. Wij zijn iedereen dan ook zeer dankbaar voor het
leveren van ieders inzet. De vogelvereniging is te vinden in de categorie “OVERIGE”

