33e jaargang nr. 6
Donderdag 20 oktober 2016 houden wij onze gewone ledenvergadering
in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
Opening
*
Verslag vergadering van 12 september jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Bespreking meegenomen vogels
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Vervolg bespreking vogels
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting
Agenda 2016:
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november

Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Vogels op tafel
Zoals we gewend zijn kunnen we deze avond de meegenomen vogels
bespreken.
U weet het, het hoeven geen kampioenen te zijn, maar vogels waarover
we met z’n allen samen kunnen praten.

Zoute haring
Gebakken vis

Standplaats: hoek Schans – BK-plein

Voor heerlijk

Fruit
Van Vereeckens
Kwekerij en

Moet u naar :
de winkel van

Van Ginkel
AARDAPPELEN

Gemaalweg 18
Rutten

Tel. 0514-563164 (thuis)
0514-566102 (viswagen)

Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel
Deze B.E.C. organiseert onder auspiciën van de C.O.M. het 18e Europese
Kampioenschap voor Europese vogels, aanverwante soorten en hybriden.
De show wordt gehouden op 25 t/m 27 november 2016 in de zalen van het
Streekpark Oisterwijk.
Nadere gegevens vindt u op de site www.bec-info.com

Volière vereniging “Zanglust” in Noordbergum organiseert in verband
met hun 50-jarig jubileum een Jubileumtentoonstelling van 17 t/m 19
november 2016. Ook U kunt aan deze bijzondere tentoonstelling
deelnemen. Inschrijven kan tot 28 oktober a.s.
Hun site is bereikbaar onder www.vogelverenigingzanglust.nl
Wiepke Hofstraat
Lemmer

Voor uw:
 verenigingen
 bruiloften
 partijen
Hans en Nienke Schäfer
Tel. 0514 – 561960 b.g.g. 565753
Postadres: Jac. De Rookstraat 10,
8531 HA LEMMER

Verslag van ledenvergadering L V V 12 september 2016
De voorzitter opende de bijeenkomst om even over achten, omdat er nog
even gewacht werd of er nog leden zouden komen. De voorzitter
verwelkomt de heer H K van der Wal die deze avond een lezing zal
verzorgen over dierenwelzijn. Het was een magere opkomst vijf leden en
het bestuur. Met kennisgeving afwezig J Kreeft en A Jeensma en onze
notulist schitterde door afwezigheid. Het verslag van negentien april werd
zonder op of aanmerking goedgekeurd. Ingekomen stukken alleen de
vogelboekjes van de Leeuwarder Vogel Vrienden. Het bestuur heeft
besloten om het inschrijfgeld te verhogen met vijfentwintig cent. Dit stuitte
bij Koos op onbegrip, waarom nu het inschrijfgeld verhogen als volgend
jaar het prijzenschema wordt aangepast, er worden dan groepen
samengevoegd dit levert een derde aan prijzen geld op zo had Koos
berekend. Wout sloot zich bij deze redenering aan. Waarop de voorzitter
zonder de rest van de leden te raadplegen de discussie afhamerde met de
opmerking dat het inschrijfgeld voor de komende T T blijft zoals het nu is.
Van der Wal merkte op naar aanleiding van deze discussie, een inzender
kan nooit meer prijzen geld winnen dan hij/zij aan inschrijfgeld betaald
heeft. Daarna gaf de voorzitter het woord aan van der Wal die een lezing gaf
over dierenwelzijn. Het was een leerzame avond, de toch wel droge stof
werd door van der Wal met beeld en tekst op een humoristische manier aan
elkaar gepraat zodat al met al toch vermakelijke bijeenkomst werd. Het hele
thema staat binnen kort op de site van de bond, en in het maandblad Onze
Vogels komt ook regelmatig een artikel over deze materie. Een aantal
punten uit de lezing, We kweken geen vogels, dat doe je met planten die
kweek je. Vogels fok je, In principe mag je alle vogels fokken als ze maar
een gesloten ring dragen van de juiste maatvoering, raadpleeg hier voor de
lijst op de site van de bond. Een waarschuwing gaf van der Wal nog aan de
aanwezige leden geef geen ringen aan derden je weet niet welke vogels ze
er mee ringen, je blijft er verantwoordelijk voor en bij overtreding leidt het
weer naar jou toe omdat je kweek nummer er in staat. Je mag geen vogels
fokken voor de handel, dan ben je voor de wet bedrijfsmatig bezig en moet
je laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een BTW nummer
aanvragen. Dus je verkoopt geen vogels maar draagt ze over aan een andere
liefhebber. Veder wordt er van een vogel fokker verwacht dat hij of zij de
kennis bezit hoe je vogels huisvest, verzorgd of vervoerd, op de website
LICG landelijke informatiecentrum gezelschapsdieren staat een soort
handleiding hoe je met dieren omgaat en ze verzorgd en vervoerd. Op de

site van de bond kun je een eigendomsverklaring formulier downloaden en
uitprinten, in de toekomst heb je dit nodig als je vogels over draagt. In
Duitsland is dat nu al zo. Om kwart over tien einde van de lezing. Geen
misser van de maand deze keer de voorzitter had de knikkerzak met
nummers vergeten. Verloting zoals gewoonlijk, met bijna een slachtoffer
door een conservenblik. Vraag en aanbod niemand had iets te vragen of aan
te bieden. Rondvraag niemand had iets. Om bijna half 11 sloot de voorzitter
de vergadering na nogmaals van der Wal bedankt te hebben voor de lezing
van deze avond.
Mark Visser

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

D. J. van Looy
Kortestreek 4, Lemmer
Tel. 0514 – 565100

Succes voor Diedrik Kelderhuis op tentoonstelling Parkieten Speciaal
Club Friesland
Op de regioshow van de Parkieten Speciaal Club op 7 en 8 oktober
gehouden in het clubgebouw van de Drachtster Vogelvrienden heeft Diedrik
Kelderhuis een succesvol weekend gehad. Hij speelde mee met 8 vogels.
Een lichtgroene grasparkiet pop werd kampioen kleur grasparkieten Cklasse met 94 punten waardoor Diedrik in het algemeen klassement een 2e
plaats behaalde en een bondsmedaille wist te winnen. Verder won hij nog
met een lichtgroene grasparkiet pop zilver in de C-klasse 93 punten en een
lichtgroene grasparkiet man ook zilver in de C-klasse met 93 punten. Door
dit succes werd Diedrik kampioen van de C-klasse. Met de behaalde
punten van 94+93+93+91+91=462 punten mag hij volgend jaar bij de
Parkieten Speciaal Club mee spelen in de top klasse.

Een mooi resultaat voor Diedrik. Een goed begin van het TT seizoen.
Het is jammer dat de regioshow in Joure samenvalt met onze eigen TT.
We zullen daar als bestuur scherper op moeten zijn. Op de regio
vergadering is hierover gesproken, ook over de problemen waar we in
de toekomst voor komen te staan. Er zijn al afdelingen die onder meer
door de vergrijzing een gebrek aan bestuursleden hebben.
Misschien moeten we TT’s in de toekomst samenvoegen. Misschien
zelfs afdelingen? Hoe denken jullie hierover?

WAARBORG VOOR KWALITEIT
VOOR TOTALE WONINGINRICHTING

Lan

Langestreek 15 – 16
Tel. 0514 – 564980
Fax 0514 –

561232
www.delangestreek.nl
*
Alle kamerbreed tapijtsoorten
*
Vitrages
*
Gordijnstoffen
*
Altijd coupons
*
Zonwering
*
Bootstoffering
*
Meubelstoffering
*
Laminaat- en parketvloeren
(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen
etc.)
Het goedkope adres voor uw woninginrichting

geel- en rood mozaïek
C. Van Ginkel
Wieringerstraat 9
8531 LC Lemmer
tel. 06-24875943

Voor hoogwaardige
manden en
bloemdecoraties
voor tuin en interieur
Zwadeco Trading vof
Tussendiepen 25
9206 AA Drachten

Reglement onderlinge vogel show 2016
Algemene bepalingen :
art. 1:
Inschrijving staat open voor leden en jeugdleden van de
Lemster Volière Vrienden.
art. 2:
Tijdens de tentoonstelling zijn de vogels verzekerd tegen
brand, verstikking tengevolge van brand en tegen diefstal na braak, indien
de kolom “bedrag verzekering” op het inschrijfformulier is ingevuld. Dit
bedrag dient de winkelwaarde van vogel en kooi te zijn.
art. 3:
Tijdens de tentoonstelling worden de vogels uitsluitend door
of namens het bestuur gevoerd. Speciale voedingswensen of dieet in
overleg.
art. 4:
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekte
en/of sterfte onder de vogels, gedurende de tijd dat zij die onder haar beheer
heeft of daarna.
art. 5:
De officiële opening is op vrijdag 11 november om 19.30 uur
en daarna is de zaal open voor het publiek.
De zaal is open:
Vrijdag 11 november van 19.30 – 22.00 uur
Zaterdag 12 november van 10.00 – 15.30 uur
Inschrijving:
art. 6:
Het vraagprogramma en de algemene voorwaarden zijn,
indien niet anders vermeld, in overeenstemming met die van de NBvV,
zoals opgenomen in het tentoonstellingskatern 2015 - 2019.
Er worden ook Open Klasse vogels gevraagd. De hoofdgroepen 1, 2, 3 en 4
(zangkanaries en timbrado’s) worden niet gevraagd.
art. 7:
Tegelijk met het inleveren van het inschrijfformulier dienen
de kosten voldaan te worden. Deze kosten zijn: inschrijfgeld per vogel €
1,50; voor stammen € 6,-- en € 3,-- voor de verplichte catalogus.
art. 8:
Bij niet inzenden van de reeds ingeschreven vogels vervalt
het inschrijfgeld aan de vereniging.
art. 9: Inleveren inschrijfformulieren uiterlijk vrijdag 29 oktober
2016 bij J. Sikkema, Tjotter 17, 8531 DE Lemmer (06 22427267)
art.10: Iedere vogel dient apart te worden ingezonden in de daarvoor
voorgeschreven bondskooien. Deze kooien zijn tevens voorzien van het
voorgeschreven voerbakje en drinkfonteintje.
art.11:
De toegezonden kooinummers dienen door de inzender in het
midden van de voorzijde van de kooi bevestigd te worden.

art.12:
De bodemvulling bestaat uit witzand. Kattenbakvulling is
gewenst voor vruchten - en insecteneters en enkele papegaaisoorten.
art.13:
Bij het inleveren dienen de kooien voorzien te zijn van een
hoeveelheid voer, voldoende voor één dag.
Inbrengen en afhalen van de vogels.
art.14:
Afgeven van de vogels op donderdag 10 november 2016 van
18:30 - 20:30 uur.
art.15:
Tijdens het inbrengen van de vogels kunnen uitsluitend
wijzigingen in het ringnummer van een vogel worden opgegeven.
Veranderingen in de klasse of soort is niet mogelijk, met uitzondering van
grasparkieten.
art.16:
Afhalen van de vogels op zaterdag 12 november 2016 om
15.30 uur.
Verdeling van de prijzen.
art.17:
Het bondskruis is dit jaar voor de hoogst in punten
gewaardeerde tropische vogel.
art.18:
Per 50 vogels wordt een bondsmedaille beschikbaar gesteld.
Deze worden gelijkelijk over de hoofdgroepen verdeeld.
art.19: Door de vereniging worden onderstaande prijzen uitgeloofd:
•
algemeen kleurkanarie kampioen (zie ook art. 6)
•
algemeen postuurkanarie kampioen (zie ook art. 6)
•
algemeen tropen kampioen (zie ook art. 6)
•
algemeen kromsnavel kampioen (zie ook art. 6)
•
OK kampioen
•
jeugdkampioen
•
derby kampioen
•
stammenkampioen kleurkanaries
•
stammenkampioen postuurkanaries
•
stammenkampioen tropen
•
stammenkampioen kromsnavels
•
Van der Veers beker – voor de beste overige vogel, niet zijnde een
zebravink, kromsnavel of gouldamadine

art.20: In alle groepen worden 3 prijzen (goud, zilver en brons) beschikbaar
gesteld. Om in aanmerking te komen voor goud dient de vogel minimaal 90
punten behaald te hebben. Voor zilver is dit 89 en brons 88 punten.
art.21:
Voor stammen is dit inclusief eenheidspunten resp. 366, 362
en 358 punten.
art.22:
De algemeen kampioen kan uit een stam komen, want de
vogel met het hoogste aantal punten komt hiervoor in aanmerking.
art.23:
Vogels zonder vaste voetring of een overjarige eigen kweek
vogel dingen niet mee naar het algemeen kampioenschap, maar wel naar het
OK kampioenschap. Om voor een prijs in aanmerking te komen dienen deze
vogels een punt meer te scoren. (art. 4)
art.24:
Iedere inzender kan tot en met de inbreng één van zijn vogels
aanwijzen die meedingt om het derby kampioenschap.
Jeugdklasse.
art.25:
Inzenders in de jeugdklasse mogen op 31 december 2016 de
leeftijd van 17 jaar niet hebben bereikt.
art.26:
Er worden alleen enkelingen gevraagd. Het inschrijfgeld
bedraagt € 0,75 per vogel en € 1,50 voor de verplichte catalogus.
art.27:
De vereniging stelt de jeugdbeker ter beschikking.
Daarnaast zijn er nog prijzen voor vogels met 88 punten en meer.
art.28:
Het bovenstaand reglement is onverkort van kracht voor
inzenders in de jeugdklasse.
Verkoop van vogels.
art.29:
Ten toon gestelde vogels mogen worden verkocht, maar het
kaartje met de aanduiding “ te koop” is bij het bestuur te verkrijgen en
wordt door het bestuur op de kooien aangebracht.
De verkochte vogels kunnen eerst na uitgifte van de vogels van
eigenaar wisselen.
art.30:
Vervalt
Bij het inbrengen van de tentoonstellingsvogels bestaat de
mogelijkheid om vogels voor de verkoop in te brengen. Maximaal twee
vogels per kooi.
Ook gedurende de openingstijden van de tentoonstelling kunt u
vogels inbrengen voor de verkoop.

Slotbepalingen:
art.31:
Reclames betreffende de vogelshow dienen uiterlijk een
week na sluiting van de tentoonstelling bij het bestuur ingeleverd te worden.
art.32: In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het
bestuur.
art.33:
Bij mogelijke ontstane fouten bij de prijsindeling houdt het
bestuur het recht van herstel.

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
johvoerman@home.nl
Penningmeester:
J. Sikkema
johan.sikkema@kpnmail.nl
Secretaris:
M. Visser
nvisser@home.nl
Ringencommissaris:
C. van Ginkel
vanginkel.k@telfort.nl
Materialencommissaris:
D. Kelderhuis
d-kelderhuis@ziggo.nl

Blazer 49, 8531 CE LEMMER
tel. 0514 – 561726
Tjotter 17, 8531 DE LEMMER
tel. 06 22427267
Nieuwedijk 50, 8531 NP LEMMER
tel. 0514 - 569388
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
tel. 06 42194717
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
tel. 0514 – 569338

Contributie Lemster Volière Vrienden € 40,00 per jaar, te betalen aan
het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank
NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden, p.a. Tjotter
17, Lemmer
Heeft u al betaald ? Een automatische betaling, te regelen via de bank,
is gemakkelijk voor u en de penningmeester.

