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VAN HET BESTUUR

Momenteel zijn de meeste van onze leden druk met de kweek van hun vogels. Het kweken van vogels 
vergt over het algemeen veel van onze tijd. Buiten het voeden en schoonhouden van onze vogels moet men ook 
alert zijn op het gedrag van onze vogels en daar waar nodig tijdig ingrijpen. Daarom zijn er in het voorjaar en 
de zomer weinig activiteiten. Uiteraard hebben wij wel op 22 juni onze Barbecue.  

Het afgelopen jaar was voor de vogelsport in Nederland een bijzonder jaar. De organisatie rond  
Mondial 2019 heeft De Nederlandse Bond van Vogels veel energie en tijd gekost en het zal weer jaren duren 
voordat een wereldtentoonstelling weer naar Nederland komt. Een dergelijke show brengt toch ook weer 
nieuwe ideeën aan het licht. Om de groei van de ledental van de vereniging te vorderen, vindt men binnen de 
Bond dat de vogelshows meer een gezinsgebeuren moeten gaan worden. Op die manier betrekt men meer 
mensen bij onze liefhebberij van het houden van vogels. Of deze wijze zijn vruchten gaat afwerpen is toch 
altijd maar open vraag. Immers er is een bekend gezegde binnen de vogelwereld, die zegt: “ Een vogel zingt 
niet omdat hij een antwoord heeft, hij zingt omdat hij een lied heeft “. 

Het bestuur echter is wel nieuwgiering hoe men dit gaat invullen. Op 25 maart 2019 hebben wij onze algemene 
ledenvergadering gehouden. Deze vergadering werd slecht door 9 mensen bezocht, waarvan 5 bestuursleden.  
Opvallend is ook dat het steeds dezelfde leden zijn, die de moeite willen nemen om onze ledenvergadering te 
bezoeken. Wij zijn deze leden erger dankbaar, maar wij willen ook graag eens andere gezichten zien, Tijdens 
deze vergadering was de voorzitter aftredend. Daar er geen tegenkandidaten waren, is hij weer herkozen. 
Bovendien hebben wij weer een nieuwe materiaalbeheerder, die ons bestuur komt versterken. Wij zijn dan ook 
erg blij dat Willem van Garderen deze taak op zich wil nemen. Willem is een echte kanariekweker en kweekt al 
jaren kleur – en postuurkanaries.  Hij is een ZZP er en werkt al jaren in de bouw. Het materiaal is dan ook bij 
hem in goede handen. In het afgelopen is het ledental van onze vereniging licht gegroeid. Ook bij de andere 
activiteiten zien wij steeds dezelfde gezichten. Het bestuur zou het prettig vinden wanner wij wat meer respons 
zouden krijgen van de leden. Dikwijls zijn de bestuursleden praktisch de enige, die met de georganiseerde 
activiteiten meedoen. Een vereniging bestaat nu eenmaal niet alleen uit het bestuur. Een bestuur kan dan alleen 
goed functioneren als het ten dienste van de leden kan zijn. Voor deze taak is het bestuur ook door de leden 
gekozen. 

Momenteel hebben wij vijftig leden inclusief zes gastleden en het beleid van het bestuur is er dan opgericht om 
deze ledengroei zo veel mogelijk te bevorderen. Onlangs hebben wij onze website gemoderniseerd. Via de 
digitale weg proberen wij ook om onze  vereniging aan de man te brengen. Ons bestuurslid Marco heeft weer 
en schitterend stukje werk gemaakt met prachtige plantjes en vogeltjes. Ik denk dat er weinig verenigingen zijn 
met een  dergelijke prachtige website. Op deze website kunt u dan ook alles vinden betreffende onze 
vereniging.  U kunt ons vinden op de website, www.vogelverenigingmontfoort.nl

Namens het bestuur, 
L. Bocxe, voorzitter 
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Enkele tips voor mensen, die broeden in een openvlucht, zijn: 

1) Doe niet te veel vogels in een vlucht. Een vogel wil rustig kunnen broeden. 
    Men is snel geneigd allerlei vogels in de loop van het jaar bij te kopen. 
    Let erop of bepaalde vogels wel in een gezelschap volière thuishoren  

2) Zorg in een volière voor open ruimten. Vogels moeten op hun hoede kunnen zijn voor eventuele 
    indringers en kijken graag om zich heen. 

3) Heeft u duiven in uw volière. Helpt deze duiven met hun nestbouw. Zorg voor een openstaande  
    rand, zodat de eieren niet kunnen vallen. 

4) Bij twijfel, of u een holenbroeder of een opennest broeder heeft gekocht, hangt dan enkele 
    nestkastjes met spijltjes op in uw volière. De vogels maken dan zelf wel een nest. 

5) Wees niet te zuinig met het ophangen van uw nestkastjes. Hoe meer kastjes hoe beter. 
     Een vogel wil nu eenmaal zelf kiezen. 

6) Safraanvinken zijn dominant. Deze vogels moeten niet in een gezelschap volière. 

7) Kwartels nestelen graag achter een beschutting op de grond. Zet bijvoorbeeld een plankje 
    schuin tegen de muur. Let erop dat u de kwartel niet achter de plank wegstopt.  
    Ook een kwartel kijkt graag om zich heen. 
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Barbecue 2019 

Op zaterdag 22 juni organiseren wij weer de jaarlijkse BBQ. U en uw partner worden vanaf 17.00 uur 
verwacht bij De Stroberg, Blokland 112 te Montfoort. Lekker dichtbij, dus u kunt heerlijk op de fiets 
komen. Voor de accommodatie, het eten en drinken is gezorgd; de sfeer moet u zelf invullen door in 
ieder geval met een goed humeur te komen. Maar uit de reacties van vorige jaren blijkt het altijd als 
zeer gezellig wordt ervaren. We hopen op mooi weer, maar mocht dit wat tegenvallen is er voldoende 
ruimte om ons binnen te vermaken.  

De eigen bijdrage voor dit evenement (inclusief onbeperkt eten, drinken en gezelligheid) bedraagt 
slechts € 17,50 per persoon. U kunt zich aanmelden door voor 8 juni de bijdrage over te maken op 
rekening NL34 RABO 0134 6319 51 ten name van Vogelvereniging De Hollandse IJssel. 

OPRUIMING 

Onze vogelvereniging gaat opruiming houden! In de opslag hebben we namelijk te veel 
tentoonstellingskooien. Dit jaar zullen wij een deel daarvan gaan verkopen. Als leden hebben jullie 
hier natuurlijk het eerste recht op. Kleine tentoostellingskooien worden verkocht voor 2,50 euro per 
stuk, grote tentoonstellingskooien worden verkocht voor 4 euro per stuk. Heeft u interesse? Stuur dan 
een mail naar de vereniging. OP=OP.  
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Jaarmarkt Montfoort 

24 augustus 2019 zal de vogelvereniging weer aanwezig zijn op de jaarmarkt. Natuurlijk ter promotie 
van de vereniging en het houden van vogels maar u kunt er ook zeker gebruik van maken om uw 
vogels te verkopen. Bied deze dan s ochtends vroeg aan, bij aanvang van de jaarmarkt, bij de 
vogelvereniging. Wij proberen uw vogels dan te verkopen, waarbij 10% van de opbrengsten naar de 
vogelvereniging gaan. Tevens kan het zijn dan u binnenkort wordt benaderd voor het eventueel helpen 
van de vereniging op deze dag! Samen een gezellige dag met hopelijk mooi weer. U zegt toch ook ja? 

AGENDA 

Zaterdag 22 juni 2019                      BBQ bij de Stroberg 

Maandag 9 September 2019             2e ringenbestelronde 2020 

Maandag 7 Oktober 2019                  Lezing in het St. Joseph gebouw 

21-23 November 2019                       Jaarlijkse vogeltentoonstelling Montfoort 


