DE SOESTER VOGELVRIENDEN
De Soester Vogelvrienden (SVV) is een vereniging van en voor vogelliefhebbers in de gemeente
Soest en omstreken.
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), gevestigd in
Bergen op Zoom.
Onze vereniging, die op 15 november 1952 is opgericht, is een club met enthousiaste leden die
behalve vogels houden en vogels kweken ook van gezelligheid houden.
De vereniging functioneert op basis van beschreven en notarieel vastgelegde statuten. Uiteraard
heeft de vereniging daarnaast een huishoudelijk reglement.
De Soester Vogelvrienden bezitten een eigen clubgebouw “VOGELZANG” aan de Molenstraat
8D te Soest waar de diverse evenementen en vergaderingen worden gehouden.
Het doel van de vereniging is onder meer:




het bevorderen van de vogelkweek, de vogelkennis en vogelstand in de ruimste zin van
het woord,
het behartigen van de belangen van de leden,
het onderhouden en verstevigen van de band tussen de leden onderling.

De Soester Vogelvrienden kent per 1 januari 2012:
1erelid, 5 leden van verdiensten, 130 seniorleden,
10 subleden, 6 jeugdleden en 65 donateurs.
Verheugend is het dat de vereniging nog steeds groeit.

BESTUUR
De Soester Vogelvrienden wordt geleid door 7 bestuursleden. Het bestuur vergadert in de derde
week van elke maand.

WAT DOET DE VERENIGING VOOR HAAR LEDEN EN DONATEURS




Leden die volledig lid zijn en jeugdleden ontvangen 12 maal per jaar het schitterende
Bondsblad “Onze Vogels”.
Alle leden ontvangen 10 keer per jaar ons eigen clubblad “Kweeklust”.
Op de eerste maandag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden, worden
vergaderingen gehouden. Naast de behandeling van huishoudelijke zaken worden ook
lezingen, film-, video- en diavoorstellingen gegeven.

1







Het hoogtepunt van het jaar is de tentoonstelling. Een onderlinge wedstrijd waar de
leden hun kweekresultaten laten beoordelen en tegelijkertijd hun vogels showen en waar
zij op sportieve wijze om de hoogste eer de strijd aanbinden met hun medeleden.
Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar wordt een vogelbeurs gehouden.
Voor leden en donateurs wordt jaarlijks een uitstapje georganiseerd.
Voor leden en donateurs is er rond Pasen en Kerstmis een bingoavond.
Na de zomervakantie wordt er voor leden en donateurs een barbecue gehouden.
.

LEDENVERGADERINGEN
De Soester Vogelvrienden komen als regel elke eerste maandag van de maand, met uitzondering in
de zomervakantie, bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt altijd begonnen met een korte
vergadering. Na de vergadering volgt in de meeste gevallen een educatief gedeelte waarvoor
sprekers worden uitgenodigd. Er wordt naar gestreefd deze bijeenkomsten rond een uur of elf af te
ronden. Hierna is er voor belangstellenden nog gelegenheid om gezellig samen te zijn om het
vogelgebeuren met elkaar te bespreken.
Deze ledenvergaderingen kunnen worden bezocht door leden die volwaardig lid zijn en door
subleden. De bijeenkomsten vinden altijd plaats in ons eigen onderkomen Vogelzang en worden in
de regel bezocht door ongeveer 50 leden.

KWEEKLUST
Kweeklust is een clubblad dat wordt uitgegeven door de SVV, verschijnt 10 maal per jaar en valt
ongeveer één week voor de eerste maandag van de maand in de brievenbus. De redactie wordt
gevormd door de bestuursleden.
Onder andere staat de convocatie voor de ledenvergaderingen erin met daarbij de toelichting op de
agenda. Ook staat het verslag erin van de vorige bijeenkomst en de mededelingen. De rubriek
“Vraag en aanbod” heeft er een vaste plaats. In deze rubriek kunnen leden vogels te koop vragen of
te koop aanbieden. Regelmatig nemen leden ook de pen ter hand om hun bijdrage te leveren. Dit
zijn over het algemeen artikelen die gebeurtenissen binnen onze verenging beschouwen. Ook
komen er van tijd tot tijd artikelen in waarin leden wat voor het voetlicht brengen of zichzelf
voorstellen.
In de gemeente Soest en in een deel van Amersfoort, Baarn en Hilversum wordt de verspreiding
geregeld door enkele leden. De leden in de overige omliggende gemeenten ontvangen Kweeklust
per post.

TENTOONSTELLING
Het hoogtepunt van ons verenigingsleven is de onderlinge vogeltentoonstelling (TT).
Onze vereniging organiseert jaarlijks, de derde week van november deze onderlinge vogeltentoonstelling.
Ingeschreven kunnen worden eigen gekweekte vogels (EK-vogels) en overjarige dan wel
aangekochte vogels (OK-vogels).
De keuring van de vogels is altijd op woensdag en de TT is geopend van vrijdagavond tot de
daarop volgende zondagmiddag.
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Aan deze TT kan worden meegedaan door leden en subleden van de SVV. Tijdens deze TT wordt
ook een vrije verkoop ingericht waar leden hun overtollige vogels te koop kunnen aanbieden.
Het TT-reglement wordt als bijlage verspreid in Kweeklust. Leden die niet over eigen kooien
beschikken kunnen deze van de SVV te leen krijgen. Helaas beschikken wij niet over speciale
kooien voor postuurkanaries.
De hoogste eer die te behalen is, is het clubkampioenschap. De TT-deelnemer met de vijf hoogst
gewaardeerde vogels wordt uitgeroepen tot clubkampioen.
Bekerwinnaars die in plaats van een beker iets anders willen ontvangen kunnen dat bij het bestuur
kenbaar maken. Het bestuur zorgt dan voor alternatieve prijzen.
Deelnemers die niet in de prijzen zijn gevallen ontvangen toch altijd een “inzendersprijs”. Dit is
veelal een waardevol gebruiksartikel.

VOGELBEURS
Tweemaal per jaar wordt door de SVV een vogel- c.q. ruilbeurs georganiseerd. Voor deze beurzen
worden ook vogelopkopers uitgenodigd. Elk lid kan, maar ook leden van vogelverenigingen in
omringende gemeenten kunnen, gratis een plaatsje op deze beurs krijgen om hun vogels te koop
aan te bieden.

COMMISSIES.
De volgende commissies zijn aangesteld of worden tijdelijk aangesteld.
1. Commissie gebouwbeheer. Deze commissie houdt de staat van ons gebouw in de gaten en
regelt, in overleg met het bestuur onderhoud c.q. reparaties aan het gebouw.
2. Keukencommissie. Deze commissie is belast met alle activiteiten in de keuken en de bar.
Ook de zaalverhuur valt onder de verantwoordelijkheid van deze commissie, evenals de
organisatie van het schoonhouden van de zaal en de omgeving van het gebouw.
3. Evenementencommissie. Deze commissie organiseert de “gezelligheidsactiviteiten” van de
vereniging zoals de bingo-avonden, de barbecue en het jaarlijkse uitstapje.
4. Tentoonstellingcommissie. Deze commissie organiseert de tentoonstelling en alle
werkzaamheden die daarbij horen.
5. Kascontrolecommissie. Deze commissie is belast met de controle van de boekhouding van
de penningmeester en doet tijdens de jaarvergadering verslag van haar bevindingen.
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RINGEN
Identiteit: Om de identiteit van vogels te kunnen bepalen, biedt een vaste pootring uitkomst.
Middels de ring is de leeftijd van de vogel vast te stellen, maar ook zijn afstamming. Voor het
bijhouden van een kweekboek zijn ringnummers onontbeerlijk. Bij het meedoen aan
tentoonstellingen is het voor eigenkweek vogels (EK) een eerste vereiste dat deze met de juiste
ring en jaartal zijn geringd.
Ringnummer: Als u bij de NBvV wordt aangemeld als lid wordt u door de NBvV een ringnummer
(kweeknummer) toegekend. Wanneer u via twee afdelingen lid bent van de NBvV, krijgt u echter
maar één ringnummer. Het ringnummer bestaat uit vier letters c.q vier cijfers c.q. combinaties
hiervan. Verder staat op de ring NB, als afkorting van Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Het jaartal (kweekjaar) en een doorlopend volgnummer.
Ringplicht: Europese (cultuur) vogels die in volières verblijven dienen geringd te zijn met een door
het ministerie voorgeschreven ring(maat). Deze ringplicht geldt ook voor de ondersoorten van
Europese (cultuur) vogels, ook al komen ze niet in Europa voor. Bovendien dienen bastaarden van
en met Europese (cultuur) vogels met deze ringen te worden geringd.
Het ministerie heeft ook een lijst “Bedreigde uitheemse diersoorten” (BUD-lijst) uitgegeven. In
deze lijst worden uitheemse vogels genoemd die niet, of uitsluitend met een vergunning mogen
worden gehouden. Ook deze vogels dienen geringd te zijn met speciale vaste pootringen.
Ringmaat: Vogels moeten met een zodanige ring worden geringd, dat deze ring bij een volwassen
vogel niet (zonder beschadiging) van de poot geschoven kan worden. In Onze Vogels is een
ringindicatielijst te vinden van de meest voorkomende vogels en ringmaten. Wanneer de door u te
kweken vogels niet op deze lijst staan kunt u via onze ringencommissaris aan de juiste ringmaat
komen.
Bestellen: Nieuwe leden kunnen bij aanmelding als nieuw lid direct ringen bestellen. Deze
ringbestelling wordt met enige voorrang behandeld. Normaal moeten de ringen worden besteld op
de daarvoor bestemde formulieren en tijdstippen. Informatie kunt u krijgen bij de
ringencommissaris.
De eerste bestelling ringen voor een nieuw kweekseizoen zijn per 1 oktober, voorafgaande aan het
nieuwe kweekseizoen beschikbaar. Ringen kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van een
plaatselijke afdelingen worden besteld. Leden die bij twee of meer afdelingen volwaardig lid zijn
dienen goed te overwegen waar ze hun ringen bestellen. Zijn die afdelingen gevestigd in
verschillende districten, dan kan alleen in dat district aan de districttentoonstelling (DTT) worden
meegedaan, waar de ringen zijn besteld.
Ringen andere organisatie: Wanneer u lid bent van een andere organisatie op vogelgebied en bij
deze organisatie ook uw ringen bestelt, is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan met vogels
die deze ringen dragen mee te doen aan TT’s van de NBvV. Hiervoor moet wel een
registratieverklaring door de NBvV worden afgegeven. Zie de informatie in Onze Vogels, of
raadpleeg onze ringencommissaris.
Kleurringen: Om vogels te onderscheiden kunnen deze vogels kleurringen worden omgedaan. Dit
zijn knijpringen of kunststof ringen die met een lepeltje moeten worden aangebracht. Deze ringen
zijn uitsluitend geschikt voor eigen gebruik. Vogels met deze kleurringen mogen niet voor een
vogelkeuring worden aangeboden.
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NBvV-ringen die u bij onze ringencommissaris bestelt zijn ook gekleurd, elk jaar heeft zijn eigen
kleur. Deze ringen worden niet als kleurring aangemerkt.
Uitwisseling: Het gebeurt wel eens dat midden in het kweekseizoen kweekvogels van eigenaar
wisselen. Soms beschikken de nieuwe eigenaren niet over de juiste ringen. Wanneer niet tijdig kan
worden beschikt over de juiste ringen, zouden de jonge vogels geringd kunnen worden met ringen
van de vorige eigenaar of een andere ringbezitter. Deze ringen worden echter door de NBvV niet
erkend als EK-ringen voor de nieuwe eigenaar. Het meedoen aan TT’s in de EK-klasse is daardoor
uitgesloten.
De Soester Vogelvrienden wil haar leden in deze echter wel tegemoet treden. Wanneer een van
onze leden zijn vogels onverhoopt moet ringen met ringen van een ander, en deze overdracht laat
registreren bij onze ringencommissaris, kan hij toch met deze vogels op onze tentoonstelling bij de
EK meedoen. Deze transactie wordt niet door de NBvV erkend, dus aan andere TT’s kan met deze
vogels niet als EK worden meegedaan.

LID WORDEN VAN DE SOESTER VOGELVRIENDEN
Elders in deze brochure treft u een aanmeldingsformulier aan. Om lid te worden van de Soester
Vogelvrienden moet u dit formulier met machtigingsformulier volledig ingevuld inleveren bij één
van de bestuursleden. Uw aanmelding wordt in de eerstvolgende “Kweeklust” aangekondigd.
Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering kunnen de leden zich dan uitspreken over uw
aanmelding. Wordt er geen bezwaar aangetekend dan bent u als lid van de Soester Vogelvrienden
geaccepteerd.
U kunt op verschillende manieren lid zijn van de Soester Vogelvrienden (SVV).
Volledig lid. Als u (nog) geen lid bent van een andere vogelvereniging die is aangesloten bij de
NBvV, kunt u volledig lid worden van de Soester Vogelvrienden. U wordt dan automatisch lid van
de NBvV. U betaalt naast de contributie voor het afdelingslidmaatschap ook een klein bedrag dat
onze penningmeester moet afdragen aan de NBvV. (Zie het contributieoverzicht hierna.)
U ontvangt hiervoor maandelijks het rijk geïllustreerde NBvV vogelmagazine “ONZE VOGELS”
bovendien ontvangt u 10 maal per jaar ons eigen clubblad “Kweeklust”.
Als volledig lid kunt u aan alle activiteiten van onze verenging deelnemen. (Zie onze
activiteitenlijst elders in deze brochure.)
Sublid. Wanneer u al elders lid bent van een vogelverenging die is aangesloten bij de NBvV, kunt
u bij ons sublid worden. U wordt dan niet via ons aangemeld als lid bij de NBvV. U betaalt dan
80% van de contributie van een volledig lid. (Zie het contributieoverzicht hierna.)
U ontvangt geen (extra) maandblad Onze Vogels, wel ons eigen clubblad “Kweeklust”. Voorts
kunt u aan alle activiteiten van onze verenging deelnemen. (Zie onze activiteitenlijst elders in deze
brochure.)
Donateur. Als u geen lid wilt worden kunt u ons wel steunen als donateur. U ontvangt dan geen
maandblad Onze Vogels en ook Kweeklust ontvangt u niet. U kunt wel aan bepaalde activiteiten
meedoen. (Zie onze activiteitenlijst elders in deze brochure.)
Jeugdlidmaatschap. Jongeren die ouder zijn dan 6 jaar, maar niet ouder dan 17 jaar kunnen zich
aanmelden als jeugdlid. Zij zijn dan automatisch jeugdlid van de NBvV, met alle voordelen die
ook een volledig lid heeft.

5

Voor de jeugdleden worden speciale jeugdactiviteiten georganiseerd en jeugdleden kunnen aan de
tentoonstelling meedoen in de jeugdklasse. Het jeugdlidmaatschap eindigt wanneer het jeugdlid op
de dag van de vogelkeuring 17 jaar is. Jeugdleden die 17 jaar zijn geworden, worden automatisch
ingeschreven als volledig lid.
Contributieoverzicht.


Het volledig lidmaatschap voor een seniorlid bedraagt € 31,00 per jaar.



Het sublidmaatschap bedraagt € 23,20 per jaar.



Het jeugdlidmaatschap bedraagt € 12,00 per jaar



Het donateurschap bedraagt minimaal € 15,00 per jaar

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 2,50
De contributie wordt per automatische incasso geïnd.

MEER WETEN?
Nadere informatie is te halen bij één van onze bestuursleden of op onze website

www.soestervogelvrienden.nl

WORD LID VAN DEZE VOORUITSTREVENDE
VERENIGING.
DE SOESTER VOGELVRIENDEN
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AANMELDINGSFORMULIER LEDEN EN DONATEURS
Ondergetekende meldt zich aan als lid/donateur van de Soester Vogelvrienden.
Naam en voorletters

:

. . . . . . . . . . . . . .

Adres

:. . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats

:. . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum

: . . . . . . . . . . . . . . .

Telefooonnummer

:. . . . . . . . . . . . . . .

Bankrekeningnummer

:. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail adres

:. . . . . . . . . . . . . . .

Kweker van

:. . . . . . . . . . . . . . .

Het betreft het : VOLLEDIG LIDMAATSCHAP, SUBLIDMAATSCHAP,
JEUGDLIDMAATSCHAP, DONATEUR *) Doorhalen wat niet van toepassing is !
NBvV kweeknummer (sublid): . . . . . . . . . .
Ik geef toestemming toestemming geeft om mijn persoonsgegevens op te nemen in het
administratieve ledenbestand van de Soester Vogelvrienden en de NBvV voor
gegevensopslag t.b.v. ledenadministratie, contributie inning en t.b.v. het organiseren, dan
wel meedoen aan tentoonstellingen.
Plaats: . . . . . . . . . . .
Handtekening:

Datum: . . . . . . . . . .

Dit formulier afgeven aan één van bestuursleden of inzenden naar:
Ledenadministratie Soester Vogelvrienden: H.B.F. van den Deijssel, Ferd Huycklaan 11, 3768
HW Soest, Tel: 06-37600891, E-mail hdeijssel@gmail.com,
Betaling van de contributie kan, na de eerste betaling via een overschrijving van het verschuldigd
contributiebedrag, alleen geschieden middels een automatisch incassoformulier. Ondergetekende
machtigt hierbij de “ De Soester Vogelvrienden” om jaarlijks het bedrag te doen afschrijven van
zijn/haar bankrekening dat verschuldigd is vanwege de contributie voor het lidmaatschap van de
vereniging “De Soester Vogelvrienden”. Nb: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb
ik de bevoegd¬heid om het bedrag binnen 60 dagen na afschrijving - zonder opgave van redenen bij mijn bank terug te vorderen. Het lidmaatschapschap wordt pas effectief na de ontvangst van het
eerste contributie- en inschrijfgeld en na aanname van het nieuwe lid door de ledenvergadering. De
eerste contributie en het inschrijfgeld (2,50 euro) moet worden overgemaakt op
bankrekeningnummer NL32 INGB 0000480273 t.n.v. Soester Vogelvrienden.
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“DE SOESTER VOGELVRIENDEN”

VOGELVERENIGING
OPGERICHT: 15 NOVEMBER 1952
AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE BOND VANVOGELLIEFHEBBERS

Postbank nummer : 480273
Adres clubgebouw
: Molenstraat 8D, 3764 TG Soest
Adres penningmeester : Mariastraat 18, 3762 CW Soest
E-mail: j.vdbremer@compaqnet.nl

Machtigingsformulier automatische incasso
Ondergetekende,
De heer/ mevrouw …………………………..………………….
Adres

……………………………………………….

Postcode-woonpl. ……………………………………………….
Telefoonnummer ……………………………………………….
Machtigt hierbij de “ De Soester Vogelvrienden” om jaarlijks bedragen te doen
afschrijven van zijn / haar bankrekening
nummer ……………………………..
die verschuldigd zijn vanwege de contributie voor het lidmaatschap van de
vereniging “De Soester Vogelvrienden” en om eenmalig het inschrijfgeld te doen
afschrijven.
Plaats ………………..
Datum

Handtekening

………………..

................

Nb: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om
het bedrag binnen 60 dagen na afschrijving - zonder opgave van redenen - bij
mijn bank terug te vorderen.
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Oprichting Soester Vogelvrienden (S03).
Uit ONZE VOGELS december 1952 pag.188

AFDELING SOEST.
Op zaterdag 15 november 1952 had te Soest de oprichtingsvergadering plaats van een nieuwe afdeling genaamd DE SOESTER VOGELVRIENDEN. Het was hier echter slechts een kwestie van formaliteit, omdat reeds een groot aantal leden van de afdeling Baarn, in Soest woonachtig, zelf een
afdeling wilden hebben.
De heer Koops, voorzitter van de Baarnse afdeling, had hier dan ook de leiding en verleende zijn
volle medewerking.
Ook de Bondssecretaris, de heer Passchier, was aanwezig en gaf een historisch overzicht en besprak
de aanleiding tot de oprichting van onze Bond.
Beide heren brengen wij gaarne dank voor hun medewerking.
Op deze eerste vergadering waren 18 personen aanwezig, waaronder 5, die zich ook direct opgaven
als lid. De tweede vergadering had plaats op 2 december j.l. Toen telde onze afdeling reeds 41 leden
en hadden er 20 aan onze oproep gehoor gegeven. We zijn van mening dat dit aantal hoger had
kunnen en moeten zijn. Maar 't zal de vraag zijn of in Amsterdam met zijn ongeveer 300 leden, 50
procent ter vergadering komt.
Besloten is om op elke eerste woensdag van iedere maand te vergaderen. Er zal een clubbibliotheek
worden ingericht, zodat de leden hun kennis kunnen vergroten.
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op 7 januari a.s. Dan zal er een "vraag- en aanbod"
lijst worden opgesteld, zodat de leden hun overtollige vogels aan hun medeleden kunnen verkopen.
Het Dagelijks Bestuur der afdeling is als volgt samengesteld:
Voorzitter: de heer J.W. Kaspers, Hartmanlaan 43.
Secretaris, Bibliothecaris en Ringencommissaris: de Heer W. Blok, Nieuweweg 100.
Penningmeester: de heer T. v.d. Broek, Nieuwstraat 32.
Namens het Bestuur,
W. BLOK, Secr.
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