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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE
Henk Haasnoot
Ben Zwetsloot
Con van der Ven
André Weijers
Arno Ooms
Voorzitter
B.J. Zwetsloot (Ben)
Boekhorstlaan 42
2215 BD Voorhout
0252-216636 / 06-17101376
benzwetsloot@live.nl

Lidmaatschap
Volwassenen
33 euro
AOW (66 jaar)
28 euro
Jeugd tot 17 j
17 euro
Gastlid/jeugd 21/16 euro

KvK nummer; V 40445820
Verenigingscode NbvV; N16
Bankrek met IBAN nr
NL34 RABO 034.69.04.811
Oplage maandblad 150 stuks

Secretaris / Redactie / Website
A.A. Ooms (Arno)
Spoorlaan 17
2215 KN Voorhout
06-44048090
secretaris@dekolibri.com

Penningmeester
O. Rinzema (Oege)
Componistenlaan 45
2215 SN Voorhout
0252-220646
rinze002@planet.nl

Algemeen Commissaris
W. Anthonissen (Willem)
Andellaan 20
2211 JV Noordwijkerhout
0252-375668
geen E-mail

Ledenadministratie
H. Nederpel (Hennie)
Leidsevaart 192
2211 WE Noordwijkerhout
0252-340860
ledenadministratie@dekolibri.com

Ringencommissaris
Chr. vd Ven (Christian
Quarless v Uffordstraat 66
2202 NJ Noordwijk
06-14179280
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com

Materiaalcommissaris
B.J. Zwetsloot (Ben)
Boekhorstlaan 42
2215 BD Voorhout
0252-216636 / 06-17101376
benzwetsloot@live.nl

Prijzencommissie
T. Zwetsloot (Toos) /
M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)
van Gendtlaan 37
2121 WW Bennebroek
023-5848543
mies.elstgeest@outlook.com

Coördinator Vogelmarkt
W. Anthonissen (Willem)
Andellaan 20
2211 JV Noordwijkerhout
0252-375668
geen E-mail

Coördinator Vogelbestand
F.E.C.W. Hoogervorst (John)
Veenburg 4
2171DW Sassenheim
06-28244576
f.hoogervorst@ziggo.nl

Maandbladbezorgers;
A. Weijers, C. de Mooij,
E. Hulsebosch, J. vd Luijt en W.
Anthonissen.
In geval van overgenomen
artikelen is de vereniging niet
aansprakelijk. Alle ingezonden
kopy blijft voor verantwoording
van de auteurs.

Vogelmarktwerkgroep
Gerrit Wesseling
O
Theo Hogervorst
O/M
Willem Anthonissen O
E Hulsebosch
M
S. Alsemgeest
O/M
S. Mourits
O/M
Ingrid Wesseling
Loterij

www.dekolibri.com
Let op ! Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via
ledenadministratie@dekolibri.com Niet via andere bestuursleden.
Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de vogelmarkt. Wij
zorgen dan dat dit bij genoemd adres terecht komt.

Uitgifte maandblad november 2021 medio
30 oktober 2021
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Er mag weer veel meer.
Net op de perconferentie gehoord per 25 september mag er weer veel
meer en is de 1.5 meter niet meer verplicht. Voor ons betekend dat we
weer volop gas gaan geven. Op de laatste gehouden vergadering die
prima verliep waren de mensen nog wat terughoudend om een klus op te
pakken vanwege de corona.
Maar nu met de versoepelingen hoeft dat geen probleem meer te zijn.
De verschillende verslagen werden voorgelezen, en ook het laatste
verslag van Con van der Ven zag er prachtig verzorgt uit. Con nogmaals
hartelijk dank voor je vele werk voor de Kolibri. Een verslag vindt u verder in het maandblad.
Het eerste wat komt is het open podium, en de medewerkerslijst voor de tentoonstelling. Want
ook die komt er weer aan. Vele hebben gevraagd of de TT doorgaat, hier is de bevestiging. De
Duinklievers staan weer klaar om ons te ontvangen. Heeft u tijd om ons met de TT te helpen
laat het ons weten.
Ook de dames van de Bingo staan weer in de startblokken, want 21 oktober is niet ver meer
weg. De prijzen van vorig jaar moeten hier en daar worden aangepast, en mogelijk nog wat bij
aangeschaft. Maar het resultaat mag er wezen. Een heerlijk avondje uit, wie doet ons wat !!
De vogelmarkt afgelopen maand was rustig, veel mensen moeten er waarschijnlijk weer aan
wennen. Wat wel ontbreekt zijn extra handelaren, als u wat weet hoor ik het graag. Vogelmarkt
Boskoop gaat 4 december weer van start, dat gaf de voorzitter van Boskoop op de
rayonvergadering afgelopen maandag te kennen.
De rayontentoonstelling bij de Diamantvink in Roelofarendsveen wordt gehouden van 19 t/m
21 november. De papieren zijn bij Oege Rinzema te verkrijgen. De districtstentoonstelling in
Dirksland van 17 tot 18 december. Deze papieren zijn bij mij te verkrijgen.
Burgerinitiatief is momenteel getekend door 14.000 mensen, nog 26.000 te gaan voor de
benodigde 40.000 die we nodig hebben. Help de N.B.v.V om straks sterk te staan voor onze
hobby.
De eerste advertenties zijn al weer binnen. Ik hoop dat we net als voorgaande jaren een mooi
bedrag binnen krijgen. Met een mooie TT en een goed resultaat
kunnen we het hele jaar weer ronddraaien.
Voor degene die nog naar de Bosruiter willen, zijn bedrijf stopt per 1 oktober.
Ook al mag er weer veel meer, pas goed op elkaar en volg de aanwijzingen van de overheid
op. Daar worden wij allemaal beter van.
Graag tot ziens op donderdag 14 oktober.

B. Zwetsloot vrz.
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Uw pen via de mail?
Natuurlijk kan dat !!
Mail naar secretaris@dekolibri.com

Agenda 2021
25 september
14 oktober
21 oktober
30 oktober
03 november
04 november
05 november
06 november
07 november
07 november
11 november
27 november
09 december
18 december

V.V. De Kolibri
Vogelmarkt
Open Podium, o.a. Oege Rinzema
Bingoavond
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden)
17.00 – 20.00 uur
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
Simon vd Luyt, Avifauna
Vogelmarkt
Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt

Spreuk van de maand:
Als je niet naar bed gaat voordat de vogels beginnen te krijsen,
heeft het geen zin meer om naar bed te gaan.
Een berichtje van de Bosruiter.
Na 30 mooie en onvergetelijke jaren sluit VOGELSPECIAALZAAK DE BOSRUITER zijn deuren
met ingang van 1 oktober 2021.
Wij willen al onze klanten, collega’s, leveranciers, medewerkers en stagiaires danken voor de
fijne contacten, samenwerking en vertrouwen in de afgelopen 30 jaar.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid en heel veel fijne jaren toe.
Met vriendelijke groet,
Jack en Carla Evers (De Bosruiter)
V.V. De Kolibri 2021
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Verslag Jaarvergadering 2021 op 2 september 2021
Opening
Ben Zwetsloot heet iedereen welkom, speciaal de jubilarissen en Dhr Lex Kaptein wnd
Voorzitter namens het Districtsbestuur.
• De eerste vogelmarkt is geweest
• Toegang tot het Victorhuis is Coronaproef en je moet je inschrijven.
• Afmeldingen van John Hoogervorst en Cees vd valk
Mededelingen (Ben Zwetsloot)
• Ons lid Dhr. Borgheijm en Dhr. Turenhout zijn overleden, daarvoor graag 1 minuut stilte.
• Het adressenbestand is vaak nog voorzien van vaste nummers, terwijl mensen steeds
meer gebruik maken van een mobiele telefoon. Graag willen we van iedereen het 06
nummer ontvangen. Dit s.v.p. doorgeven aan secretaris (via mail of whatsapp)
Vorig verslag (zie maandblad juni 2020. Ook via website)
• Zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd
Ingekomen stukken (Allen)
• Infoblad van de NBvV
Verslag Secretaris (Arno Ooms)
Ik geef u een overzicht van het jaar 2020.
Leden
Op 1 januari 2020 hadden wij als vereniging 112 leden.
In de loop van het jaar zijn 10 leden aangemeld en 4 leden afgemeld zodat het ledenaantal
per 1 januari 2021 op 118 uitkomt. Deze bestaan uit 109 gewone leden, 4 gastleden, 5
leden van verdienste (Henk, Ben, Con, André en Arno) en géén jeugdlid.
Inmiddels hebben zich per 1-1-2021 weer 3 leden aangemeld
Opbouw ledenbestand
Leden Gewoon
I januari
totaal
lid
2006
124
114
2007
124
117
2008
123
114
2009
114
108
2010
108
102
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Gastlid
0
0
0
0
0
5

Erelid
1
0
0
0
0

Lid v
verdienste Jeugdlid
4
5
4
3
4
5
4
3
3
4
Noordwijkerhout

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

113
107
106
107
100
101
114
115
113
112
118

103
97
97
100
94
94
108
108
108
106
109

2
2
2
0
0
1
2
2
0
1
4

Waar komen onze 118 leden vandaan?
Noordwijkerhout
38 Bennebroek
Voorhout
19 Hillegom
Noordwijk
20 Hoofddorp
Sassenheim
9 Leiden
De Zilk
6 Leiderdorp
Lisse
6 Lisserbroek
Katwijk
3 Velsen-Noord
Warmond
3 Voorschoten
Haarlem
2 Zandvoort
Heemstede
2 Zoeterwoude

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0

4
4
4
3
3
3
3
4
4
5
5

4
4
3
3
2
2
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ledenbestand qua leeftijd per 1-1-2021
2018
2019
2020
2021
Totaal aantal leden
115
113
112
118
Het gemiddelde Kolibrilid is
63,74 64,18 65,18 65,52
De jongste is 22,65 (Dex Geerlings uit Noordwijkerhout) en de oudste 84,97 jaar (Dhr
W.A.M. Zonneveld uit Noordwijk)
Huldigingen 2020
40 jaar M.J. Geerlings, Noordwijkerhout
40 jaar R.R. Houtman, Sassenheim
Overleden in 2020
3 augustus 2020 Piet de Zwart, Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2021
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Bestuur
In 2020 was Ben Zwetsloot aftredend en herkozen.
Verder is het bestuur ongewijzigd.
Huishoudelijk reglement
Geen wijzigingen
Aktiviteiten in 2020.
Door Corona werd van veel activiteiten onduidelijk of deze wel of niet doorgang mochten
vinden. Veel is dan ook niet doorgegaan
Ledenavonden
12 maart
Jaarvergadering leden
03 september TT vergadering
08 oktober
TT vergadering + Open Podium ‘t Victorhuis Noordwijkerhout
Sprekersavonden
09 januari
Sprekersavond Aad Wolvers, Imker in Warmond
13 februari
Sprekersavond Alois van Mingeroet,
Nr 27. Reggio Emilia, Koningin van de Vogelbeurzen
Nr 30. Op eenvoudige wijze vogels fotograferen in een fotokooi
Verdere Kolibri-aktiviteiten in 2020.
25 januari
Vogelmarkt
29 februari
Vogelmarkt
29 augustus Vogelmarkt
26 september Vogelmarkt
Maandblad
Het maandblad is met de zeven en twintigste jaargang bezig. Vanaf deze plek wil ik de
maandbladbezorgers bedanken voor hun tijdige bezorging van de bladen.
Het maandblad staat op de site en wordt bij het merendeel van de leden via mail verzonden en
een klein aantal wordt nog gedrukt. Wie ook meedenkt aan de verenigingsfinanciën en via email
wil ontvangen graag melden bij secretaris@dekolibri.com. Nieuwe leden krijgen standaard de
keuze, via mail of website.
63e Onderlinge tentoonstelling 2020
Deze hadden we gehoopt te mogen houden. De gedachte was een nieuwe locatie; Veldzicht in
Noordwijk. Ondanks het nodige overleg en onderzoek waarbij we alles goed hadden
voorbereid, mocht de tentoonstelling toch geen doorgang vinden. Iedereen toch hartelijke dank
voor het meedenken. Onze 63e TT zal in 2021 wel doorgaan.
V.V. De Kolibri 2021
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Verslag Ringencommissaris (Con vd Ven / Christian vd Ven)
• Voor het kweekseizoen 2020 zijn er in totaal 4610 ringen in diverse maten en
uitvoeringen besteld, Ter waarde van € 1.457,25 incl. 69 x € 2,50 administratiekosten
en 165 x € 1,= aan spoedbestellingen extra.
Ringmaat Groen
Geanod. Cultuur Geanod. Staal
Subtotaal
Totaal
in mm
0,21
0,36
0,31
0,46
1,78
per
€ per
ringmaat
ringmaat
2
70
70
14,70
2,1
10
10
3,10
2,3
90
90
18,90
2,5
280
275
20
575
153,20
2,6
10
10
3,10
2,7
400
20
305
725
185,75
2,8
40
40
12,40
2,9
1385
90
10
1485
326,35
3
120
135
255
67,05
3,2
270
35
305
69,30
3,5
110
110
23,10
4
470
60
530
120,30
4,3
30
30
6,30
4,5
115
30
145
33,45
5
80
80
16,80
5,4
20
20
40
11,40
6
70
10
80
32,50
7
20
10
30
22,00
Sub
3530
225
815
20
20
4610
1119,75
totaal
Admin.
172,50
kosten
Spoed
165,00
kosten
1.457,25
Totaal €
Komende veranderingen:
Administratiekosten worden iets verhoogd van 2,50 naar 3,00 euro.
Spoedbestellingen: 2,50 naar 4,50 + 1,00 per ring
V.V. De Kolibri 2021
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Verslag Materiaalcommissaris (Ben Zwetsloot)
• Functie nog vacant
• Henk Haasnoot heeft alles goed achtergelaten, alles op karren klaarzetten was goede zet.
• Vervoer met van Gent ook goed geregeld.
• Alle TT spullen staan nog klaar voor de afgelopen afgelaste TT.
Verslag Vogelmarkt (Willem Anthonissen)
• Vogelmarkt weer opgestart. Was nog wat rustig maar dat gaat goed komen.
• De werkgroep begint 80+ te worden dus wat jonkies zijn welkom.
• Graag meer handelaren zou mooi zijn.
• Iedereen nadenken en navragen
• Loterij toch 90 euro opgebracht
• Entree 1.00 euro handhaven? (punt volgende vergadering)
Verslag Vogelbestand
John is deze vergadering afwezig, maar zal een stukje schrijven voor het maandblad
Verslag Prijzencommissie (Toos Zwetsloot, Mies en Jos Elstgeest)
Alles is goed gegaan, veel prijzen ingekocht
Nu hopen op Bingo’s en de TT
We hopen u allen in oktober weer te zien op de Bingo
Huldiging jubilarissen
We hebben deze keer een 5 tal jubilarissen
Gerrit Wesseling 50 jaar lid
Nic van de Berg
40 jaar lid
André Weijers
40 jaar lid
Filemon
40 jaar lid
Ruud van Gulik
25 jaar lid
Ad interim Districtvoorzitter Lex Kaptein huldigt / feliciteert alle jubilarissen deelt de spelden
uit. Gidi Vogels van Blik op Noordwijkerhout maakt foto’s en zal deze naar Secretaris sturen.
Pauze
In de pauze worden de financiële stukken uitgedeeld voor nadere bestudering en vindt de
loterij plaats.
Verslag Penningmeester (Oege Rinzema)
Oege neemt alle stukken door en beantwoord de vragen naar tevredenheid.

V.V. De Kolibri 2021
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Kascontrole over 2020: Kees vd Valk, Ed Pronk (reserve John Hoogervorst)
Ed Pronk neemt het woord. Zij hebben alle stukken gecontroleerd. Ondanks dat er weining
activiteiten waren in 2020 (door Corona) zijn er toch de nodige kosten en baten. Oege heeft
alles kunnen toelichten. Het bestuur wordt gevraagd de penningmeester décharge te
verlenen.
Verkiezing kascontrole;
Cees van de Valk wordt bedankt voor zijn inzet.
De leden schuiven door en graag willen wij nieuwe reserve.
Nieuwe commissie wordt
Ed Pronk, John Hoogervorst en reserve Jos Elstgeest
Vaststellen contributie per 1 januari 2022
Voorstel is om de contributie te handhaven op het huidige niveau.
Bestuursverkiezing
2021 Arno Ooms, Secretaris zonder tegenkandidaten herkozen.
Nieuwe momenten van aftreden:
•
2022 Oege Rinzema, Penningmeester
•
2023 Ben Zwetsloot, Voorzitter
•
2024 Arno Ooms, Secretaris
Rondvraag/mededelingen
Ben:
Advertenties TT. Oege heeft alles weer klaargemaakt. (brief, uitnodiging TT en
factuur) André Weijers is gestopt met advertenties lopen. We hopen op wat nieuwe
hulp in het team. Vandaag liggen de advertenties klaar. Wie wat kan meenemen,
loop even langs.
Ben:

BBQ. Er staat al tijden een vraag in het maandblad wie dit wil organiseren.
Tot op heden weinig animo. Er komen geen ideeën of voorstellen uit de zaal. Ook
biedt niemand zich aan voor de organisatie.
Voorstel Locatie: Mooi weer? Dan buiten bij Piet Lommerse
Slecht weer? Dan binnen bij Ruud van Gulik
Beide heren hartelijk dank voor het meedenken en locatie
bieden.
Voorstel: Vrijdag 24 september 17.00 uur op bovengenoemde locaties
Drank zelf meenemen
BBQ kant en klaar aangeleverd: BBQ , vlees, salades + man achter BBQ.
Tevens plastic bordjes en bestek.
Vrijdagmiddag graag paar mensen die willen helpen met tafels en stoelen
V.V. De Kolibri 2021
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plaatsen bij Piet of Ruud.
Zaterdagochtend paar mensen die willen helpen opruimen.
Voor de prijs van 12,50 per persoon.
Afspraak: Minimum van 30 personen.
Mail naar leden
Betaling via bank Kolibri of cash bij barbecue
Ben:

Showkooien
We gaan ze nog niet zelf maken. Peter van Schooten levert hout etc. maar dat doen
we later. Voor dit jaar mogen we 3 kooien lenen van Katwijk om ervaring op te doen.
Wie wil er zo’n kooi inrichten tijdens opbouw van de TT (en zijn/haar vogels
showen).
>> Ed Pronk, Jan Pols en Rein Schoonderwoerd gaan hiermee starten.

André:

Hoe staat het met de showkooien?
Lees hierboven.

Chris:

Verjaardagslijst maandblad
Waarom 3 mensen in de verjaardagslijst in maandblad, die er al niet meer zijn.
Fouten worden gemaakt. Zal hopelijk niet meer gebeuren.
Nu andere werkwijze ingevoerd om e.a. te voorkomen.

Antw.

Sluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wel thuis.

BINGO AVOND
21 OKTOBER 20.00 UUR
’t Victorhuis
Maandagsewetering, Sporkenhout
Noordwijkerhout
3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden Bingo
Vele mooie prijzen te winnen.
Niemand gaat zonder prijs de deur uit.
V.V. De Kolibri 2021
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Ringen bestellen voor het kweekjaar 2022
Om zeker te zijn dat u tijdig uw ringen in huis heeft is het van belang goed in de gaten
te houden wanneer de 4 bestelrondes bij de NBvV precies vallen.
U kunt ringen per mail bestellen via ringenbestellen.dekolibri@gmail.com of door het
bestelformulier (incl. verschuldigde bedrag - let op 3 euro behandelingskosten) in de
bus te doen bij:
Christian van der Ven
Quarles van Uffordstraat 66
2202 NJ Noordwijk
* graag bij het bestellen van ringen voor inheemse soorten het daarvoor bestemde
formulier volledig ingevuld indienen. Zonder volledig formulier kan er helaas geen
bestelling geplaatst worden.
Voor de volledigheid de besteldata voor het komende kweekseizoen nog even onder
elkaar:
Bestelronde #1
Bestelling indienen vóór 28 april 2021
Uitlevering ringen vanaf 01 oktober 2021
Bestelronde #2
Bestelling indienen vóór 13 september 2021
Uitlevering ringen vanaf 15 december 2021
Bestelronde #3
Bestelling indienen vóór 13 januari 2022
Uitlevering ringen vanaf 01 april 2022
Bestelronde #4
Bestelling indienen vóór 13 maart 2022
Uitlevering ringen vanaf 15 mei 2022
Heeft u nu (nog) ringen nodig voor 1 oktober 2021, voor kweekseizoen 2021, dan is dit
alleen nog als spoedbestelling te plaatsen.
Voor vragen kun je gerust een mailtje sturen aan: ringenbestellen.dekolibri@gmail.com

V.V. De Kolibri 2021
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Duin
Ooms
Gulik
Beijk
Velzen
Keizer
Verdegaal
Schaap
Hagenaars
Compier
Nassar
Berg
Floor
Rotteveel
Rinzema

J.M. van
A.A.
J.HR van
J.T.M.
J.G.
N. de
Chr.
P.
P.
G.
S.
N.L.W. vd
A.W.P.
R
O.

2
1

5 8
7
8

Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijk
Lisse
Lisse
Lisserbroek
Noordwijkerhout
Noordwijk
Katwijk
Heemstede
Hoofddorp
Noordwijkerhout
Velsen Noord
Voorhout
Voorhout

7 5
9
4
3

3

6
2 9
5
6
7 9
8
3
1 7
1
8
6
2
4 6
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1-10
4-10
5-10
6-10
10-10
15-10
21-10
22-10
23-10
24-10
25-10
26-10
26-10
26-10
29-10

2

7

3 9
2
8
7
3 9 1
9
8 2
7
3 2
4
8
5
4 6
1
5
8
5
6 1
4
7 6 4
3
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Reglement en prijzenverdeling voor de 64e onderlinge
vogeltentoonstelling 2021 van v.v. ,, De Kolibri ”
Noordwijkerhout en Omstreken
Deze onderlinge tentoonstelling wordt georganiseerd door V.V. ,,De Kolibri ”
Noordwijkerhout en Omstreken en zal worden gehouden in het verenigingsgebouw ,, De
Duinklievers ” Wagenmakerswerf 3 2211HR
te Noordwijkerhout op: 5 t/m 7 November 2021
Art. 1
De inschrijving is opengesteld voor ieder lid c.q. gastlid van V.V. ,, De Kolibri ” , met
inachtneming van art. 14 van het huishoudelijk reglement dat de contributie van het gehele
jaar moet zijn voldaan.
Art. 2
Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.
Art. 3
Ingeschreven kunnen worden alle vogels vermeld in het vraagprogramma van de N.B.v.V.
2020/2024 met uitzondering van de groepen 1 t/m 9 te weten zang/ zang-kleurvogels.
Art. 4
- 1 Vogels vallend onder de B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de vereiste papieren in
orde zijn en bij het T.T. secretariaat worden afgegeven bij het inschrijven.
- 2 De papieren als bedoeld in 4.1 zullen tijdens de duur van de T.T. onder beheer van de
secretaris in de T.T. ruimte aanwezig zijn.
- 3 Inzage in de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement is alleen toegestaan aan
personen die zich kunnen legimenteren als ambtenaar met opsporingsbevoegdheid.
- 4 Op het moment dat de vogels vallend onder de B.U.D. met de eigenaar de ruimte van de
tentoonstelling verlaten, zullen de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 aan de eigenaar worden
teruggegeven. Daarmee is de wettelijke aansprakelijkheid jegens De Kolibri vervallen.
- 5 Het bestuur van De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens het niet in orde
zijn van de papieren als bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement.
Art. 5
De jeugd draait met de senioren mee, er worden extra prijzen beschikbaar gesteld , 1e, 2e en 3e
over alle jeugd.

V.V. De Kolibri 2021
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Jeugdleden zijn verenigingsleden , aangesloten bij de N.B.v.V. of gastleden welke de leeftijd
van 17 jaar nog niet hebben bereikt, ingeschreven kan worden indien men na 3 november
2004 geboren is. Op het inschrijfformulier dient men duidelijk JEUGD, alsmede de
geboortedatum te vermelden.
Alleen dan is de inschrijving voor de jeugd geldig.
Art. 6
De inschrijvingen kunnen via de email rinze002@planet.nl en bij Oege Rinzema
Componistenlaan 45 2215 SN Voorhout worden ingeleverd. De Uiterste datum is zondag 4
oktober. Na deze datum worden ze niet meer in behandeling genomen.
Het inschrijfbedrag voor de eerste 15 vogels is vastgesteld op € 0.50 per vogel, daarna gratis.
Derby € 0.75 extra. De verplichte catalogus kost € 1,00, , losse verkoop € 2,00
Het verschuldigde bedrag dient contant te worden voldaan bij inschrijving of via de bank NL.34
RABO 0346904811.T.N.V. De Kolibri
Art. 7
Voor de inbrengdatum van de vogels ontvangt iedere deelnemer een kopie van het
inschrijfformulier dat dient als inbreng - en afhaalbewijs, tevens staan daarop vermeld de
kooinummers. Deze dient voor het uitkooien. Zonder dit bewijs kunnen er GEEN vogels
ingebracht/afgehaald worden. Afwijkende verzorging dient op het inschrijfformulier vermeld
te worden.
Het voer wat aangeboden wordt is standaard kanarie –, tropische –, gras – en grof
parkietenzaad en universeel voer. Ander voer dient meegenomen te worden bij inbreng
vogels.
Art. 8
Ingeschreven kunnen worden alle vogels volgens het vraagprogramma N.B.v.V. 2020/2024.
A vogels: eigen kweekvogels volgens vraagprogramma N.B.v.V. 2020/2024 met ringen van de
N.B.v.V., en / of ringen van organisaties welke zijn aangesloten bij COM Nederland.
B vogels: overjarige eigen kweekvogels, vogels met ringen met eigen kweeknummer van de
N.B.v.V., en / of ringen van organisaties welke zijn aangesloten bij COM Nederland, die
volgens vraagprogramma niet meer mee mogen doen.
C vogels: open klasse vogels., vogels met of zonder ringen / of sexsringen.
Geen gekleurde knijpringen A.U.B.
Ringen moeten naadloos gesloten zijn, van de juiste voorgeschreven maat, en leesbaar, anders
worden ze uitgesloten van deelname. Ook vogels met meerdere ringen worden niet gekeurd.
Leden aangesloten bij een andere bond dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden +
bewijs te overleggen, eventueel een wikkel van het maandblad of lidmaatschap kaart.
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Art. 9
De vogels zijn op de gangbare manier door de N.B.v.V. verzekerd. ( Dient opgegeven te
worden op het inschrijfformulier ) Voor ziekte of sterfte tijdens de T.T. is het bestuur niet
verantwoordelijk. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd c.q. uit de
tentoonstellingsruimte verwijderd.
Art. 10
Het bestuur is verplicht om de ringen van de prijswinnaars te controleren. Bij
onregelmatigheden worden de betreffende vogel(s) gediskwalificeerd.
Art. 11
Het inkooien c.q. inbrengen geschiedt onder toezicht van een T.T. medewerker op woensdag 3
november van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Bij het inkooien dient een inentingsbewijs voorhanden te zijn voor grondvogels, deze dient te
worden overhandigd aan het T.T. bestuur, en blijft tijdens de keuring en tentoonstelling in het
bezit van de organiserende vereniging. Zonder inentingsbewijs worden deze vogels
geweigerd.
Leden met eigen kooien, deze moeten helder wit zijn, voorzien van witte gevulde voerbakjes
en wit zand op de bodem. Bij grasparkieten en agaporniden wordt geen gebruik gemaakt van
een zaadbakje, het zaad dient als bodembedekker
Art. 12
Tijdens de keuring op donderdag 4 november heeft niemand zonder toestemming van het T.T.
bestuur toegang tot de zaal.
Art. 13
Na de sluiting van de T.T. mogen er geen vogels in de zaal blijven staan.
Art. 14
Van de vogels die in de prijzen zijn gevallen worden na de keuring foto’s gemaakt. Welke
vogels dit zijn is vooraf niet te bepalen. Een en ander gebeurt overigens op strikt
verantwoorde wijze. Indien een inzender bezwaar maakt tegen het fotograferen dient hij dit
gelijktijdig met de inschrijving schriftelijk kenbaar te maken.
Art. 15
In alle hoofdgroepen kunnen stammen ( 4 vogels ) en stellen (2 vogels) ingestuurd worden,
vogels uit de stammen en stellen dingen NIET mee naar de individuele prijzen. Voor Derby
(alleen A vogels ) is iedereen vrij om in te zenden Voor elke hfdgr 1 vogel zoals genoemd in art.
16 Niet vergeten op het inschrijfformulier te vermelden.
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Art. 16
Naast de Algemeen kampioen en Jeugdkampioen zijn er volgens onderstaande groepen ook
prijzen beschikbaar. De prijzen zullen door de keurmeesters worden aangewezen. In elke
hoofdgroep valt een 1e prijs, vanaf 16 vogels komt er een 2e prijs bij en vanaf 31 vogels een 3e
prijs. Vanaf 46 vogels per 15 vogels een extra 3e derde prijs. Men kan kiezen tussen
geldprijzen € 10 - € 7.50 - € 5,- of medailles, invullen op het inschrijfformulier Vogels van de
jeugd dingen mee naar deze prijzen, dat geldt ook voor de bondsmedailles. Voor elk jeugdlid is
er een prijs beschikbaar.
De Bondsmedailles worden toegekend aan de hoogst gewaardeerde vogels, m.u.v.
Bondskruis.
Het Bondskruis is alleen te winnen door een vogel met ringen van de N.B.v.V. Deze is te
winnen in de groep kanaries, tropen en parkietachtige. Dit jaar valt hij in de kanaries. Ook valt
er een prijs op de mooiste vogel van de show. Meeste vogels 90 punten of meer, dit geldt voor
vogels in de klasse A – B en C.
Bondskruis en bondsmedailles zijn niet te winnen door gastleden, deze prijzen zijn
voorbehouden voor de leden die ingeschreven staan bij De Kolibri als N.B.v.V. leden.
grp
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

De groepen zien er als volgt uit:
Kleurkanaries
Postuurkanaries Gloster Consort / Corona
Overige Postuurkanaries
Zebravinken
Zebravinken
Japanse Meeuwen
Zilverbek, Loodbek, Parelhalsamadine
Rijstvogel
Gouldamadines
Australische Prachtvinken
Papegaaiamadines
Lonchura’s
Amerikaanse en Afrikaanse vinken
Hybriden ( Bastaarden )
Europese cultuurvogels G1 wildkleur
Europese cultuurvogels G2 mutanten
Tropische V1 soorten
Kleine Grasparkieten
Standaard Grasparkieten
Forpussen
Agaporniden
Catharinaparkiet,Psilopsiagon en
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Vraagprogramma 2020 / 2024
2.001 t/m 2.530 sectie D
4.221 t/m 4.233 sectie E
Overige klasse groep 4 sectie E
5.001 t/m 5.006 sectie F1
5.009 t/m 5.051 sectie F1
6.001 t/m 6012 sectie F1
7.001 t/m 7.019 sectie F1
8.001 t/m 8.009 sectie F1-2
9.001 t/m 9.020 sectie F1
10.001 t/m 10.029 sectie F1 - 2
11.001 t/m 11.020 sectie F1 - 2
12.020 t/m 12.028 sectie F2
13.001 t/m 13.037 sectie F2
14.001 t/m 14.005 sectie H
15.001 t/m 15.025 sectie G1
16.001 t/m 16.014 sectie G2
17.001 t/m 17.031 sectie F2
18.001 t/m 18.025 sectie L1
19.001 t/m 19.025 sectie L2
20.001 t/m 20.019 sectie K
21.001 t/m 21.704 sectie J1 t/m J6
22.001 t/m 22.012 sectie K
Noordwijkerhout

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Bolborhynchussoorten
Neophema’s
Valkparkieten
Psephotussoorten
Swiftparkiet en Kakariki
Overige Australische parkieten
Halsbandparkietenen andere Psittacula soorten
Overige parkieten
Lori’s, hang en vijgparkieten
Lori’s,hang en vijgparkieten, papegaaien,
Kaketoes en Ara’s OK
Papegaaien, Kakatoe’s en Ara’s
Grondvogels
Duiven

23.001 t/m 23.042
24.001 t/m 24.011
25.001 t/m 25.015
26.001 t/m 26.018
27.001 t/m 27.036
28.001 t/m 28.025
29.001 t/m 29.012
30.001 t/m 30.002
31.001 t/m 31.010

sectie K
sectie K
sectie K
sectie k
sectie K
sectie L
sectie K
sectie K
sectie N

32.001 t/m 32.008 sectie L
33.001 t/m 33.014 sectie O
34.001 t/m 34.015 sectie P

Art. 17
Om voor de prijzen in art 15 en 16 in aanmerking te komen, gelden de volgende
minimumpunten
- Enkelingen : Overige vogels 90, Jeugd 89
- Stammen : Overige vogels 360 Jeugd 356
- Stellen
: Overige vogels 180 Jeugd 178
- Beneden de 90 punten worden geen prijzen toegekend voor senioren.
Art. 18
Behaalde prijzen worden uitgereikt op de TT vergadering 9 december 2021
De niet afgehaalde prijzen neemt het bestuur nog 1 maal mee naar de vergadering van januari
2022, daarna vallen ze aan de vereniging.
Art. 19
De vogels moeten worden afgehaald op zondag 7 november 2021 vanaf 17.00 uur. Het
uitkooien geschiedt onder toezicht van een gemachtigde van de vereniging.
Art. 20
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur.
U zendt toch ook vogels in voor deze tentoonstelling?
Minimaal komt u een kijkje nemen!
Opening vrijdagavond 5 november 20.00 uur bij de Duinklievers
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VRAAG EN AANBOD
Ik stop met mijn volière en heb voor de liefhebber (niet de handelaar)
gratis af te halen:
1 valkparkiet, 1 zebravink, 1 rijstvogel, 1 roodbuik
opalineturquoisineparkiet, 1 rose turquoisineparkiet
Ook nog wat broedblokken in diverse maten en 1 transportkooitje
René Rotteveel 06-14965884
Welke vogels eten wat?
Aan de vorm van de snavel kunt u zien wat vogels het liefste eten. Een merel trekt met zijn
lange spitse snavel regenwormen uit de grond. Een boomklever haalt met een dunne snavel
insecten uit de bast van een boom. En een vink kraakt met een sterke kegelvormige snavel
zaden en pitten.
Merel, zanglijster, koperwiek, kramsvogel en spreeuw
Voedsel: gewelde krenten en rozijnen, fruit, schillen en klokhuizen, alle soorten bessen, wat
broodkruimels, Premium voedertafelmix.
Voerplaats: een sneeuwvrije plaats op de grond met beschutting vlakbij.
Mezen
Voedsel: vetbollen, ongezouten (dop)pinda's, kokosnoot, zonnepitten, Premium
voedertafelmix, pindablokken.
Voerplaats: voedertafel of voederhuisje of opgehangen in een boom.
Winterkoning, heggenmus en roodborst
Voedsel: meelwormen, ongekookte havermout, wat broodkruimels, Premium voedertafelmix.
Voerplaats: een zeer beschutte sneeuwvrije plaats.
Mussen, vink en groenling
Voedsel: onkruid-zaden, zonnepitten, Premium voedertafelmix, pindablokken, wat bruin
broodkruimels en Premium pinda’s.
Voerplaats: op de grond, eventueel voedertafel.
Specht, boomklever en boomkruiper
Voedsel: ongezouten (dop)pinda's, vetbollen, zonnepitten, pindablokken, Premium pinda’s en
Pindacakes.
Voerplaats: vastgemaakt aan een boomstam op een rustige plaats.
V.V. De Kolibri 2021
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Reminder ringen bestellen (Bestelronde 3)
U heeft nog tot vrijdag 13 januari 2022 de tijd om uw ringen te bestellen!
Dit kan door uw bestelling per email door te geven op
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com (u ontvangt dan een betaalverzoek) of door het
ringenformulier (inclusief verschuldigde bedrag) in de brievenbus te doen bij Christian
van der Ven, Quarles van Uffordstraat 66, 2202 NJ Noordwijk. LET OP: deze ringen
worden geleverd vanaf 1 april 2022

Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te
nemen. - Materiaalcommissaris
- Organisatie Fietstocht
- Organisatie Jaarlijks dagje uit
- Organisatie jaarlijkse Barbecue
Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn maar
ook een groepje. Vele handen maken licht werk !!

Heb je een vraag of wil je informatie over een product of
mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij
zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je
telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22.
4allprints
‘s-Gravendamseweg 67-N
2215 TG Voorhout
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Voor al uw vogelbenodigdheden en diervoeders

JET
Assortiment vogelbenodigdheden:
− Vele soorten nestmateriaal / Div. broedblokken
− Kweekkooien / Voorfronten (div. maten)
− Div. soorten bodembedekking
− T.T. materialen / T.T. hoezen / tassen
− Div. soorten T.T. kooien / 2K verf wit / zwart
− Koudijs producten
− Tevens volièrebouw

ACTIE
Wit nestmateriaal
1 zak van € 4,25 voor
€ 3,75.
Cocos inlegnest voor
kanarie van € 0,95
voor € 0,75.
Op is op !!!

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte Molen, Versele Laga,
Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel Duivenvoer: Matador en Backs producten, Orlux –
Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten

Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, Kangoeroe etc.
Eerste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Vollenhove
Laatste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Noordwijkerhout
Vogelmarkt
: Zwolle
Vogelmarkt
: Assen
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet)

Jet van de Kamp
06–30338192 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar )
Woensdagavond bezorgavond, op afspraak is afhalen mogelijk

Grote parkiet zaad
20 kg
€ 21,50
Kleine parkiet zaad
20 kg
€ 21,50
Tropen zaad
20 kg
€ 21,95
Kanarie zaad
20 kg
€ 24,50
Wildzang zaad
20 kg
€ 24,95
(genoemde prijzen onder voorbehoud)
Als klanten wensen hebben t.a.v. volle zakken ( bepaald merk ) voer dan dit 14
dagen voor de vogelmarkt aan mij doorbellen. Henriette mob. 06 – 30 33 81 92
www.jetvogelvoer.nl
Harderwijk
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET
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Een kweekervaring met mijn vogels.
Zoals elke jaar begon ik in ook in 2018 in november met een paar koppels zebravinken en
spitsstaart-bronzemannen te kweken. En zoals elk jaar ook dit jaar na de clubshow van mijn
vereniging De Kolibri uit Noordwijkerhout. Pas in de kerstvakantie zet ik de meeste koppels.
Traditioneel beginnen de zebravinken vaak direct te nestelen en komen er jongen. En dat geldt
ook voor mijn zilverbekjes. Mijn spitsstaartbronzemannen wilde het in 2019 niet echt goed
doen. Ik kreeg in begin 2019 maar 1 nestje met 2 jongen, de andere twee koppels hadden alleen
maar onbevruchte eieren. En mijn loodbekjes en borneobronzemannen bouwden braaf een nest,
maar daar bleef het bij de meeste koppels bij.

Borneo bronzenmannen
Ze willen vaak niet echt vroeg beginnen, zo
ook in 2019. Met mijn afrikaantjes begin ik
traditioneel wat later, hoewel de meesten
meestal na ijsheiligen naar buiten in de
buitenvolière gaan, broed ik ook op zolder in
mijn vogelkamer wel altijd met een paar
koppels goudbuikjes, tijgervinken,
vuurvinken en blauwkopblauwfazantjes. Mijn glansekstertjes zet ik meestal in de
voorjaarvakantie bij elkaar en krijgen dan eind maart nestmateriaal. Even voor de duidelijkheid.
Ik woon in een hoekhuis van een rijtje, heb naast de begane grond, nog twee verdiepingen en
heb een plat dak. Dus ik heb in mijn vogelkamer rechte muren. De kamer is 4,30 m lang en 3,00
meter breed, met een stuk van 2m bij 2,5 meter eraan vast. Een soort L dus.
Ik was dan ook erg blij dat in de loop van april er steeds meer loodbekjes, borneobronzemannen
en glansekster wel eieren legden en dat er ook jong kwamen. Het ging geleidelijk. Het ene
koppel iets eerder dan het andere. Maar goed de kweek van deze vogels was begonnen.
Zo werd het half mei. Van de loodbekjes had ik intussen 5 jongen op stok en dat van 15
koppels. Maar waren er nu wel 9 koppels die jongen hadden. En ook nog 4 koppels met
bevruchte eieren. Bij sommige kooien waren er al jongen geringd, maar lagen nog in de nesten,
of net uit de nesten, maar nog bij de ouders. Van de spitsstaartbronzemannen had ik intussen 2
jongen op stok van drie koppels, maar eindelijk twee koppels met bevruchte eieren. Bij de 3
koppels borneobronzemannen, 2 jongen op stok en een nestje met 3 jongen, de rest op eieren,
waarvan ook bevrucht. En bij de 9 koppels zilverbekjes had ik intussen al meer dan 30 jongen
op stok en lagen er bij 4 koppel weer jongen en 3 hadden bevruchte eieren. En ik had 3 koppels
glanseksters, waarvan 1 met jongen, en 1 met bevruchte eieren.
Toen werd het half mei. Op zaterdag 18 mei gingen wij, mijn vrouw en ik, met onze
vogelvereniging De Kolibri mee met het jaarlijkse uitje. We gingen met de bus naar de
Lorkeerhoeve en de tuinen van Ada Hofman beide in Overijsel. En ’s avonds nog gezellig uit
eten in Noordwijkerhout.
Maar ook was er op die zaterdag een muziekfestival op het gras en het parkeerterrein van het
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treinstation wat voor ons huis ligt. Dit begon ergens in de middag en duurde tot 24.00 uur.
Normaal is die op het sportcomplex, maar daar was die zaterdag iets anders georganiseerd. We
hadden ook vrijkaartjes gekregen voor dat muziekfestival, maar aangezien we weg waren,
hebben we daar geen gebruik van gemaakt. En verder hadden we ons daar niet druk om
gemaakt, omdat men het gebied behoorlijk had afgezet met schermen, want degene die erheen
wilden die moesten betalen. Dus het was beter geregeld, dan de jaarlijkse kermis die ook op het
parkeerterrein van het treinstation in september wordt gehouden en waarbij de jongeren dan
achter ons huis en die van de buren kunnen rotzooi trappen, drinken, snuiven en wildplassen.
Dat kon dus dit keer niet.
Na een leuke dag en avond kwamen we even over 23.00 uur thuis en toen viel ons pas op,
hoeveel geluid het muziekfestival maakte. Vooral de zware tonen waren goed te horen, de als
we op de bank in ons huis zaten trilden die een beetje. Ik dacht toen echt niet aan mijn vogels,
die op zolder zitten, in de vogelkamer welke aan de achterkant van ons huis is, dus de andere
kant dan die van het parkeerterrein.
Op de volgende dag, dus zondag 19 mei, gingen we zoals altijd op de zondag in de tweede helft
van de middags de vogels voeren. Op alle andere dagen ga ik ook ’s ochtends voor ik naar het
werk ga, nog bij de vogels langs, maar op de zondag doe ik dat eigenlijk nooit. Maar dit keer
schrokken we ons kapot. Alle jongen van de loodbekjes, borneobronzemannen, zilverbekjes,
spitsstaartbronzemannen en glansekstertje die in het nest lagen dood. Alleen de jongen die nog
bij de ouders waren en al uit het nest waren, waren niet allemaal dood, maar daarvan gingen de
meeste de volgende dagen ook dood. De oudste bleven leven. En bij de zebravinken was bijna
geen één dode. Raar vond ik dat. Ik was ontzet en werd later toen ik het meer besefte boos,
Maar zat ook vol vragen. Wat was er loos? Hoe kon dit? Wat had ik moeten doen om dit te
voorkomen? Schijnbaar hadden de ouders niet meer gevoerd, door de stress van dat geluid.
Waarom was ik ’s morgens niet gaan kijken? Kan ik ergens verhaal halen?
Spitsstaart Bronzemannen
Achteraf denk ik dat mijn vogels door met name die zware
bas en trillen behoorlijk in de stress waren geraakt. En
daardoor de jongen niet meer verzorgden. Misschien als ik
het licht had laten branden, dat dat had geholpen. Zeker
weten doe ik het niet. Maar ja, ik had dit ook niet verwacht.
Maar het was nog niet over. Na ongeveer 2 weken
beginnen de zilverbekjes en glansekster wel weer te
nestelen, eieren leggen en kwamen er weer jongen. Maar
mijn spitsstaartbronzemannen en borneobronzemannen
deden niets meer. En bij de loodbekjes waren er maar twee
koppels die nog iets ondernamen, met paar jongen, de rest
ook niet. Kortom de rest was volledig van slag.
Als we ooit in de toekomst weer zoiets voor het huis
krijgen, zal ik in ieder geval het licht laten branden en doe
ik ook de ramen, in de vogelkamer dicht, zodat er minder
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geluid naar binnen kan. Deze staat normaal altijd open, zomers wel verder dan ’s winters.
Hetzelfde doe ik dan bij alle binnendeuren, die nu wel regelmatig zeker op zolder gewoon open
staan. Zodat het geluid zo ver mogelijk weg is. Gelukkig is de kamer aan de achterkant. Ik heb
er erg van geleerd.
Ik weet trouwens niet waarom met name mijn loodbekjes en borneobronzemannen altijd veel
later met broeden beginnen dan bijvoorbeeld de zilverbekjes en spitsstaartbrondemannen. Kan
iemand mij dat nog eens vertellen? Vriendelijke groet, Oege Rinzema

Vogelbestand
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten

Roodstuit parkiet
Roodstuit parkiet
Roodvleugel
Roodvleugel
Splendid
Splendid
Splendid
Splendid
Splendid
Swift
Swift
Swift
Swift
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Valkparkieten
Valkparkieten
Valkparkieten
Valkparkieten

P.R.J.Lommerse
C.v.d.Valk
E.C.Hulsebosch
B.J.Zwetsloot
W.P.Anthonissen
P.Barnhoorn
P.H.Honsbeek
E.C.Hulsebosch
G.M. van Rhijn
S.Alsemgeest
W.P.Anthonissen
C.v.d.Valk
J.G.M.v.d.Veek
S.Alsemgeest
P.Barnhoorn
W. Barnhoorn
H.J.Haasnoot
E.C.Hulsebosch
G.M. van Rhijn
R.Rotteveel
A.P.M. v.d. Burg
Peter Honsbeek
T.van Loon
H. van Polen

06-51559358
0252-372545
0252-523565
0252-216636
0252-375668
06-42647884
06-53410173
0252-523565
06-51246390
071-3619025
0252-375668
0252-372545
06-12777197
071-3619025
06-42647884
06-51712080
06-22634328
0252-523565
06-51246390
06-14965884
06-26122312
06-53410173
06-41080275
06-52326122

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
John Hoogervorst
Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen door.
V.V. De Kolibri 2021
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