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Bijeenkomst zaterdag 3 maart 2018 

De jaarvergadering lijkt nog maar net achter de rug, maar de volgende 

bijeenkomst komt er alweer aan. Als bestuur kijken we terug op een mooie 

dag. We hebben met elkaar het LIGA-reglement aangescherpt en de nodige 

andere zaken besproken. Maar vooral de opkomst was fantastisch! Bijna 20 

mensen en daarbij nog een heleboel afmeldingen. Wat een betrokkenheid! 

Zaterdag 3 maart zal weer een gezellige bijeenkomst worden die grotendeels 

in het teken zal staan van de kweek. De meeste hebben de voorbereidingen 

al achter de rug en de eerste eieren/jongen zijn ook al weer gemeld. 

Nogmaals de oproep om aan te geven als u foto's heeft van uw 

kweekruimte waar u iets over wilt vertellen. Mocht er niemand zijn zullen 

we hier op een andere manier invulling aan geven. 's Middags willen we weer 

met Thijs van Straalen gaan kijken naar de toeren die de timbrado kan 

brengen. 

Het wordt ongetwijfeld weer een leuke dag. Vergeet u niet om door te geven 
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of u erbij bent in verband met de lunch? De lunch zal bestaan uit  een 

boerenkoolmaaltijd compleet met worst en spekjes. Alleen dat is al een reden 

om u aan te melden! Ook een berichtje dat u er niet bij kan zijn wordt zeer 

gewaardeerd. 

Tot ziens aan de Rijndijk 11, 3583 LG Utrecht (vlakbij de Galgenwaard) 

 

 

  

 

  

Excursie zaterdag 18 april 

Tijdens de jaarvergadering hebben we gezien dat er voldoende animo is voor 

een vogelexcursie met gids in de Oostvaardersplassen. Vorige week zaterdag 

ben ik, Matthew, toevallig met dezelfde gids op pad geweest. Het was een 

prachtige dag. Hij weet veel te vertellen en ook waar de vogels zitten. Daarbij 

liggen de Oostvaardersplassen haast in zijn achtertuin, dus belooft het een 

fantastische dag te worden. 

We zullen 's ochtends (rond 8 of 9 uur, exacte tijd hoort u nog) verzamelen in 

Lelystad waar we op verschillende plekken opzoek gaan naar vogels in de 

natuur. U kunt zich simpelweg aanmelden door een mailtje te sturen naar 



 

timbradosociety@gmail.com. De eerste 2 aanmeldingen zijn al binnen. De 

kosten liggen momenteel op €17,50 per persoon. Normaal kost zo'n excursie 

al snel €25 per persoon. U kunt zich tot uiterlijk zaterdag 10 maart 2018 

aanmelden. 

 

 

 

 

Mededelingen 

* Op onze website kunt u het verslag van de jaarvergadering van 3 februari 

vinden. Ook vindt u daar het aangescherpte LIGA-reglement. Tot slot staan er 

enkele foto's van deze bijeenkomst. 

* Tijdens de jaarvergadering heeft de voorzitter gevraagd wie er bezwaar 

tegen heeft als er foto's van hem/haar op internet/Facebook worden 

geplaatst. Dit moeten wij wettelijk gezien vragen. Niemand van de 

aanwezigen had hier bezwaar tegen. Was u niet aanwezig, maar heeft u daar 

wel bezwaar tegen geef dit dan even aan bij het bestuur. Dan kunnen wij daar 

rekening mee houden. 

* Het bestuur van de STS heeft de NBVV geadviseerd in verband met het 

nieuwe vraagprogramma van de NBVV dat per januari 2019 ingaat. Wij 

hebben geadviseerd om met de COM mee te gaan. Dat houdt in dat er dan 

zowel Timbrado Original als Timbrado Floreado gevraagd kunnen worden. Of 

de bond hierin meegaat hebben wij nog niet gehoord. 

Daarnaast hebben wij nieuwe keurbriefjes gemaakt voor de Timbrado Original 

en de Timbrado Floreado. Deze kunt u op onze website vinden. Er moest een 

keurbriefje komen voor de Timbrado Floreado en voor de eenduidigheid 



 

hebben wij meteen het briefje voor de Timbrado Original daarop aangepast. 

* Tijdens onze eigen wedstrijden en de meeste wedstrijden van de NBVV 

bent u gewend dat u de zogenaamde A-vogels mag inbrengen. Dat zijn 

vogels van eigen kweek, voorzien van een vaste ring en van dat kweekjaar of 

het kweekjaar daarvoor. Tijdens de Mondial 2019, die in Zwolle zal worden 

gehouden, is het alleen mogelijk om vogels van dit kweekjaar in te brengen. 

Handig dus om hier tijdens de kweek, met het ringen, rekening mee te 

houden. 

  

  

 


