
                                    Inschrijfformulier,      Vogelvereniging  “Icarus”  Vlaardingen                                                          
Adres: Kooikersweg 1b  3138 HE    Vlaardingen  (sportpark de Broekpolder, naast Deltasport) 

             iedere vrijdagavond is het clubgebouw open vanaf 20.00 uur. 

Een vereniging voor iedere vogelliefhebber. We houden maandelijks op de 2e zaterdag v/d maand van 10 tot 13 uur  

een vogelbeurs ( behalve de maand  juli en aug.) waar u zaad en vogels kunt kopen.  

Hoofdzakelijk is het gezellig om onder het genot van koffie/ thee of een drankje te babbelen met andere 

vogelvrienden. Ook bent u welkom op de contactavonden. 

Regelmatig vinden er ledenvergaderingen plaats en natuurlijk een jaarvergadering.  

Ook wordt er jaarlijks een of twee keer een lezing gehouden. 

En natuurlijk een maal per jaar een tentoonstelling, waarbij de leden hun vogels showen.  

Misschien is het voor u ook leuk om een of meerdere vogels te showen.  

Ringen voor uw gekweekte vogels kunt u via de vereniging bestellen. 

Ook houdt de vereniging kaartavonden en de jaarlijkse prijsuitreiking van de behaalde prijzen op de tentoonstelling,  

dit wordt dan gezellig gevierd. 

In de vereniging zitten liefhebbers en kwekers van kleurkanaries, vorm en postuurkanaries,  

grote en kleine parkieten, tropische vogels, vruchten en insectenetende vogels, duiven, kwartels en wildzangvogels.  

Kortom we hopen u snel te ontmoeten op een of meerdere activiteiten. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u lid worden, neem dan contact op met de penningmeester  

of  vul onderstaand formulier in. 
 

Naam: _____________________________               man/vrouw 

Adres: _____________________________               Postcode:  ______________ 

Woonplaats: ________________________                Tel. Nr: ________________ 

e-mail:_____________________________ 

Geboorte datum: _____ - ______ - ______ 
 

Ik wens graag:  lid; jeugdlid; verenigingslid; gastlid *; donateur 

( *Gastlid is alleen mogelijk als u al lid bent van een erkende vogelbond via een andere vereniging.)  

te worden en wel met ingang van de eerste van de maand:  ___________________  - 20…. 

Welke vogels heeft u of gaat u houden? _______________________________________ 

Bent u reeds eerder of nog steeds lid bij een andere vereniging?  ja/nee 

Zo ja, naam vereniging _______________________  plaats ______________________  evt. kwnr. ______ 

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met het gestelde in de Icarus privacy verklaring  

en het huishoudelijk reglement. 

 

Handtekening ___________________________   ( evt. voor jeugdleden ouder of voogd) 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Inleveren a.u.b. bij de penningmeester  L.A. van Hameren  

via email:  l.hameren1@upcmail.nl  of per  tel: 010-4342005 of  06-23710418  of  evt. in het clubgebouw. 

de contributie bedraagt  

Leden € 44,00 p/j.           Jeugdleden tot 17 jaar  € 24,00  p/j. 

Gastleden € 22,00 p/j.             Donateurs min € 6,00  p/j. 

eenmalig inschrijfgeld  € 2,50 . 

Na uw betaling van het verschuldigde bedrag, wordt u ook automatisch ingeschreven bij de N.B.v.V. 

Woont u buiten Vlaardingen en wilt u per post worden geïnformeerd, dan wordt er jaarlijks   

€ 10,00 extra i.v.m. porto kosten  in rekening gebracht.. 

Opzeggingen (schriftelijk) ten minste een maand vóór het begin van een nieuw kwartaal . 

U kunt het verschuldigde bedrag direct bij aanmelding  betalen, hetzij contant of op  

IBAN nummer, NL57 INGB 0002 6778 43   t.n.v.  Vogelvereniging  Icarus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                          2021 
 

 

 Vlaardingen 
                        Sinds  juli 1947 

 

 

                    
 

    Email ,    vogelvereniging.icarus@hetnet.nl        
 

 

juli 



36e jaargang nummer 1                                               juli 2021 

Clubblad van de Vlaardingse vogelvereniging : 

“ I C A R U S “ 
   Kooikersweg 1b   3138 HE   Vlaardingen   Tel.06-53624052     
 b.g.g. email: vogelvereniging.icarus@hetnet.nl  

opgericht in juli 1947 
Aangesloten bij N.B.v.V. te Bergen op Zoom 

ingeschreven bij de kamer van koophandel 

onder nr.  40386280 

Koninklijk goedgekeurd 23 - 06 - 1992 

Bestuurssamenstelling:                                                               
 Voorzitter  :               J.P. Breedveld        Vlaardingen  
                      Tel: 010-4346146 

Secretaris   :  E. de Gelder            Vlaardingen       

 Tel: 06 41391678 (na 18.00 uur)                        
Penningmeester:           L.A. van Hameren   Vlaardingen 

                      Tel: 010-4342005 

T.T. Secretaris M.P. Offerman         Schiedam      

 Tel: 010-4700292 
Comm. v. materiaal      P.J. Westerholt        Vlaardingen  

    Tel.010-4358970 

Ringencommissaris       J.L.C. de Bruijne     Vlaardingen     
  Tel: 010-4349921 

Bestuurslid  J.H.C. Ham              Vlaardingen 

                                        Tel: 010-4351686  

Contributie.    
Leden € 44,00 per jaar, gastleden € 22,00 per jaar.  

Jeugdleden tot 17 jaar € 24,00 per jaar. Inschrijfgeld € 2,50 nieuwe leden,  

buiten Vlaardingen € 10,00 extra per jaar portokosten. 
Donateurs minimale bijdrage € 6,00 per jaar.    

De contributie betalen liefst zo snel mogelijk. 

Inschrijving als betaling binnen is. 
Betalingen naar Rekening: NL57INGB0002677843  

Vogelvereniging Icarus 

Email-adres : l.hameren1@upcmail.nl  
 

Activiteitencommissie:   S. Ham  Tel. 010-4351686 of  06-24492248 

Barcommissie: M.P .Offerman   Tel: 010-4700292 

Vogelbeurs   Bestuur (zie hierboven) en Leden 

Redactie: J.L.C.de Bruijne en bestuur  
Homepage Icarus;    www.vogelvereniging-icarus.nl    
email: vogelvereniging.icarus@hetnet.nl  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bouw- en Aannemersbedrijf Barendregt & De Bruijn geniet in de wijde regio  

een grote bekendheid.  

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via de telefoon of e-mail.                   

Adres: Callenburgstraat 55, 3134 GB Vlaardingen 

Tel. 010 - 434 13 89 

E-mail: info@barendregtendebruijn.nl 

 



  

A .Moerman (8LLG) 

Vlaardingen 

tel. 06-24585776 

 

Kweker/ houder van: 

 

Gouldamadines 

 

  Jack  Dijkshoorn ( V255 ) 
                 Vlaardingen 

           tel: 010 – 4357253 
 

 

Houder van:   
diversen Tropen 

o.a. Gouldamadines,  

spitsstaarten  

   

             Clay Furrer  ( UZ20 ) 
                        Vlaardingen 

                              Tel.010-4744403 

 

        kweker van :    

        Bonte boeren (senegaal papegaai)  

        Handtamme vogels op aanvraag. 

                                   

                                    J.H.C. Ham ( R821 ) 

                                                   Vlaardingen 

tel: 010 – 4351686  

 

 

Kweker van: 
Zangkanaries  

Gouldamadines + diversen  Tropen     email;  j.ham38@chello.nl 

                                  
 

 
 

    

     C. de Gelder (3MNV)  
            Vlaardingen 

        tel. mob.: 06-18378713 

  

 

 

Kweker van: 

    Gouldamadines,  

        Diamantvinken 

          en diversen Tropen 
Mozambiquesijsen 

 

 

                                     

 

                                      email: c.degelder@upcmail.nl 

 

    

  

M.P. Offerman ( GK45 ) 

                                     Schiedam 

tel: 010 - 4700292 
 

 

   

 

  Kweker van: 

  Postuurkanaries o.a.  

  Glosters, Raza Espagnola 

  Zwartkopsijsen, Mozambiquesijsen  

  Kapoetsensijs 
 

  email:  familie.offerman@versatel.nl 

 

 



 

M. Moerman ( 2LXT ) 

 Vlaardingen 

tel.010-4347784 

 

 

 

 

   

   Kweker van:  

          Gouldamadine,  

                 Bichenowastrilden 

 

 

 

J.L.C. de Bruijne  ( WE44 ) 

                                          Vlaardingen 

tel: 06-34309970 
  

 

 

 

Houder van: 
 Parkieten; Neophema,s 

o.a. Bourkesparkieten 

  

 Zebravinken en div. Tropen 

o.a. diamantvink, spitsstaartamadine 

  

email: jlcdebruijne@gmail.com 

 
                    

                         Wim Hoogervorst (8MAZ) 

 en                                    

                        Frank Hoogervorst  (7PNT) 

             Vlaardingen 

Wim Mob: 06-22514809 

  Wim’s  E-mail: barbaraspeijer@hotmail.com 

   

Kweker van: 

  Wim: Neophema’s,   

 en  div. Tropen              

    

   Frank:  Grasparkieten   

E-mail: frank.hoogervorst@gmail.com 

            
 



Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

District Zuid-Holland 

 
www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 

 

Welkom op de website van District Zuid-Holland - NBvV 

 

Om het bestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V) zo 

dicht mogelijk bij de leden te brengen is ons land verdeeld in 12 districten. Het 

district Zuid-Holland is weer onderverdeeld in 6 rayons met 

totaal 47 vogelverenigingen. 

 

 

Het district wordt geleid door een bestuur, dat door de vogelverenigingen van 

district Zuid-Holland wordt gekozen. 

De voorzitter van het district heeft zitting in de bondsraad. 

 

Het districtsbestuur heeft o.a. taken op het gebied van het 

tentoonstellingsprogramma, de voorbereiding van de algemene vergadering 

van de bond en uiteraard een ondersteunende rol naar de vogelverenigingen. 

In district Zuid-Holland wordt jaarlijks in december de districtstentoonstelling 

gehouden. De organisatie daarvan is in handen van de Stichting District show 

Zuid-Holland, maar geschiedt in nauw overleg en onder verantwoordelijkheid 

van het districtsbestuur. En de Stichting Districtsshow Zuid-Holland is dan te 

gast bij een vereniging van District Zuid-Holland. 

 

 

Als u in Nederland woont kunt u het beste lid worden van een van de vele 

plaatselijke afdelingen van de N.B.v.V. 

U ontvangt dan maandelijks het tijdschrift 'Onze Vogels', u krijgt uw eigen 

kweeknummer en u kunt ringen voor uw vogels bestellen. 

Bij zo'n plaatselijke vereniging kunt u gemakkelijk in contact komen met 

andere vogelliefhebbers en deelnemen aan de activiteiten. 

Op deze website kunt u vogelverenigingen bij u in de buurt zoeken. 

Op deze website vindt u waar een vereniging is gevestigd en het 

telefoonnummer van de secretaris. De secretaris verstrekt u graag alle 

informatie. 
 

Beste leden /donateurs. 
 

Hierbij weer een bericht, van uw voorzitter.  

Na alle problemen rond het coronavirus, zijn we eindelijk zover dat, 

indien alle dan nog geldende maatregelen in acht genomen worden, we 

eindelijk weer gaan starten met onze activiteiten. 

We gaan op zaterdag 10 juli, weer beginnen met een extra vogelbeurs, 

iedereen die vogels over heeft, en deze wil verkopen is van harte 

welkom.  

Ook kunt u dan weer alles, wat uw vogels nodig hebben bij Cor en Jan 

kopen, zij staan te popelen om u van dienst te kunnen zijn.  

We zullen des ondanks de vakantie periode, ook op 14 augustus  

nog een extra vogelbeurs houden. 

Dus kom naar de beurs, en laten we met z’n allen de verloren tijd 

vergeten, en met een positieve instelling verder gaan met onze 

verenigingsactiviteiten. in de gehele zomer zullen we ook op de 

vrijdagavond geopend zijn, vanaf 20,00 uur. 

Op 20 september zullen we dan een verlate jaarvergadering houden, 

waarin u van het bestuur tekst en uitleg krijgt,  

van wat er in  2019 en 2020 al zo gebeurd is, zowel financieel  

als bestuurlijk.  

Voor diegene die met vakantie gaan, wens ik u allen namens het bestuur, 

een fijne vakantie, en vooral gezond weer terug.  

 

Voorzitter,  Sjaak Breedveld. 

 

P.S. regels op de vogelbeurs, aub. bij binnenkomst registratie via 

formulier alleen naam en telnr.(liggen op de staan tafel) en evt. 

mondkapje op bij het rondlopen als er geen afstand van 1,5m kan zijn. 

Mondkapjes en ook hand gel zijn aanwezig. 

 

Zaad enz. kan besteld worden bij Cor tel. 06-18378713 of per mail, 

c.degelder@upcmail.nl  

Men kan nu ook diepvries bestellen o.a. pinkies. 
 



NIEUWE TARIEVEN EN VERZENDING VAN DE RINGEN  

N.Bv.V. 

De kosten die wij maken om ringen te produceren stijgen. Daarbij kunt u 

natuurlijk denken aan materiaalkosten, maar ook de kosten voor anodiseren, 

salariskosten, onderhoud, etc. worden hoger. In verband hiermee zijn wij 

genoodzaakt om de prijs van de ringen iets te verhogen. Ingaande de bestelling 

voor ringen voor ronde 1 van 2022 (dus vanaf 1 april 2021) zijn de prijzen als 

volgt: 

Gekleurde ringen € 0,25  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen € 0,40  

Kunststof ringen € 0,40  

Gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,35  

Volledig gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,50  

Aluminiumkleurige ringen (groot) € 1,00  

Roestvrij stalen ringen € 2,00  

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,00  

Niet-leden: basisprijs ring plus € 1,00  

 

administratie bedragen worden € 3,00 en  

voor spoedbestellingen € 4,50 per bestelling. 

 

bestelperiode uitlevering: 

1 april – 15 mei op 1 oktober 

16 mei – 30 september uiterlijk 15 december 

1 oktober – 31 januari uiterlijk 1 april 

1 februari – 31 maart uiterlijk 15 mei 

   dus wacht niet te lang met ringen bestellen 

 

                     we gaan er weer één houden, een 

vogelbeurs op zaterdag 10 juli  vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur 
     we zien u weer graag in ons clubgebouw u bent van harte welkom 

 

AGENDA 
juli 2021  

 2 juli  Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur        

 5 juli  bestuursvergadering                                                 vanaf 19.00 uur 

 9 juli  Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur        

10 juli  Vogelbeurs                                                      van 10.00 uur tot 13.00 uur         

16 juli  Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur       

19 juli  Ledenbijeenkomst c.q. Ledenvergadering                      vanaf  20.00 uur     

23 juli  Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur      

30 juli  Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur       

augustus 2021 

  2 aug. bestuursvergadering                                                vanaf 19.00 uur 

  6 aug. Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur 

13 aug. Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur  

14 aug. Vogelbeurs                                                      van 10.00 uur tot 13.00 uur        

20 aug. Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur  

27 aug. Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur  

september 2021 

  3 sept. Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur 

  6 sept. bestuursvergadering                                             vanaf 19.00 uur 

10 sept. Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur  

11 sept. Vogelbeurs                                                      van 10.00 uur tot 13.00 uur        

17 sept. Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur  

20 sept. Jaarvergadering                                                     vanaf  20.00 uur      

24 sept. Clubavond                                                                          vanaf  20.00 uur  

  

24 t/m 27  november Vogeltentoonstelling  

 
dit alles onder voorbehoud en afhankelijk van de evt. nog  

geldende corona maatregelen. 
 

 

 
 

dhr. P. Korbel,        dhr. A. Veth,      mevr. M. Visser    

     dhr. C. Hartman     dhr. J. v/d Knaap   en  dhr. H.E. van Espelo 

  

Van harte gefeliciteerd en 

                      nog vele jaren in gezondheid, 

                                           natuurlijk ook bij Icarus       


