
 
 

 
Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 

Aangesloten bij: 

 

 
 

Cluborgaan Zanglust Joure: maart 2019 
 

 

 

 



 

 

 
 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
 

Postadres:  De Pit 10, 8521 PD ST. Nicolaasga 

Telefoon:  0513-431278 

E-mail:  secretaris@zanglustjoure.nl 

Website:  www.zanglustjoure.nl 

IBAN:  NL67 INGB 0002 3041 16 t.n.v. Volièrevereniging “Zanglust” Joure  

 

Bestuur 
Voorzitter: Marco Eeken, Scheen 41, 8501  HB JOURE  

Tel: 06-40103494, E-mail: voorzitter@zanglustjoure.nl    

2e Voorzitter: Lammert Bos, Hegedyk 166a, 8463 NN ROTSTERHAULE 
Tel: 0513 551074, E-mail: lammertbos@kpnplanet.nl 

Secretaris:  Jappie van der Heide, De Pit 10, 8521 PD ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-431278, E-mail: secretaris@zanglustjoure.nl 

Penningmeester/  Age Ruiter, Helmhout 6, 8502 AE JOURE 

TT-Secretaris Tel: 06-13103138, E-mail: age.ruiter@home.nl 

Materiaal:  Kees Holtrop, Wietske Tademalaan 40, 8501 GG JOURE 

   Tel: 06-15903696 

 

Ondersteuning 
Ringencomm: Johan Althuisius, Snakkerbuorren 15, 8462 TC ROTSTERGAAST 

       Tel: 06-29306828, E-mail: ringencommissaris@zanglustjoure.nl 

Vogelmarkten: Simon Bles, J. Veldstraweg 60, 8513 CK OUWSTERHAULE 

   Tel: 0513-552102, E-mail: vogelmarkt@zanglustjoure.nl 

Tentoonstelling: Rein Groenendal, Kade 38, 8521 JS ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-432561, E-mail: reingroenendal1949@gmail.com 
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Geachte Zanglust leden, 

 

Zaterdag 16 maart a.s. houden we weer onze vogelmarkt. Uit het verslag van onze 

penningmeester kunnen we opmaken dat de vogelmarkt de kurk is waar onze vereniging op 

drijft. Dankzij de inzet van onze leden kunnen we deze markt twee keer per jaar organiseren.  

We moeten echter constateren dat de opbrengsten teruglopen. Om dit tij te keren zijn twee 

dingen naar ons idee zeer belangrijk nl. Er moeten mensen komen zowel kijkers als kopers 

maar dan moet er wel wat te zien zijn en te koop worden aangeboden. 

Wij als leden kunnen hier veel aan doen. 

Als welkome bezoeker zorgt u voor een stukje clubbinding en wat gezelligheid . Misschien 

vindt buurman, buurvrouw, hele buurt ,familie , vrienden of kennissen het ook wel eens leuk 

om mee te gaan. 

Er moet echter wel iets te zien zijn en eventueel te koop worden aangeboden. We willen 

proberen de eerst hele rij te vullen met eigen leden die iets willen verkopen. Hebt u wel iets te 

koop maar voelt u zich geen handelaar dan kunt u uw vogels neer zetten bij deze rij en wordt 

er verder door een van het bestuur of een medewerker voor gezorgd. We proberen dan uw 

vogels voor een van te voren afgesproken prijs aan de man te brengen. 

Uw bijdrage in dezen wordt zeer op prijs gesteld. 

Jacob Visser , jong en dynamisch, is samen met onze penningmeester Age Ruiter actief op 

social media. Dus ook via deze kanalen proberen we aandacht te generen. Ook u kunt dat dan 

weer delen met vrienden via allerlei “likes” etc. 

 

Tot ziens op 16 maart bij Swimfun op ‘e Jouwer.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Informatie Vogelmarkt 

Algemene informatie en reserveringen voor de Vogelmarkt bij: 

Simon Bles 

Telefoon: 0513-552102(na 18:00 uur) 

Email: vogelmarkt@zanglustjoure.nl 

Prijs per meter bedraagt € 6,00 

Prijs per meter niet gereserveerd € 7,50 

Entree (vanaf 09:00 uur) € 3,50 

Entree (voor 09:00 uur) € 5,00 

Kinderen tot 12 jaar hebben vrij toegang tot de vogelmarkt. 

Zaal open voor verkoop vanaf: 09:00 uur 

De Vogelmarkt: 
Twee keer per jaar(de derde zaterdag van maart en oktober) is Sporthal Sportfun het domein van vele 

vogelliefhebbers. Er komen per markt ongeveer 400 bezoekers. 

De markt had aanvankelijk een sterk regionaal karakter, maar de laatste jaren heeft de markt een bredere uitstraling 

en lokt mensen vanuit diverse delen van Nederland. 

Een 25-tal handelaren, uit Friesland, bieden hun vogels of vogelbenodigdheden aan. 

Ook particulieren en opkopers zijn welkom op de markt. 

Naast vogels van allerlei pluimage worden er diverse benodigdheden aangeboden die met de vogelhobby te maken 

hebben. Zo is er voer, zijn er schrikapparaten, luchtreinigers, boeken, drinkbuisjes, nestkasten, natuurbroedblokken 

enz. te koop. Ook is er promotiemateriaal van de NBvV en de vereniging te verkrijgen. Belangstellenden die graag 

meer willen weten over de hobby, kunnen deze dag terecht bij bestuursleden van volièrevereniging Zanglust. 

Zij zullen aanstaande vogelhouders graag uitleg geven. Bij de hal is een restaurant, waar koffie, frisdrank, 

lichtalcoholische dranken en etenswaar verkocht worden. De markt is uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplaats 

voor de noordelijke vogelliefhebbers. 

Vertegenwoordigers van de pers zijn ook van harte welkom. We kunnen tenslotte altijd wat extra promotie gebruiken 

en hebben geen geheimen. 
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Even voorstellen: 

 

Hallo mijn naam is Jacob Visser. 

 

Ik ben 25 jaar oud en woon sinds 3 jaar op e Jouwer.  

Mijn eerste volière had ik rond mijn 12de. Met van alles en nog wat! 

Later heb ik postduiven gehad en ook vluchten meegevlogen. 

Nu ben ik sinds een jaar weer met de vogelhobby begonnen. 

En ook nu serieus voor tentoonstellingen te kweken. 

Ik ben in bezit van TT kwaliteit gouldamadines. 

En ik probeer dit voorjaar voor het eerst te kweken met Putters , Sijzen en kleine Barmsijzen. 

 

Ik heb momenteel te koop: 

"TT kwaliteit gouldamadines in alle kleurslagen te koop wegens overstap op Europese cultuur 

vogels "  

Ik ben ook op de Vogelmarkt van a.s. zaterdag 16 maart aanwezig met vogels. 

 

 
 

 



 

Verslag algemene jaarvergadering 26 februari 2019 
 
Voor de leden die door diverse omstandigheden niet aanwezig konden zijn tijdens de laatst gehouden algemene 

ledenvergadering hierbij het verslag. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. Naast het bestuur zijn 17 leden 

aanwezig, 3 leden hebben zich afgemeld nl; Russchen, Heerdink en Sijsma. 

 

De oorkondes van de T.T. die nog niet waren opgehaald worden uitgedeeld. Er blijven nog een drietal over. 

Er zijn geen ingekomen stukken en de agenda wordt vastgesteld. 

De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd en er zijn ook geen op of aanmerkingen over het 

jaarverslag van de secretaris. 

Johan Althusius doet verslag als ringencommissaris en verduidelijkt wat wordt bedoeld met de term 

“spoedbestelling”. In 2017 zijn er 3955 ringen besteld en in 2018 : 3805 . De opmerking wordt gedaan: “3800 ringen 

dan kunnen er toch ook wel meer vogels komen op onze T.T.” Het bestuur beaamt dit, maar ja. 

 

Overzicht ringenbestelling 2017-2018 

 

Ringenbestelling 2017 
          

          
  

    ronde   leden   normaaal   geanodi   rvs   wildzang   totaal   bedrag 

1   9   1220   20   10   60   1310   € 309,70 

2   20   1440   225   0   10   1675   € 434,40 

3   10   590   0   0   35   625   € 174,45 

4   3   195   0   0   0   195   € 67,75 

spoed   3   45   0   0   0   45   € 80,16 

nieuw   3   105   0   0   0   105   € 26,05 

               

  

48 

 

3595 

 

245 

 

10 

 

105 

 

3955 

 

€ 1.092,51 

               

               Ringenbestelling 2018 

          

          

  

    ronde   leden   normaaal   geanodi   rvs   wildzang   totaal   bedrag 

1   9   1180   0   10   0   1190   € 288,10 

2   23   1690   85   0   45   1820   € 462,20 

3   9   500   0   0   0   500   € 131,50 

4   3   140   10   5   0   155   € 49,40 

spoed   1   40   0   0   0   40   € 50,90 

nieuw   3   100   0   0   0   100   € 21,00 

               

  

48 

 

3650 

 

95 

 

15 

 

45 

 

3805 

 

€ 1.003,10 

 

 

De penningmeester Age Ruiter deelt het financieel verslag 2018 uit evenals het financieel overzicht van de 

tentoonstelling. Age deelt tegelijker tijd een financieel overzicht uit van de beide vogelmarkten in 2018. 

Wat opvalt is dat de T.T. 900 euro in de min oplevert en de vogelmarkten 750 in de plus. De exploitatie van de totale 

vereniging levert een negatief resultaat op, doordat we de bakens enigszins hebben verzet en daar kosten voor 

moesten maken, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van rolcontainers etc. 

De kascommissie heeft alles bij Age minutieus nagepuzzeld en is van oordeel dat alles pico bello was verzorgd. De 

nieuwe kascommissie bestaat uit: J. Begsma, J.Idzinga en reserve is M.Jongsma. 

 

 



 

 

Om de kosten in de hand te houden hebben we als bestuur besloten een ééndaagse T.T. te houden in week 41 bij 

Swimfun en ook de opslag die we huurden  is opgezegd. Deze verandering levert ons een besparing aan huurkosten 

van 1000 euro op jaarbasis. Als we de opbrengsten van de vogelmarkt nog een beetje opkrikken kunnen we verheugd 

en met een blij gemoed verder. 

De vergadering is het eens met het beleid al vinden sommige leden een T.T. in week 41 wel erg vroeg. Als bestuur 

steunen we het beleid van het districtsbestuur die in week 45 een grote centrale districtsshow willen organiseren en 

mede om deze reden hebben wij onze T.T. verzet naar een eerder tijdstip. We willen van deze ééndaagse show een 

verenigings dag maken. De keurmeesters mogen uitleg geven zodat we er als kwekers ook iets van kunnen leren. Age 

belooft dat er ook gezorgd wordt voor een hapje en een drankje. 

We zullen op de districtsvergadering van 5 april dan ook pleiten voor het doorhakken van knopen door het 

districtsbestuur. Wat betreft onze regio-structuur, deze bestaat alleen nog maar op papier en is op sterven na dood. 

 

Voorlopig staan de eerstvolgende activiteiten op het programma: 16 maart vogelmarkt sporthal Swimfun en op 20 

april tafelkeuring in de Brede School. 

Naar aanleiding van deze punten ontstaat een discussie over de te voeren strategieën. We zij het er over eens, voor de 

markt geldt : de hal moet vol, vandaar een oproep aan alle leden om te komen. 

Jacob Visser wil meer activiteiten zien op social media zodat je ook een andere doelgroep aanspreekt. De vergadering 

is het hier mee eens en vraagt Jacob of hij zijn steentje hierin wil bijdragen, omdat hij de kennis en de kunde heeft. 

Jacob wil dit wel proberen. Hulde. 

We proberen een artikel te krijgen in de J.C. en tevens moeten we komen staan in de uit-agenda van de L.C. en het 

F.D. 

Wat betreft de tafelkeuring, we willen deze ook open stellen voor andere verenigingen zodat ook dat een gezellige 

happening wordt. 

 

Het nieuwe Fûgelkrântsje verschijnt voor iedere “grote” gebeurtenis van onze vereniging. 

 

Tijdens de rondvraag biedt Jan Bergsma een rol gaas aan (gratis). Er zijn verder geen vragen en na de pauze geeft de 

voorzitter het woord aan ons lid en landelijk voorzitter Klaas Snijder welke samen met Computer Age verslag zullen 

doen van hun ervaringen met de Com. en de wereldtentoonstelling in Zwolle.  

 

De Mondial kostte een voorbereidingstijd van 3 jaar. Een dergelijke show zet je als land op de kaart en je creëert als 

NBvV invloed in het beleid op Europees niveau. Om een indruk te krijgen van de kosten. Keurmeesters en verzorgers 

zijn verplicht om te overnachten in hotels 40-50.000 euro, catering 90.000 euro en de huur van de hallen 300.000 

euro. Er waren 25000 vogels te verzorgen. Spanning “hoe springen we eruit”. Kortom het was een zeer stressvol 

gebeuren maar we zijn blij dat we het hebben aangedurfd en gedaan. 

Als meest bijzonder werd ervaren de dagen van de opbouw. Voor de Kerst werd er mee begonnen en er ontstond een 

heel gemoedelijke sfeer. 

Als vervelendste dag werd ervaren de komst van de Portugezen die een heel eigen systeem hanteerden waar de 

organisatie moeilijk mee uit de voeten kon. De catalogus drukken was op de eerste dag ook een stressvol item. Klaas: 

“Het was een belevenis maar wat ons betreft voorlopig niet weer .” 

Age Ruiter had de helpdesk van de Mondial en die werd half november rustig opgestart. Inschrijfformulieren moesten 

worden vertaald en dan was het nog niet duidelijk, zodat we zelf maar een instructiefilm hebben ontwikkeld. De site 

door Age ontwikkelt ,wordt nog steeds bekeken en heeft ondertussen meer dan 200.000 views opgeleverd. Een 

enorme stimulans voor de vogelsport. 

Voor Age was het invullen en verwerken van de inschrijfformulieren een heidens karwei maar twee dagen van te 

voren bleek dat ook nog alle ringnummers moesten worden ingevuld. Een rotklus voor twee man twee dagen werk.  

 

De voorzitter sloot de vergadering om 22.40 uur en wenste iedereen wel thuis. 

 

Secretaris J.A.van der Heide van Zanglust. 

 

 

 

 

 



 

 

Tijdens de Vogelmarkt weer aanwezig voor al je vogelbenodigdheden. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 



 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 



 



 


