
 

 

 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
Aangesloten bij: 

 

 
 

Cluborgaan Zanglust Joure: maart 2021 
 



 
 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
 

Postadres:  De Pit 10, 8521 PD ST. Nicolaasga 

Telefoon:  0513-431278 

E-mail:  javanderheide@planet.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: m.eeken63@gmail.com    

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: javanderheide@planet.nl 

Penningmeester  Age Ruiter, Helmhout 6, 8502 AE JOURE 

   Tel: 06-13103138, E-mail: ageruiter@gmail.com 

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

   Tel: 06-15903696 

TT-Secretaris Jacob Visser, J.W. Frisostraat 14, 8501 KZ JOURE 

   Tel: 06-12180237, E-mail: jvisser01@hotmail.com 

 

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

       Tel: 06-29306828, E-mail: jankealthuisius@gmail.com 

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

   Tel: 0513-552102, E-mail: s.bles@home.nl 

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

   Tel: 0513-432561, E-mail: reingroenendal1949@gmail.com 
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RINGENBESTELLING 2021 
 
Voor ronde 4 (laatste ronde 2021): 
Ringenbestelformulier uiterlijk 20 maart inleveren bij de 
ringencommissaris. 
 

 

2022 
Hieronder de inleverdata voor de bestelling van 2022 

De inleverdata(bij de ringencommissaris)voor 
de bestelling van 2022 zijn: 
Bestelperiode + Uitlevering Ringen 2022: 
Ronde 1:  1 april – 15 mei 2021, uiterlijk 5 mei inleveren 
bij uw ringencommissaris 
uitlevering na 1 oktober. 
Ronde 2:  16 mei – 1 oktober 2021, uiterlijk 20 
september inleveren bij uw ringencommissaris – 
uitlevering uiterlijk 15 december. 
Ronde 3:  1 oktober – 1 februari 2022 , uiterlijk 20 
januari inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering 
uiterlijk 1 april. 
Ronde 4:  1 februari – 1 april 2022, uiterlijk 20 
maart inleveren bij uw ringencommissaris – uitlevering 
uiterlijk 15 mei. 
 

 

 



 

 

Geacht leden en vogelvrienden, 

 

Vanwege de beperkingen in verband met corona is het momenteel niet mogelijk 

om een algemene ledenvergadering te houden. We waren gewend om deze in 

februari te organiseren. 

De jaarvergadering van 2020 werd gehouden op 25 februari 2020 en de notulen 

hiervan zijn u medegedeeld in het “Fugelkrantsje” van maart 2020. In ditzelfde 

nummer is ook het jaarverslag vermeld van 2019. 

Vlak na onze jaarvergadering ging eigenlijk alles op slot , en er konden geen 

verenigingsactiviteiten meer plaats vinden. Op 4 augustus besloot het bestuur om 

alle activiteiten m.b.t. Zanglust Joure voorlopig stop te zetten. We spraken de hoop 

uit dat we dan in 2021 met nieuw elan weer aan de slag zouden kunnen gaan. 

Ondanks dit waardeloze verenigingsseizoen zijn we allemaal, op een enkele 

uitzondering na, lid gebleven van onze vereniging waarvoor hulde. 

Het jaarverslag van 2020 kan zeer kort zijn omdat er feitelijk geen 

verenigingsactiviteiten zijn geweest. Geen clubavonden, geen lezingen, geen 

feestavond, geen tentoonstelling, en ook al twee keer geen vogelmarkt. Kortom we 

hebben straks heel wat in te halen en de meeste leden zullen dan ook wel bruisen 

van nieuwe energie als we hopelijk na april weer “los” kunnen. 

Financiën. Bij  penningmeester Age Ruiter moet voor de A.L. een jaarlijkse 

kascontrole plaatsvinden. Nood breekt wet en derhalve is het voorstel om de 

kascontrole door Ruud Burggraaff en Marten Jongsma met een jaar uit te stellen 

zodat zij volgend jaar een controle uitoefenen over de laatste twee jaar. Mocht 

hiertegen bezwaar zijn dan kan in overleg met Age voor een andere oplossing 

worden gekozen. 

Onze  ringencommissaris Janke Althuisius deelt mee dat er in       

2017 - 3055, 2018 - 3805, 2019 - 4605, 2020 - 3345 ringen zijn geleverd. Als al 

deze ringen ook om de pootjes van de jonge vogeltjes komen dan hebben we een 

topkweek dit jaar. 

 

Wij wensen u als bestuur een voorspoedig en bovenal een gezond jaar toe en 

hopen u spoedig weer te kunnen begroeten bij onze verenigingsactiviteiten. 

 

Namens het bestuur , uw secretaris J.A. van der Heide 

 



 

 

Geachte leden, 

 

Nu we geen jaarvergadering kunnen organiseren in maart en geen kascontrole uit 

kunnen laten voeren vanwege Corona toch even een kleine update namens mij 

betreffende de financiën. 

Alle kasverslagen e.d. liggen klaar om gecontroleerd te worden. 

We hopen als bestuur dat we in het najaar (als we allemaal geprikt zijn) alsnog een 

jaarvergadering kunnen plannen. Mocht dit dan kunnen dan gaan we de kas ook in 

het najaar controleren. 

 

Betreffende de financiën is er in het boekjaar 2020 weinig gebeurd. 

Het enige is dat we nog net voordat de Corona toesloeg nieuwe TT stellingen, 

verlichting, keurtafels e.d. hebben overgenomen van Oosterwolde. We hebben 

deze stellingen overgenomen omdat ons eigen stellingen erg verouderd waren en 

we ze voor een zacht prijsje konden krijgen. 

Dit is een investering van ongeveer € 1200,- geweest. 

Voor de rest zijn er buiten de vaste lasten geen investeringen gedaan. 

Normaal kost de TT ook het nodige, maar die kosten hebben we niet gehad in 

2020. 

 

Inkomsten van de Vogelmarkt hebben we momenteel natuurlijk ook niet zodat we 

pas op de plaats gaan maken wat de financiën betreft. 

Ook dit jaar (2021) kunnen we vooralsnog geen markten organiseren. Tevens is 

het maar de vraag of we in 2021 weer een TT kunnen organiseren. 

 

Namens het bestuur de penningmeester, 

Age Ruiter 

 
 

 
 
 



Van de ringencommissaris: 
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 

               

ringenbestelling 2019           

                

ronde   leden   normaaal   geanodi   rvs   wildzang   totaal   bedrag 

1   15   1480   0   10   5   1495   € 420,80 

2   13   985   95   0   0   1080   € 246,25 

3   13   520   100   0   70   690   € 202,40 

4   6   250   0   0   0   250   € 67,50 

spoed   5   135   0   0   0   135   € 174,85 

nieuw   8   955   0   0   0   955   € 195,30 

               

  60  4325  195  10  75  4605  € 1.307,10 

               

ringenbestelling 2020           

                

ronde   leden   normaaal   geanodi   rvs   wildzang   totaal   bedrag 

1   18   1775   80   0   0   1855   € 446,55 

2   14   760   150   0   10   920   € 266,40 

3   9   460   0   0   190   650   € 178,00 

4   4   270   20   20   5   315   € 109,50 

spoed   3   70   45   0   10   125   € 168,00 

nieuw   1   10   0   0   0   10   € 2,10 

               

  49  3345  295  20  215  3875  € 1.170,55 

 



 

 
 



 



Geschiedenis – een terugblik op het tijdvak 1960-2020. 

 

Dhr. van der Wal heeft een stuk geschreven over cultuurhistorische ornithologie 

van het district Fryslân. Ook onze vereniging wordt daarin herhaaldelijk genoemd. 

Het geheel omvat 52 pagina’s en ik wil er enkele feiten voor u uitlichten. 

Halverwege de 19 ‘e eeuw worden in Friesland leeuweriken (de Ljurk) in speciale 

kooien als gezelschapsdier gehouden. Naast leeuweriken werden ook kneuen, 

barmsijsjes, tortelduiven, lijsters en nachtegalen gehouden. Je zou het 

tegenwoordig Europese  cultuurvogels noemen, maar er was nog geen ringenplicht 

en het was naar ik aanneem ook niet illegaal. In  de 20 ‘e eeuw worden de eerste 

kanaries geïmporteerd en in1933 wordt de NBvV opgericht. In 1954 ziet het 

district Friesland het levenslicht. Vanaf 1954 hebben 36 afdelingen deel 

uitgemaakt van district Fryslân en daar zijn nog 20 van over. De laatste jaren zijn 

uit onze buurt gestopt de afdelingen van Sneek, Wolvega en Heerenveen. Je vraagt 

je af waar deze leden gebleven zijn. In totaal zijn er in maart 2020 1260 

vogelliefhebbers in Friesland aangesloten bij de NBvV. 

 

Opmerkelijk feit is dat Auke Bloemhof in 2002 in het districtsbestuur gekozen 

wordt en nog steeds daarvan deel uit maakt. Age Ruiter komt in dit belangrijke 

bestuursorgaan in 2013 en wordt in 2015 tot penningmeester benoemd. 

Onze afdeling vormt samen met Grou, Jubbega, Koudum en Lemmer het rayon 

Zuid.  

 

In 1997 werd in de Evenementenhal te Joure de districtstentoonstelling 

georganiseerd. Dit evenement herhaalde zich in december 2003. In 2014 zouden 

we het weer organiseren in Langweer maar door de vogelgriep kon deze t.t. niet 

doorgaan.  

 

Vanuit het districtsbestuur wordt vanaf 1967 op verschillende plaatsen een 

vogelbeurs gehouden. In 1970 wordt de districtsvogelbeurs voor 5 jaar toegekend 

aan Ooststellingwerf. In 1981 wordt tijdens een districtsvergadering besloten de 

naam “Districtsvogelbeurs” te laten vervallen.  

 

Er is nu geen districtsvogelbeurs meer , leve de Vogelmarkt Joure. 

 



 



  



 



 



 



 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

SPONSOR VOGELMARKTEN  
 

 

 

Wim van de Lustgraaf, Veenendaal 

Website: www.wimvandelustgraaf.nl 

 

 
 

http://www.wimvandelustgraaf.nl/


 
 

 

J.D. Bergsma 
Kweeknummer LM42 

  Kweker van: 

-  Zebravinken 

- Australische Prachtvinken 

  Tel: 0513-412243  E-mail: j.bergsma@hetnet.nl 
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Het volgende  
 

 
 

verschijnt in mei 2021. 

 

 


