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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 

   Tel: 06-13103138, E-mail: zanglustjoure@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: 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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Agenda algemene  Ledenvergadering Zanglust Joure 
Locatie: Brede School Joure Zuid 
Datum dinsdag 25 februari, aanvang 20.00 uur 
Opening door de voorzitter om 20.00 uur  
 

1- Vaststelling agenda 

2- Ingekomen stukken plus rondgang presentielijst 

3- Bespreken notulen jaarvergadering 26 februari 2019 – zie laatste “fugelkrantsje”. 

4- Verslag ringencommissaris 

5- Verslag en bespreken financiën door de penningmeester 

6- Verslag kascommissie ; J. Bergsma, J.Idzinga met reserve M. Jongsma. 

7- Bespreking plus ervaringen over de laatst gehouden T.T. in Swimfun; datum , 

plaats en tijdsduur. 

8- Fugelkrantsje – komende programma plus eventuele aanvullingen en ideeën. Het 

programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: zaterdag 21 maart 2020 

Vogelmarkt; zaterdag 25 april tafelkeuring; donderdag 10 sept. lezing plus 

bespreking vogelmarkt en T.T; 9 en 10 oktober T.T.; 17 oktober vogelmarkt; 

dinsdag 17 november lezing; 29 jan.2021 feestavond; dinsdag 9 mrt.2021 A.L. ; 

20 mrt vogelmarkt 2021; 24 april 2021 tafelkeuring als afsluiting van het seizoen. 

9- Pauze 

10-Bestuursverkiezing : aftredend en herkiesbaar Kees Holtrop en als nieuw       
toegetreden bestuurslid wordt u voorgesteld te kiezen voor Jacob Visser. 
11 -Huldiging leden: Jongsma, Groenendijk , de Wagt en Athuisius 
12- Bijdrage door de kampioenen Lammert Bos en Klaas Snijder met hun 
kampioensvogels 

Sluiting door de voorzitter om 22.15 uur. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Verslag algemene jaarvergadering 26 februari 2019. 

 

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. 

 

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: !6 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 een 80.000 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. 

 

 

 

Jaarverslag 2019 Zanglust Joure      1 februari 2020 

 

Het afgelopen jaar hebben in onze vogelhobby zowel landelijk als plaatselijk enkele 

opmerkelijke gebeurtenissen plaats gevonden. 

Landelijk hadden we de opzet en afhandeling van de Mondial die onze leden Klaas Snijder en 

Age Ruiter veel werk en tijd hebben gekost. Zij kunnen terug zien op een geslaagd evenement 

maar zeggen: “voorlopig niet weer”. Kort daarna richten zich de pijlen alweer op de landelijke 

kampioenschappen die ook in een nieuw jasje werden gestoken. De evaluatie van dit gebeuren 

zal nog moeten plaats vinden maar lijkt mij overwegend positief. 

Plaatselijk speelde bij ons de verandering van opzet van onze tentoonstelling. We gingen van 

een meerdaagse t.t. naar een èèndaagse t.t. en veranderden van datum en plaats. We gingen 

naar Sportfun. De evaluatie van dit gebeuren werd in het bestuur als positief gewaardeerd, een 

geslaagd experiment. Op onze Algemene Ledenvergadering willen we graag het oordeel van de 

leden horen. De grote districtstentoonstelling komt maar niet van de grond, zodat we misschien 

wat met de datum kunnen schuiven.  Het uitschrijven van oorkondes voor de winnaars van onze 



plaatselijke t.t. hebben we afgeschaft. We kregen de indruk dat het merendeel hier niet zoveel 

belang aan hechtte. Wat is echter het oordeel van de leden? 

Onder aanvoering van Age Ruiter werd “It Fûgelkrantsje” in het leven geroepen. Voor iedere 

ledenactiviteit wordt het onder de leden verspreid. Om de kosten te drukken krijgen alleen leden 

met een e-mail adres dit toegezonden. We hebben nog een vacature voor de rubriek “even 

voorstellen”. Wie voelt zich geroepen? 

We hebben als bestuur ook besloten geen ere-leden meer te benoemen om de simpele reden dat 

er dan teveel leden voor in aanmerking zouden komen. Dat scheelt teveel contributie inkomen. 

Op de derde zaterdagen van maart en oktober werden weer de traditionele vogelmarkten  

gehouden. We adverteren altijd met de slogan: ”Grootste vogelmarkt van Friesland”. We moeten 

ons best doen om dit waar te blijven maken. Na een dipje hadden we dit jaar ietsje meer 

bezoekers m.n. in maart. We moeten de markt aantrekkelijk houden voor zowel de handel als de 

bezoekers. Ideeën zijn welkom. 

De leden-avonden werden redelijk goed bezocht al zie je wel vaak dezelfde gezichten. Het is een 

gelegenheid om de clubbinding te versterken. Dus de oproep : “Oh kom eres kijken……………..” 

Op 20 april hadden we tafelkeuring met keurmeester Cor van Elfen, op 11september was Johan 

de Zwart onze gast met zijn verdere verhaal over tropische vogels en  op 19 november kwam 

Pieter van der Hoven te spreken over inheemse vruchten- en insecten eters. Bijzonder 

interessante verhalen en dia’s waren er te zien en te beluisteren. 

De feestjûn in St.Nyk werd door 40 personen bezocht. Er werd gepassioneerd maar sportief 

gespeeld. Een geslaagde avond met ook enkele nieuwe gezichten wat zeer werd gewaardeerd. 

Onze landelijke prijswinnaars werden in het zonnetje gezet en kregen een bloemetje, zeg maar 

een mooi boeket bloemen mee naar huis. Het waren onze leden Lammer Bos , Johan Althuisius, 

Jopie Idzinga, Klaas Snijder en Jan van der Wal. 

Dit jaar zijn Marten Jongsma, Bert Groenendijk , Johan Althuisius en C. de Wagt onze jubilarissen 

en zullen tijdens de A.L. worden gehuldigd. 

Age Ruiter en Jappie van der Heide hebben met goed gevolg de cursus NBvV-surveillant 

doorlopen en worden binnenkort door de districtsvoorzitter gecertificeerd.  

Helaas hebben het afgelopen jaar 10 leden moeten uitschrijven. Soms door trieste 

omstandigheden en ook doordat enkele gestopt zijn met de hobby. We hebben per 1 jan 2020 

nog 65 leden en zijn daarmee toch nog een van de grootste vogel verenigingen van zowel 

Friesland als Nederland. 

Hopende op een goed kweekjaar maar bovenal een goede gezondheid voor 2020. 

Uw secretaris J.A. van der Heide.  

 

 



DEELNEMERS EN UITSLAGEN ZANGLUST LEDEN VOGEL2020: 

 

 

kwnr voorletters voorvoegsel naam plaats tel groep klassenr pnt prijs 

          

PA34 L P   Bos ROTSTERHAULE 0622119575 34004 34.004.062 95 K 

PA34 L P   Bos ROTSTERHAULE 0622119575 33005 33.005.001 93 Z 

PA34 L P   Bos ROTSTERHAULE 0622119575 33005 33.005.001 92 B 

ZD65 J   Idzinga OUSTERHAULE 0613788062 34001 34.001.001 92 B 

8MSJ J van der Wal HEERENVEEN 0650671559 29012 29.012.121 92 Z 

VS46 J  Althuisius ROTSTERGAAST 0610217492 33005 33.005.001 92  

8MSJ J van der Wal HEERENVEEN 0650671559 29012 29.012.121 91 K 

6HEN K   Snijder JOURE 0630741185 18002 18.002.006 91 K 

6HEN K   Snijder JOURE 0630741185 18007 18.007.011 91 K 

PA34 L P   Bos ROTSTERHAULE 0622119575 34001 34.001.001 91 Z 

8MSJ J van der Wal HEERENVEEN 0650671559 29012 29.012.051 91  

8MSJ J van der Wal HEERENVEEN 0650671559 29012 29.012.121 91  

PA34 L P  Bos ROTSTERHAULE 0622119575 23011 23.011.001 91  

PA34 L P  Bos ROTSTERHAULE 0622119575 34001 34.001.001 91  

PA34 L P  Bos ROTSTERHAULE 0622119575 34004 34.004.062 91  

PA34 L P  Bos ROTSTERHAULE 0622119575 33001 33.001.001 91  

VS46 J  Althuisius ROTSTERGAAST 0610217492 33005 33.005.001 91  

ZD65 J  Idzinga OUSTERHAULE 0613788062 34001 34.001.001 91  

AS78 A  Ruiter JOURE 0613103138 18001 18.001.001 91  

AS78 A  Ruiter JOURE 0613103138 18001 18.001.001 91  

8MSJ J van der Wal HEERENVEEN 0650671559 29012 29.012.121 90  

8MSJ J van der Wal HEERENVEEN 0650671559 29012 29.012.121 90  

PA34 L P  Bos ROTSTERHAULE 0622119575 23011 23.011.001 90  

8MSJ J van der Wal HEERENVEEN 0650671559 29012 29.012.121 90  

ZB47 M  Jongsma JOURE 0513415058 10022 10.022.003 90  

ZB47 M  Jongsma JOURE 0513415058 12003 12.003.001 90  

ZB47 M  Jongsma JOURE 0513415058 12015 12.015.021 90  

VS46 J  Althuisius ROTSTERGAAST 0610217492 33005 33.005.001 90  

VS46 J  Althuisius ROTSTERGAAST 0610217492 33005 33.005.001 90  

ZD65 J  Idzinga OUSTERHAULE 0613788062 23001 23.001.002 90  

ZD65 J  Idzinga OUSTERHAULE 0613788062 34001 34.001.001 90  

AS78 A  Ruiter JOURE 0613103138 18001 18.001.001 90  

VS46 J   Althuisius ROTSTERGAAST 0610217492 33005 33.005.001 89 Z 

8MSJ J van der Wal HEERENVEEN 0650671559 29012 29.012.121 89  

PA34 L P  Bos ROTSTERHAULE 0622119575 23001 23.001.001 89  

6HEN K  Snijder JOURE 0630741185 18001 18.001.001 89  

ZB47 M  Jongsma JOURE 0513415058 10022 10.022.003 89  

VS46 J  Althuisius ROTSTERGAAST 0610217492 33005 33.005.001 89  

AS78 A  Ruiter JOURE 0613103138 18001 18.001.001 89  

6HEN K  Snijder JOURE 0630741185 18007 18.007.011 88  

6HEN K  Snijder JOURE 0630741185 18003 18.003.001 86  



 



 



 



Prijswinnaars Vogel 2020 (Johan Althuisius, Klaas Snijder en Lammert Bos) 

 
 



Feestavond 2020 (17 januari) 

 

 
 



 

 



 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2020 
 

 
 

 

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 

 

 



 



 



 

 


