




36e jaargang nr.  4 

 

Dinsdag 10 september 2019 houden wij onze normale vergadering 

in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda: 

* Opening 

* Verslag vergadering van 24 april jl.   

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Wat gaan we doen in het nieuwe seizoen 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet  

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

   

 

Onze secretaris heeft computerproblemen gehad en mist een aantal 

email adressen. Willen de volgende leden een mail sturen naar  

d-kelderhuis@ziggo.nl  dan kan hij zijn verzendlijst weer compleet 

maken.  

Nogmaals deze oproep. Heeft u al gereageerd dan geldt de oproep 

natuurlijk niet voor u. 

 

S Tolsma B Scholte M de Jong  

J de Moor A Jeensma H A Verboom - Top      

T de Velde Harsenhorst       

H Kok  S Boonstra H Schäfer Y Bos        

A Hoekstra B Bouwma J Slotegraaf      

 

Het formulier voor de 2e bestelronde voor de ringen 2020 kunt u tot 

20 september a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van 

Ginkel. Uitlevering rond 15 december a.s. 

De kleur van de ringen voor 2020 is groen 

  

mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


 

 

  



Verslag LVV van 24 april 2019 

 

Deze laatste avond voor het zomerreces van onze vereniging heet de 

voorzitter 4 leden en de Tineke, de vrouw van Theo Gebbink, en de rest 

van het bestuur welkom. Een bericht van afwezigheid is ontvangen via 

de voorzitter van Jacob de Moor.  Mark Visser is druk aan het verhuizen 

naar Dokkum en ook afwezig.  Mark zal proberen aanwezig te zijn op 

de volgende LVV-vergadering op dinsdag 10 september om afscheid te 

nemen van onze vereniging. Door dat Mark onze vereniging verlaat is er 

een vacature ontstaan als secretaris. In de bestuursvergadering is eerst 

voor gesteld dat Diedrik Kelderhuis deze vacature gaat vervullen. 

Tijdens deze vergadering is er door de leden geen bezwaar is dat 

Diedrik deze functie zal blijven vervullen. Ingekomen stukken waren er 

deze avond niet binnen gekomen. Johan Sikkema en Cees van Ginkel 

zijn samen naar de districtsvergadering geweest. De afdeling Dokkum 

was afwezig, waarop bij ons werd opgemerkt dat daar een taak ligt voor 

Mark welke lid is geworden in Dokkum. Tijdens de districtsvergadering 

werd verteld dat er niet genoeg draagvlak is om de 

districtstentoonstelling samen met de duiven tentoonstelling in het Fries 

Paarden Centrum te Drachten. Voor 2019 heeft het districtsbestuur 

Leeuwarden bereid gevonden om deze te organiseren. Deze 

tentoonstelling zal rondom de kerstdagen gaan plaats vinden. En voor 

2020 zal de districtstentoonstelling naar Ferwert gaan.  Tijdens de 

vergadering is ook de districtsprijs 2018 bekend gemaakt.  1e  was 

Bolsward met 93,000 en 2e Lemmer met 92,800 gevold op de 3e plaats 

Noordbergum met 92,384. Ook werd er nog aandacht gevraagd voor de 

overdrachtsformulieren voor het verkopen van vogels op de markt. 

Onder tussen was het hard gaan regenen en was het een lawaai op het 

platte dak en was onze voorzitter niet goed meer verstaanbaar waarop 

Theo zijn vrouw voorstelde de tafels wat dichter bij elkaar te zetten. 

Zogezegd zo gedaan en kon de vergadering verder gaan. We hebben 

toen met zijn allen gesproken over voeding voor onze vogels. Theo had 

wat zaad meegenomen en voert zaad van Witte molen aan zijn gould 

amadines. Ook had hij een mengsel van mineralen en grit waar hij erg 

tevreden over is. Diedrik had wat van zijn kleurgrasparkieten mengeling 

meegenomen en een mengeling van eivoer met boekweitmeel en 

sojabloem om de aminozuren te verhogen. Verder is er een rondje 



gemaakt over de kweek bij de leden. Henk van der Velde heeft minder 

jongen als vorig jaar. Wout had tot nu toe 4 jongen en onbevruchte 

eieren. Cees geeft aan dat hij de zwarte luis onder controle heeft en de 

eerste ronde voorspoedig gaat. Hij ringt nu met kunststof ringen. Daar is 

hij op zich tevreden over alleen staat het kweeknummer in het er groot 

op en jammer genoeg het ringnummer in het klein. Johan Voerman 

heeft 20 jonge gouldamadines. Alleen de zebravinken willen niet echt. 

Johan Sikkema geeft aan 66 jongen te hebben geringd. Hij geeft de 

jongen eivoer met doperwten. Dit bevalt hem goed. Als de jongen niet 

goed worden gevoerd voegt hij iets honing aan het eivoer toe. Bij de 

trekking van de misser van de maand kwam de naam van Mevr 

Verboom eruit rollen. De centjes gaan weer in de pot omdat Mevr 

Verboom niet aanwezig was. Bij de rondvraag en vraag en aanbod werd 

nog gesproken over de mail die door sommige was ontvangen van 

Zooeasy. Het is namelijk zo dat Zooeasy stopt met het ondersteunen van 

huidige programma en dat er een onlineversie is waar  je tegen betaling 

per maand/jaar op kunt abonneren. Theo vraagt nog of het 

districtsbestuur iets doet aan de terug loop van de verenigingen.  De 

voorzitter sloot de vergadering af door iedereen alvast een fijne vakantie 

te wensen. 

 

Diedrik, 30 mei 2015 

 

 

Agenda 2019: 

Dinsdag 10 september Clubavond   

Woensdag 16 oktober  Clubavond  

Donderdag 7 november Inbreng vogels  

Vrijdag 8 november  Keuring + Opening 

Zaterdag 9 november  Open + sluiting om 15.30 uur 

 

 

www.lemstervolierevrienden.nl 

 

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


 
 

 

 
 

  



Samenwerking 

Sinds de oprichting in 1963 hebben de Lemster Volière Vrienden veel 

tentoonstellingen georganiseerd. Van 43 van deze shows is de catalogus 

aanwezig in ons archief.  

Ik vind het nog steeds jammer dan vooral van de eerste jaren de catalogi 

niet meer te achterhalen zijn. Door de vereniging is in ieder geval 

tweemaal de districtstentoonstelling georganiseerd en acht keer de regio 

show. De districtsshow in 1979 telde 891 vogels, terwijl de show in 

1993 de kroon spande met 1339 vogels. De regio tentoonstelling ter 

gelegenheid van het 10-jarig jubileum telde 634 vogels, wat meteen ook 

het hoogste aantal was van alle regioshows. De grootste onderlinge 

show telde 262 vogels in 1983. 

Zoals bij bijna alle afdelingen zakken de laatste jaren de aantallen steeds 

meer. We waren al blij met ongeveer 150 vogels de laatste jaren. In dit 

kweekseizoen moeten we in ieder geval twee inzenders missen, door 

overlijden en verhuizing, die samen zo’n veertig vogels in zonden.  In 

het verleden hebben we wel een tentoonstelling gehouden met 99 

vogels, maar de kosten komen dan veel hoger uit dan de baten. 

Het bestuur van de afdeling Sud West Hoeke in Koudum zocht contact 

met ons om eens te onderzoeken of we gezamenlijk ook de shows 

kunnen organiseren omdat zij met gelijke problemen kampen. Dat 

vergde een paar avonden praten maar we hebben gezamenlijk een 

reglement voor deze show kunnen maken. De leden van de afdelingen 

waren meteen akkoord gegaan met dit voorstel.  

De eerste gezamenlijke show wordt gehouden in de Treemter in Balk op 

8 en 9 november 2019. Er is gekozen voor het samenvoegen van de 

twee onderlinge tentoonstellingen. Lemmer brengt haar onderlinge 

show onder in Balk. Hierdoor blijven de wisselbekers van beide 

verenigingen behouden en ook de Bondsprijzen. 

En nu maar afwachten of de leden blijven inzenden en we hopen op een 

fijne gezamenlijke tentoonstelling.    

 

Johan Voerman 

  



 Wie het eerst belt …. 

     ….  is Koopman 

 
Enige tijd geleden werd ik gebeld of de vereniging belangstelling had 

voor een paar eigen gemaakte kooitjes. En dan denk je, laat maar 

komen! Het eerste is een reiskooitje, het lijkt wel gemaakt door een 

meubelmaker. Veel zwaarder dan een simpel vervoersdoosje, maar wie 

weet is er een liefhebber voor. Voor het plexiglas kan nog een 

afsluitplaatje worden geplaatst. 

 

 
 

De tweede kooi kan eventueel  met een zelf aangebracht 

verwarmingslampje gebruikt worden als een ziekenkooi. 

 

i  

 

Johan Voerman, 0514 - 561726 



 
 

Sicco Veenstra, de voorzitter van het district Friesland van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers vroeg mij om een stukje te 

schrijven over onze voorgenomen samenwerking met de afdeling 

Koudum. Op een volgende bladzijde vindt u dit geheel. 

Misschien bent u al op de hoogte van het volgende: 

 Op verzoek van het hoofdbestuur heeft Henk van der Wal een 

poging gedaan om de vele misverstanden rondom het al dan niet 

bedrijfsmatig handelen van hobbyisten aan de hand van de 

huidige regelgeving weg te nemen. De NBvV is er voor 

liefhebbers van kooi- en volièrevogels en is van mening dat 

diegenen die zich aan de voorschriften van de NBvV houdt, zoals 

het ringen van jonge vogels, het bijhouden van een 

kweekadministratie, het gericht zijn op een hobbymatige beleving, 

dit alles binnen de wettelijke kaders, geen bedrijfsmatige 

handelingen verricht en dan ook niet in de problemen dient te 

komen bij verkoop op een vogelbeurs van de overtollige vogels uit 

eigen fokbestand. zie ook voor het complete verhaal:  

http://www.nbvv.nl/download/de_bond/Vogelverkoop_hobby_o

f_bedrijf.pdf 



Diversen 

 

Zoals bekend mag zijn wordt de districtsshow 2019 gehouden samen net 

de Kerstshow van de Leeuwarder Vogelvrienden.  

 

Ook wordt Vogel 2020 een week naar voren gehaald zodat er zeer 

weinig tijd overblijft tussen beide shows. Dit zal ongetwijfeld vogels 

kosten op de éne of de andere tentoonstelling. 

 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers staat dit jaar gepland op 28 september a.s. In verband 

met de organisatie van de Mondial in januari leek het verstandiger om 

deze vergadering te verschuiven. 

 

Bestuursverkiezing: Herkiesbaar is de voorzitter K. Snijder en niet 

herkiesbaar de heer Munniksma.  

 

De penningmeester meldt door verschillende oorzaken een tekort van 

bijna 27 duizend euro. Vogel 2018 heeft een tekort van 32 duizend euro. 

Een reden temeer voor het Bondsbestuur om deze show eens tegen het 

licht te houden. 

 

Ook liggen er een paar voorstellen vanuit de afdelingen. De afdeling 

Nieuwstad stelt voor om een verenigingsklassement in te stellen voor de 

Bondsshow. Te denken valt aan een gelijk systeem als de districtsbeker.  

 

De stichting Districtsshow Drenthe stelt voor om op alle 

districtstentoonstellingen ook een algeheel kampioen aan te wijzen en te 

huldigen bij de stellen en stammen. 

 

Voor onze gezamenlijke tentoonstelling in Balk ontvangt u bij het 

volgende clubblad de gegevens. Het bestuur hoopt op een redelijke 

inzending van onze leden.  

 

 



 

 

Wiepke Hofstraat               

Lemmer     

 

 

 

 

 

 

Voor uw: 

• verenigingen 

• bruiloften 

• partijen 

 

Hans en Nienke Schäfer 

 

Tel. 0514 – 561960  b.g.g. 565753   

Postadres: Jac. De Rookstraat 10 

8531 HA  LEMMER 

 

 

 

 

 

geel- en rood mozaïek kanaries 

 
 
 
C. Van Ginkel 
Wieringerstraat 9  
8531 LC  Lemmer 
tel. 06 42194717  
 

 

  



Voor verse waar en 
vlotte bediening 
 
Groente-  en 
Fruithal 

 

D. J. van Looy 
Kortestreek 4, 
Lemmer 
Tel. 0514 - 565100   



SELETIE & AANSCHAF 

 

Het begint weer te kriebelen, de jongen zijn op stok en we hebben hoge 

verwachtingen. 

Ik volg de jonge vogels op de voet en ben benieuwd naar de 

ontwikkeling daarvan. Selectie behoort tot een van de moeilijkste 

onderdelen bij onze vogelsport en het koppelen is nog vele malen 

moeilijker. Hierbij komt het vakmanschap kijken van de eigenaar, maar 

met een twijfelachtige en met een niet strenge selectie zal dit niet zijn 

vruchten afwerpen op de tentoonstelling. Bij het selecteren gaat het niet 

alleen om tentoonstelling vogels en kweekvogels. Wat uitte mate 

belangrijk is de gezondheid van een vogel alsmede de goede 

kweekeigenschappen. 

Goede kweekvogels zijn per definitie vaak geschikte exemplaren voor 

de tentoonstelling, maar al deze vogels zijn niet geschikt voor de kweek. 

Ik heb als eens en vogel gehad die algemeen kampioen was, maar 

eenmaal in de volière bleek het een bazig type te zijn voor de andere 

vogels en joeg ze allemaal door het hok heen. Toen ik hem apart zetten, 

kreeg ik de vraag van mijn vrouw, waarom zit hij apart? Toen ik haar 

dat uitlegde had ze daar begrip voor. Bijhouden van enige manier van 

administratie als hulpmiddel bij de selectie is onmisbaar. Het is 

belangrijk om te selecteren op goede erfelijke eigenschappen, want deze 

zijn niet aan de buitenkant te zien, zodat enige vorm van administratie 

een uitkomst kan bieden. Men begint al met selecteren in nest met 

jongen, n.l. noteer dit ringnummer, want de grootste van het nest blijkt 

ook vaak de meest forse exemplaren die zich goed te ontwikkelen. Dit 

staat uiteraard los van de kleur of tekening, die later tijdens de rui 

zichtbaar wordt. Maar de eerste indruk is meestal de juiste gebleken na 

de rui. Belangrijk is ook de jongen die achter blijven wat groei betreft, 

de eerste 19 dagen bepalen de grootte van de jongen voor dat moment 

en voor later. Daarom is het ook belangrijk dat beide ouders goede 

voerders zijn en liever 5 jongen dan 1 jongen, omdat er altijd wel een 

van de jongen om voer vraagt, door zich te laten horen. Als er een stel 

goed voert, maar zelf geen bevruchte eieren heeft, wees daar zuinig op 

en gebruik deze eventueel als pleegouders door bevruchte eieren over te 

leggen van een ander koppel. Ik heb een broedkoppel witborsten die 

uitstekend broeden, maar als er jongen zijn worden ze niet gevoerd , dus 



deze worden op tijd als bevruchte eieren overgelegd. Kijk al tijdens de 

broedperiode in het nest of ze bevrucht zijn, na ca.12 dagen kun je ze 

nog altijd overleggen naar een ander koppel die onbevrucht heeft.  

Ook een koppel die steeds van het nest afgaat tijdens binnenkomst, 

worden indien mogelijk overgelegd. Als een jongen achter blijft in het 

nest t.o.v. zijn soortgenoten in de ontwikkeling, komt het waarschijnlijk 

doordat hij of zij iets te kort is gekomen tijdens het opgroeien in het 

nest. Als je het allemaal noteert, wordt een papierenselectie gemaakt die 

het goed hebben gedaan en de jongen in ieder geval gelijkwaardig zijn 

aan de ouders, maar in ieder geval nooit slechter. Dan komen de jongen 

die op kleur zijn aan de beurt om ze te beoordelen, de jongen die niet 

voldoen aan het gewenste type, of gewoon niet goed zijn kunnen nu al 

worden uitgeselecteerd. Ik heb de mannen en de jonge vogels die nog 

moeten ruien bij elkaar zitten en wanneer de poppen volledig zijn 

uitgeruid en op kleur zijn, dan worden ze verplaatst naar de volière op 

zij van het huis waar de poppen van de bestaande broedkoppels zitten, 

anders krijg je paarvorming die niet wenselijk is. De jongen die positie 

opvallen door formaat en hun model c.q. tekening worden genoteerd als 

mogelijk tentoonstelingsvogels die in aanmerking komen om eventueel 

te spelen op de TT , maar wees zuinig op je poppen en speel ze niet te 

vaak . De definitieve kweekselectie moet op tijd gebeuren, dat geldt 

overigens ook voor de aanschaf van nieuwe vogels. De nieuwe vogels 

kunnen dan wennen aan de nieuwe hokken, vraag ook altijd wat de 

vorige eigenaar de vogels allemaal geeft, denk niet alleen aan het zaad! 

Aan de hand van de standaardeisen en hun verbeterpunten worden de 

koppels samengesteld. Analyseer al de vogels voor het begin van de 

kweek. Wees streng en consequent in de selectie van de koppels, 

overigens houdt rekening met fouten en kwaliteit, maar laat een fout 

niet per definitie leiden tot verkoop van die vogel. Bedenk altijd dat 

perfecte vogels niet bestaan.  Koppel altijd vogels aan elkaar die elkaars 

fouten compenseren en probeer zoveel mogelijk een schimmelvogel 

tegen een intensieve vogel te koppelen. Een intensieve vogel is meestal 

mooier van kleur, daardoor lijkt hij/ zij kleiner maar de veren liggen 

dichter op elkaar. (vraag anders een kweker die dat wel weet )  

Selecteer alleen vogels voor de toekomstige kweek die uit koppels 

komen die aan de verwachte kweekresultaten hebben voldaan.  De 

vogels diende beide vitaal te zijn en in broedconditie. Zijn er toch 



vogels bij die wilt spelen op de tentoonstelling, houdt er dan rekening 

mee dat ze nog bij moeten komen van de tentoonstelling en zet ze na ca. 

3 weken pas in voor de kweek. Het is bovendien van belang dat de pop 

interesse toont in de man, alsmede het nestkastje en dat ze beide naast 

elkaar zitten. Zorg er ook voor dat de nagels van tevoren zijn geknipt als 

dat nodig is en de pootjes even insmeren met zuurvrije vaseline.  Vaak 

wordt eerst de pop in de broedkooi gezet en na een week, de man en het 

nestkastje gelijktijdig. (pop – man – nestkastje tegelijk wordt ook wel 

gedaan ) Het is aan te bevelen om het nestkastje voor te vormen met het 

beoogde nestmateriaal.  Zoals de meeste weten kweek ik gouldamadines 

en uit die ervaring schrijf ik ook dit stuk. De gouldamadine is over het 

algemeen een rustige vogel, maar er zijn vogels die hierop een 

uitzondering maken. Ook zijn er gouldamadines die bij de minste of 

geringste storing het nestkastje verlaten. Dergelijke vogels zullen zich 

meestal ook onrustige gedragen in een tentoonstellingskooi ondanks hun 

goede kwaliteiten.  De aanschaf van goede vogels is een ding apart, een 

goede relatie met een fokker is ook interesse tonen in de persoon, het 

gaat tenslotte niet enkel en alleen over de vogelsport. Ik heb in de eerste 

jaren vele kwekers bezocht in hun thuissituatie, want ik wil ook het 

e.e.a. opsteken hoe iemand tot succes volle vogels komt. Ook wordt dan 

regelmatig over koetjes en kalfjes gesproken en wacht meestal het 

seintje af, dat de fokker zegt: wil ook even de vogels zien? Ook neem ik 

voldoende tijd voor een bezoekje, zodat de tijd niet achter mijn aanzit. 

Ik ben het hele land door gereisd en heb kwekers bezocht in alle 

provincies. Met de ene heb je wel een klik en de andere niet, dat is heel 

normaal en tijdens het bezoek zie ook ( meestal ) alle vogels en vraag je 

ook wat ze voeren en wat voor andere vitamine c.q. mineralen geven. 

Leg je oor te luister en pik die dingen eruit die je aanspreken. In de 

begin jaren heb ik vaak overjarige poppen gekocht, maar daar begin ik 

nu niet meer aan, ik heb te vaak problemen ondervonden tijdens de 

broedperiode n.l. onbevrucht – de jongen eruit gooien – geen eieren – 

broed onrustig etc. etc. Ook begin ik in het voorjaar al te bellen met de 

kweker waar ik een vogel kan kopen en probeer deze voor oktober in 

mijn hok te hebben als ik overga tot aanschaf van die vogel. Ik kan zelf 

het beste beoordelen welke vogel bij mijn eventuele partner past, je kunt 

dan goed opletten dat je niet dezelfde fouten in zowel de pop als de man 

hebt bij het koppelen. Meestal heb ik van tevoren ook al bepaald, met 



welke vogels ik mee wil broeden. Als je ze voor de TT op je hok hebt 

zijn er twee voordelen n.l.: ze zijn nog niet gespeeld op de TT en ze 

kunnen zo vroeg mogelijke wennen aan jouw situatie en het voer waar 

ze kunnen aanwennen. Je hebt ook wel eens dat toch naar een TT 

willen, spreek dan af dat ze 1 keer gespeeld worden en dat je dan de 

vogel krijgt ( tegen betaling uiteraard ) en noteer het ringnummer . Dat 

heb ik wel eens niet gedaan en om discussie later te voorkomen, welke 

vogel je nou gekocht had is dan uitgesloten. Ook lukt het mij wel eens 

niet om een vogel los te peuteren, omdat deze goed gescoord heeft op 

een TT, maar probeer dan of je en broer of zus van die vogel kunt kopen 

met dan een score van 90 0f 91 punten. Ik heb ook al eens geluk gehad 

bij een goede kweker dat ik uit alleen jongen kon kiezen van maart – 

april (geboren ), ze kunnen toch niet alle vogels houden en dan laat ik ze 

vaak het eerste jaar zitten. De vogel moet bij de goulds wel minimaal 

een jaar oud zijn (poppen dan – man kan wel met ca. 11 maanden) en 

dan kweek je met overjarige vogels, wat vele kwekers doen. ( vaak hoor 

je dat wel in de verhalen tijdens het bezoek aan die fokker ) De 

vogelsport kent ook de z.g. “ prijsjagers” en dan kan het weleens 

moeilijk worden om een vogel te kopen , als je op de zelfde TT ’s 

speelt, dan speelt het in je voordeel als je overal komt. Ik heb vorig jaar 

geprobeerd een vogel te kopen van 89 punten die deze vogel kreeg, 

maar het lukte niet, volgens mij had deze vogel tijdens het keuren te 

weinig gekregen of dat de vogel niet goed zat tijdens de keuring.  Het is 

altijd een moment opname en daarom is het trainen van een vogel in en 

TT kooi van belang, maar ik doe het niet, omdat ik de TT vogels niet 3 

weken in een TT kooi wil zetten. ( ik vind het te zielig om ze 3 weken in 

een TT kooi te moeten zetten)  Op een TT wil ik graag een goeie 

beoordeling voor mijn vogels en het kampioenschap staat op de 2e 

plaats. Als er een kampioen wordt in mijn klasse met b.v. 95 punten, 

dan hoop ik dat ik vogels heb met b.v. 92 punten. Probeer ( nooit ) een 

vogel te koppelen die beide b.v. 92 punten heeft , maar kijk wat de ene 

goed heeft en de andere wat minder op de zelfde eigenschappen.  Ik 

wens ieder veel succes op de TT en een goed kweekseizoen voor 2020.   

 

Theo Gebbink    

   





 



 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Secretaris: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 06 22427267  

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 42194717 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  40,00 per jaar, te betalen 

aan het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 

NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden,  p.a. 

Tjotter 17, Lemmer 

Heeft u al betaald ?  Een automatische betaling, te regelen via de 

bank, is gemakkelijk voor u en de penningmeester.  
  

mailto:johvoerman@home.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl


 

 
 

 

 
 





 


