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BESTUUR “SPORT VEREDELT”  

 

Voorzitter J.H. Tromp, Zuideinde West 3E 

 8278 AP Kamperveen 0525-621234 

 

Secretaris A. Deetman, Diepesteeg 3 

 8081 PD Elburg 0525-684276 

 aartdeetman@zonnet.nl 

 

Penningmeester C. Souman, Soppeweg 4 

2e voorzitter 8091 CB Wezep 038-3762014 

 

TT secretaris A. van Loo, Het Kooiveen 56 

 8096 MC Oldebroek 0525 652263 

  

2e ver. Penningm. G. Plette-Heshusius, Driestweg 20 

 8071 BT Nunspeet, ·0341-262729 

 

Ringencom. W. van Olst, Eikenhof 13 

(geen bestuurslid) 8097 SZ Oosterwolde 0525-842282 

 Bgg 06-10354640 

 

Ereleden E. van’t Hof,  G. Nagelhout,  

 W. van Hattem R. Pleijter 

 

Contributie € 15, - per jaar  

 Jeugdleden t/m 16 jaar € 5, - 

 Donateurs € 6,50 per jaar 

 

Bankrekening Rabobank Elburg 3847.04.816 

 

www.sport-veredelt.nl 

mailto:aartdeetman@zonnet.nl
http://www.sport-veredelt.nl/
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Februari 2014  DE AANHOUDER 68  jaargang 22 

 

Redactioneel  
Als ik dit schrijf moet de eerste sneeuw van deze winter hier nog 

vallen. Veel meer striemt de regen al dagen tegen de ramen, mijn 

hokken zijn nat. Het is moeilijk om de dieren nu in goede conditie 

te houden, groenvoer is er bijna niet en als het er wel is dan is het 

nat. Houd goede moed, het komt wel weer goed. 

Het jaar 2013 is voltooid verleden tijd. Het is de geschiedenis-

boeken ingegaan. Onze penningmeester heeft de balans op-

gemaakt. Hij heeft alle getallen op papier gezet voor u. Als u de 

balans van het afgelopen jaar nu eens opmaakt. Alle cijfers en 

letters zijn dan niet eens zo belangrijk. Mooi is het natuurlijk wel 

als deze meevallen en als het tt seizoen u mee is gevallen. Maar er 

is meer dan dat.  

 

En dan onze bloemenactie.  

Naar welke bloemen gaat de voorkeur uit? Nou, de voorzitter wil 

een Koffieplant, de penningmeester Munt en Penningkruid, de 

secretarissen Papyrus en Tabaksblad en ja hoor, de 2e 

penningmeester Vrouwenmantel. Nou prachtig, maar wij kunnen 

ons voorstellen dat uw voorkeur uitgaat naar onze mooie 

Geraniums, Begonia’s en nog veel meer. Dus kijk snel en vul in.  

Voor onze vereniging, die dankzij uw bestelling blijft bloeien!! 

 

inleveren kopij volgend clubblad voor 15 juli 2014.  

Aart 

Ben 

Marjan 
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Van de bestuurstafel. 

Jaarprogramma 2014 

 

Datum:                        Activiteit: 

 

Maandag  03-02 ad Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur  

Vrijdag  07-03 Jaarvergadering aanvang 20.00 uur 

Maandag 14-04 cs Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur  

Dinsdag  16-04 Inlever bloemenactie voor  21.00 uur 

Zaterdag 10-05 Ophalen bloemen tussen 9 en 12.00 uur 

Zaterdag  Hokbezoek Laren Gelderland 

Zaterdag    05-07 Familie en jeugddag 

Zaterdag 26-07 Drinkwater enting hoenders 

Vrijdag 01-08 Spray enting hoenders 

Maandag 04-08 avl Bestuursvergadering aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 09-08 Oogstfeest Oldebroek 

Maandag  18-08 Ledenvergadering  aanvang 19.30 uur 

Zaterdag 06-09 Jongdierendag bij  Firma Gardenbroek 

Zaterdag 20-09 Jeugdshow Laren 

Zaterdag 04-10 Kampioenschap Veluws Verband 

Maandag  13-10 ht Bestuursvergadering aanv. 19.30 uur 

Maandag 03-11 Ledenvergadering  aanv. 19.30 uur 

Dinsdag  10-11 gp Bestuursvergadering aanv. 19.30 uur 

Woensdag  26-11 Opbouwen clubshow 27-28-29 nov.  

Maandag 08-12 ad  Bestuursvergadering aanv. 19.30 uur 

 

 

Internet: 

Degenen die een e-mailadres hebben, willen die dat kenbaar 

maken op het volgende e-mailadres, ook als je e-mailadres is 

gewijzigd. aartdeetman@zonnet.nl 
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Fokkerskaart. 

Degene die een fokkerskaart wil, kan die bestellen bij de 

secretaris. Het opzeggen van een fokkerskaart gaat eveneens via 

de secretaris. 

Kleindier Liefhebbers Nederland.  Senioren: € 15,-- 

 Junioren: € 7,50 

 Combina: € 2,50 

Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers 

 Senioren: € 10,-- 

 Junioren: € 5,-- 

 Combina: € 1,50 

Abonnement Kleindiermagazine voor nieuwe seniorleden 

verplicht, bij automatisch incasso € 30,- en per acceptgiro € 32,50. 

 

 

Vastgestelde tarieven 2014. Telefoon secretaris € 80,-. Telefoon 

TT secretaris € 40,- Contributie senior € 15,-. Jeugd € 5,-. 

Donateur € 6,50 Kilometervergoeding € 0,19 en met aanhanger 

€ 0,30. Gezamenlijk vervoer dieren: duiven en cavia’s € 0,50 per 

dier. Alle overige dieren € 1,-. Tatoeëren € 0,30 per konijn. 

 

 

Ledenmutatie.  

Klaas Visch heeft per 31-12-2013 zijn lidmaatschap beëindigd.  
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Tatoeëer schema 2014 
 

Vanaf donderdag 6 maart kan er weer getatoeëerd worden. De 

tijden zijn gelijk aan vorig jaar van 19.30—20.00 uur, binnen die 

tijd worden de dieren aangeboden. Mocht je voor 6 maart dieren 

hebben die getatoeëerd moeten worden, neem dan contact op met 

Evert van Loo 0525-684930 

Donderdag  6   maart Fam E. van Loo   Hoge Enk 

Donderdag  27 maart   Fam. E. van Loo  Hoge Enk 

Donderdag  17 april  Fam. E. van Loo  

Hoge Enk 

Donderdag  8   mei  Fam. L. Strijkert  Oldebroek 

Woensdag   28 mei  Fam. E. van Loo  Hoge Enk 

Donderdag  19 juni  Fam. L. Strijkert  Oldebroek 

Donderdag  10 juli  Fam. E. van Loo  Hoge Enk 

Donderdag  31 juli  Fam. E. van Loo  Hoge Enk 

  

Na 15 augustus alleen op afspraak telefoon 0525-684930 

Laat de jonge dieren op een leeftijd van 6-9 weken tatoeëren. 

Wacht niet tot de dieren halfwas of bijna volwassen zijn. De 

nummers zijn dan niet goed leesbaar. Deze fout kun je de 

tatoeëerder niet toerekenen.  

Fokkers bij wie ligt de fout. 

Evert van Loo. 

 

 

 

 

 

 

dit werk doen ze niet   oort 
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U stemt toch ook op Sport Veredelt? 

Elke stem betekent een financiële bijdrage voor onze 

vereniging. 
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Zijn er bestuursleden die wel deugen? 

 

Als ze vrijgevig zijn proberen ze anderen te lijmen. 

Als ze nooit iets weggeven zijn ze vrekkig. 

Als ze vriendelijk en aardig zijn noemen we hen zakken. 

Als ze keihard en zakelijk zijn heten ze dictators 

Als ze ernstig zijn zijn ze zuurpruimen 

Als ze hard werken zijn ze uitslovers’ 

Als ze weinig uitvoeren zijn ze waardeloos 

Als ze jong zijn hebben ze geen ervaring en weten niets’ 

Als ze oud zijn weten ze het altijd beter’ 

Als ze niet drinken zijn het dooie pieten’ 

Als ze af en toe een glaasje drinken zijn het drinkebroers’ 

Als ze met iedereen een praatje maken zijn het kletsmeiers. 

Als ze niet  praten zijn ze verwaand en lopen naast hun schoenen’ 

Als ze met iedereen trachten op te schieten zijn het allemansvrienden’ 

Als ze zich alleen met een bepaalde groep bemoeien doen ze aan 

vriendjespolitiek. 

Als ze aan iedere zijn inbreng gunnen zijn ze bang en laf 

Als ze van leden belangstelling eisen zijn ze doordrijvers. 

Als ze het niet doen zijn ze ongeschikte bestuursleden’ 

Als ze hun ogen de kost geven lopen ze te spioneren, 

Als ze wat door de vingers zien zijn ze stekeblind/ 

Als ze ons in het werk trachten te betrekken zijn ze te lui om het zelf te 

doen. 

Als ze het niet doen zijn ze baantjesdragers, bang voor concurrentie. 

 

Kortom: Een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomo, zo geduldig als 

Job, zo sluw als een vos, zo moedig als een leeuw, zo dikhuidig als een 

olifant, buigzaam als een riet, krachtig als een eik en gevoelig als een 

kruidje-roer-me-niet. 

Bovendien moet hij nog kunnen praten als Brugman, zwijgen als het 

graf en werken als een paard. 
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Elburg, februari 2014. 

 

U wordt hierbij uitgenodigd voor de jaarvergadering welke wordt 

gehouden op vrijdag 7 maart 2014 in één der zalen van Fruittuin 

Verbeek aan de Vierhuizenweg 5 te Oldebroek.  

Aanvang vergadering 20.00 uur. 

AGENDA  
01. Opening. 

02. Notulen vergadering 4 november 2013 

03. Ingekomen stukken en mededelingen 

04. Evaluatie clubshow/prijs uitreiking 

05. Jaarverslag secretaris. 

06. Jaarverslag Penningmeester 

07. Verslag kascommissie.   Nathan van ‘t Veen.   

Johan Euverman. Reserve Johan van Oene. 

08. Bestuursverkiezing: Aftredend  Henk Tromp. Henk Tromp 

stelt zich  herkiesbaar voor het bestuur in de functie als 

voorzitter.   

Aftredend Greta Platte-Heshusius. Greta Platte-   

Heshusius stelt zich herkiesbaar voor het bestuur. 

09. Pauze  

10. Vaststelling tarieven 2012. Telefoon secretaris 80 euro, TT 

secretaris 40 euro, contributie senioren 15 euro, jeugd 5 

euro, donateur 6,50 euro. Kilometervergoeding 0,19 euro 

en met aanhanger 0,30 euro, gezamenlijk vervoer dieren: 

duiven en cavia’s 0,50 euro per dier. Alle overige dieren 1 

euro. Tatoeëren 0,30 euro. 

11. Jaarprogramma 2014 

12. Uitreiking Gardenbroek competitie 

13. Huldiging jubilarissen 

14. Wat verder  ter tafel komt 

15. Rondvraag 

16. Verloting 

17. Sluiting. 
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Alle leden en allen die tot uw gezin behoren worden uitgenodigd 

deze jaarvergadering bij te wonen. 

 

U denkt ook even aan een prijsje voor de verloting. 

 

Wat is er besloten. 

. 

 

 

 

 

 

 

Wat moet ik doen. 

 

 

 

 

 

Wat heb ik beloofd 

     



 12 

                   Notulen ledenvergadering 

Datum: 4 november 2013 

Aanvang: 19.30 uur 

Adres: Fruittuin Verbeek, Vierhuizenweg 5 Oldebroek 

 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering door te vragen ‘hebt u er ook 

weer zin aan?’   

Op deze ledenvergadering zijn 22 leden aanwezig, met 

kennisgeving afwezig zijn A. Deetman, G. Plette- Heshusius, R. 

Pleijter, G. van Westerveld, K. van Twillert. 

 

02. Notulen ledenvergadering 20 augustus 2013  

Geen opmerkingen redactioneel, geen vragen n.a.v. de notulen. 

 

03. Ingekomen stukken 

Er is een uitnodiging binnengekomen voor de opening van de 

clubshow van de vereniging Vaassen, hiervoor is geen animo 

vanuit de vergadering. 

 

04. Mededelingen 

Geen. 

 

05. Jongdierendag 7 september bij Gardenbroek 

Verslag van de jongdierendag is opgenomen in de Aanhouder van 

oktober 2013. 

Helaas hadden we met 168 dieren fors minder dan de ongeveer 

200 van afgelopen jaren. 

Aandachtspunt is zeker dat het bij dit kleinere aantal dieren het 

steeds moeilijker zal zijn om een dergelijke show te organiseren.  

 

Johan van Oene vraagt of het niet mogelijk is het inschrijfgeld met 

50 eurocent te verhogen. 
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Ook oppert hij de jongdierendag op een avond te houden, maar 

dat zal waarschijnlijk in de kosten niets uitmaken. Een ander idee 

is het eventueel wat later in de maand houden van de 

jongdierendag, dit zal misschien meer dieren opleveren omdat dan 

meer dieren er klaar voor zullen zijn. Het bestuur zal deze opties 

meenemen in haar evaluatie. 

 

06. Veluws Verband Kampioenschap 

Veluws verband is 5 oktober gehouden in Heerde. Willem van 

Hattem heeft op de jongdierendag geregeld dat de dieren bij 

elkaar gesprokkeld konden worden, hij is daar druk mee geweest. 

Sport Veredelt is als 5e geëindigd van de 7 verenigingen die 

meededen. Onze dieren hebben behaald 6x F en de rest had ZG. 

Robert Bos had het beste dier bij de keurmeester, Herrald Top had 

het beste dier van de jeugd. Aart Deetman heeft aangegeven dat 

enkele dieren niet aanwezig waren ’s morgens. Dit is wel jammer, 

omdat hierdoor de organisatie extra werk heeft. 

 

07. Pauze 

In de pauze worden de inschrijfformulieren voor de clubshow 

ingeleverd. 

 

08. Clubshow 

De tt- secretaris bespreekt de voorbereidingen voor de aanstaande 

clubshow. 

Qua activiteiten gaan we een roosjesboom en een 

boodschappenmand organiseren. 

Fruittuin Verbeek verzorgt de catering tijdens de show. 

Jan Renes zal op donderdagavond de show openen. 

Verder worden de vrijwilligers genoteerd voor de diverse 

werkzaamheden. 

Cees van Heerde heeft planten geregeld als versiering op de 

kooien. 

De keurdag is voor alle leden toegankelijk vanaf 10.30 uur. 
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Uit de vergadering komt de opmerking dat een aantal leden al 

meerdere bodywarmers heeft gewonnen De vraag is of hier 

mogelijk een alternatief voor is? 

Dit zal worden bekeken voor de show van volgend jaar, voor de 

aankomende show staat in principe het vraagprogramma vast. 

Tevens is de vraag of er een c- klasse kan worden ingesteld voor 

de konijnen, zodat jonge dieren die nog niet op gewicht zijn 

hiervoor wel de volle punten krijgen. 

Aandachtspunten tijdens de show zijn de verlichting in de hal en 

het afdekken van de vloer. 

 

09. Ingebrachte agenda punten door de leden 

Geen 

 

10. Wat verder ter tafel komt 

Geen  

 

11. Rondvraag 

Johan van Oene: 

Ledenvergadering beleggen kort na de show om de show op 

kortere termijn te evalueren en de prijzen uit te reiken.  

Besloten wordt om hier geen extra vergadering voor in te plannen, 

maar hiervoor de mogelijkheid geven tijdens het snert eten na 

afloop van de show. 

 

Johan van Oene: 

Gaan de besturen van Sport Veredelt en Nut en Sport Wezep nog 

verder samen overleggen? 

Dit is even blijven liggen, hoewel een aantal dingen al wel 

gezamenlijk gaan, bijvoorbeeld de samenwerking tijdens het 

Oogstfeest. Mogelijk is ook het gezamenlijk vervoer naar de grote 

shows samen te regelen. Het bestuur zal dit oppakken en in 

overleg treden met Wezep. 
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Hanneke Top: 

Kunnen de bodywarmers van de show ook in een kindermaat 

worden geleverd? 

Dit blijkt moeilijk te zijn, omdat bij het huidige merk 

bodywarmers maat L het kleinst is. 

Gelukkig groeit de jeugd er vanzelf in! 

 

12. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering, wenst een ieder wel thuis en tot op 

de clubshow. 

Na de vergadering wordt genoten van de drankjes van Fruittuin 

Verbeek. 

 

 

Voorzitter H. Tromp   Secretaris A. Deetman 
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Bloemenactie 2014 

 

Ook in 2014 willen wij weer een bloemenactie houden voor de 

leden om Sport Veredelt financieel te ondersteunen, zodat wij al 

onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren zonder de contributie 

daarvoor te moeten verhogen. 

 

Dit jaar wordt de bestellijst ook digitaal toegestuurd aan de leden 

waarvan het e-mail adres bekend is.. 

U kunt de bestellijst dan ook mailen naar B van Dijk of A 

Deetman. 

(Om de lijst te kunnen invullen moet u boven het document in de 

gele balk het vakje bewerken instellen aanklikken.) 

Voor de bloemenactie is een bestellijst van de meest gevraagde 

soorten opgesteld, die u per tray of per stuk kunt bestellen. 

De prijs per stuk is iets hoger dan per volle tray omdat de planten 

per kleur per volle tray moeten worden besteld door Sport 

Veredelt en Sport Veredelt daardoor het risico loopt met een 

onverkoopbaar restant te blijven zitten als u niet per volle tray 

besteld.  

De planten zijn niet duurder dan in een tuincentrum. 

 

 

Afgelopen jaren waren er leden die dachten niet te kunnen 

bestellen omdat zij met vakantie waren op de dag van ophalen. 

Dit hoeft echter geen probleem te zijn, Neem contact op met 

Ben van Dijk tel. 0525 632212 (na 21.00 uur) of mail naar 

benvandijk21a@hetnet.nl (met uw telnr).. 

 

mailto:benvandijk21a@hetnet.nl
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Op de bestellijst is slechts een beperkt sortiment vermeld. Als alle 

soorten en kleuren zouden zijn vermeld zou Sport Veredelt met 

een te groot aantal niet verkochte planten blijven zitten, doordat 

van elke soort een aantal planten overblijft. Het is echter wel 

mogelijk andere soorten of kleuren te bestellen, maar dan alleen 

per volle tray. Wilt u andere planten, neem dan contact op met 

bovengenoemde telefoonnummer. Op de achterzijde van de 

bestellijst staat een lijst van de mogelijk te bestellen planten die 

niet op de bestellijst staan. De prijzen zijn vermeld per volle tray. 

Bovendien is vermeld hoeveel planten er in een tray staan en de 

potmaat. Indien er meer kleuren worden genoemd ook de 

gewenste kleur aangeven. 

 

Laten wij samen ervoor zorgen dat Sport Veredelt financieel 

gezond blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongeduldig kuiken 
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Gardenbroekcompetitie 
 

Gardenbroek voeders stelt ook het komende tt-seizoen weer 

prijzen beschikbaar. 

 

Men kan meedoen in iedere diergroep. 

De spelregels luiden als volgt. 

Hieraan kunnen meedoen alle leden, die hun contributie voor 1 

september hebben voldaan. 

Er moeten voor een keuring 3 kooinummers worden doorgegeven. 

Dit geldt voor de volgende 3 keuringen: 

1. 3 aangewezen dieren op de jongdierendag. 

2. 3 aangewezen dieren op de clubshow. 

3. 3 aangewezen dieren op een tentoonstelling naar keuze. 

De kooinummers moeten op de avond van het inkooien bekend 

zijn bij A. Deetman. Bellen tussen 9.30 en 10.00 uur ’s avonds. 

De kooinummers voor de Jongdierendag moeten voor 9.00 uur op 

de keurdag worden doorgegeven. 

Men moet zelf zorgen dat er een catalogus van de tentoonstelling 

naar keuze bij A. Deetman komt. 

 

De puntentelling is als volgt: 

U=5 F=4 ZG=3 G=2 V=1. 

Bij een gelijk aantal punten aan het einde van het seizoen tellen de 

punten, behaald op de jongdierendag, dubbel. 

Is het aantal punten dan nog gelijk, dan beslist het lot. 

 

Prijzen (te besteden bij fa. Gardenbroek): 

1e prijs voedertegoedbon van €25, - 

2e prijs voedertegoedbon van €15, - 

3e prijs voedertegoedbon van €10, - 

 

De prijsuitreiking is op de jaarvergadering 
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