Van Lid tot Voorzitter “de Biesboschzanger - in vogelvlucht
Lid :Dick werd ingeschreven als lid van de Biesboschzanger op 1 januari 2000. Door zijn
werkzaamheden in het maritiem gebeuren kon hij niet altijd aanwezig zijn op de
ledenvergaderingen. Toch wist hij met veel plezier vogels te kweken ,met wisselend succes
kan nu achter af worden vastgesteld. Gouldamadines waren wel zijn favoriete vogel soort in
diverse kleur schakeringen. Als het even kon schreef hij in bij de onderlinge tentoonstelling
en /of Altena Cup wedstrijden. Hij onderhield op geheel eigen wijze contact met kwekers
zowel in onze eigen verenigingskring als daar buiten.
Ringen commissaris : In November 2012 stopte de toenmalig ringencommissaris . Dick had
al eerder aangeven wat meer voor de vereniging te willen gaan doen. Dat kwam nu op dit
ogenblik goed van pas. Er waren twee kandidaten voor de functie als Ringencommissaris.
Met grote meerderheid aan stemmen werd Dick gekozen. Nu hij op de ledenvergadering
aanwezig kon zijn werden de meeste ringen toch op deze gelegenheid besteld. Een van de
mogelijkheden die hij ook inbracht ,voortaan konden de leden ook per e-mail hun ringen
bestellen
Voorzitter. Een aantal bestuursleden vervulde een dubbel functie. Zo ook Piet Koman ,hij
gaf aan nog wel penningmeester te blijven maar met het voorzitterschap draag ik over . Zitten
bestuur gaf aan hun eigen huidige werkzaamheden te blijven doen . Aldus ging het bestuur
op zoek naar wie de vacature wilde gaan invullen. Dick melde zich aan als kandidaat. Op de
Algemene ledenvergadering 31 maart 2015was het zover kiezen van een voorzitter Volgens
het huishoudelijk reglement, stembriefjes worden uitgedeeld, waarop je voor of tegen
stemmen. Er volgt stemming
Er werden 18 geldige stemmen uitgebracht. 15 stemmen voor , 2 stemmen tegen en 1 blanco
Dick Hovenstadt word met zijn benoeming tot Voorzitter van de vogelvereniging
“de Biesboschzanger” gefeliciteerd en krijgt een hartelijk warm applaus van de leden.
Hovestadt. bedankt de leden voor hun gegeven vertrouwen in hem.
En zegt toe ,zal mijn uiterst best doen en al het gene te doen in belang van de vereniging .
Nadat hij voorzitter was geworden richtte hij zich specifiek op de jeugd
. Beginnende Junior leden wisten Dick ook te vinden met vragen over
de gouldamadines en als het even kon om een koppeltje vogels aan te
kopen. Dick is ook de persoon die hen ondersteunde om hun doel te
bereiken door de vogels tegen een zeer vriendelijk prijs aan hen over te
dragen. Menig maal kwamen de juniorleden bij hem op bezoek met de
vraag moeten we je helpen met voeren en schoonmaken van de buiten
volière en de binnen kweekruimten. De gedachte gang van de jeugd
hierin is: de ene dienst is het andere waard. Dick nam ook juniorleden
mee naar andere vogeltentoonstellingen. In deze tijd heeft de jeugd
bijna allemaal een telefoon, dat is handig dacht Dick. Daar kan ik wel wat mee en maakte hij
een groep App aan . Op die wijze kon de jeugd met elkaar communiceren .over bijvoorbeeld
welke soorten vogels aan het broeden waren, het aantal eitje in het nest en belangrijkste welke
jong geboren vogels zaten er al op stok. Met de App werd de band tussen de jeugd leden
onderling versterkt.
Meer: Als voorzitter kreeg je op nu een maal een tweetal neven activisten er bij . Samen met
de secretaris, kwam Dick als bestuurslid in de -Stichting Beheer Buurthuis “de Burcht ”
De Biesboschzanger “ is naast de Sportfokkers en Buurtvereniging Havenstraat en
omstreken. Een van de drie gebruikers van het buurthuis en die als zodanig het buurthuis

exploiteren. Stichting bestuur komt om de twee maanden of als daar aanleiding tot is bijeen
om zeer uiteen lopende zaken te bespreken
De Tweede neven activiteit van Hovestadt is , als afgevaardigde heeft hij zitting in Altena
Cup Vereniging .Deze nog vier bestaande verenigingen ( in verleden 6 ) die bij toerbeurt een
grote tentoonstelling organiseert . Elke vereniging levert dan een aantal vogels voor deze
Altena Cup tentoonstelling. Minimaal komen de verenigingen twee of indien noodzakelijk
meerder keren per jaar bijeen , ter voorbereiding en afsluiting van Altena Cup
Aftreden van Voorzitter . Voorafgaande aan de Algemene Leden Jaarvergadering meld
Hovestadt in een bestuursvergadering dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt Bestuur
betreurd zijn besluit maar respecteren die wel en hebben begrip voor de situatie .
Op de jaarvergadering komt dit aan de orde : Voorzitter aftreden en niet Herkiesbaar
Dick zegt hierover bewust dit punt als een na laatste geplaatst te hebben . Zo als jullie weten
heb ik op de nieuwjaarsreceptie aangekondigd dat er gezocht moet worden naar een nieuwe
voorzitter. Wegens uitbreiding van werkzaamheden in het buitenland is het voor mij niet meer
mogelijk om op de juiste wijze de functie als voorzitter te blijven uitvoeren. het komt te vaak
voor dat steeds opnieuw bestuur vergader datums moeten worden verzet. Ook kan ik niet
altijd als bestuurslid aanwezig zijn op de vergaderingen van Stichting Beheer Buurthuis
.Beide zowel voor Biesboschzanger als in de Stichting Beheer heb ik werkzaamheden altijd
met veel plezier gedaan. Wil mij nu terug trekken voordat leden kenbaar maken dat ik niet
meer mijn functie naar behoren praktiseer. Ringen commissaris blijf ik nog wel doen . Wel
wil ik mijn medewerking geven o.a. met hand en spandiensten. voor “de Biesboschzanger
indien dit inpasbaar is in mijn geringe vrije tijd .”Nadat gezegd te hebben krijgt Dick een
applaus van de leden.
Lodewijk van Oord die nu fungeert als
waarnemend Voorzitter/2e Secretaris spreekt
hem toe. En haalt een bijzondere eigenschap
aan . En zegt o.a. Dick ik heb vier voorzitters
meegemaakt ,ieder op zich heeft op zijn eigen
wijze daar invulling aan gegeven. Van jou
kunnen we zeggen, jou eigen zienswijze stond
nooit voorop .Je ging er eenvoudig van uit;
niet mijn zienswijze is belangrijk en word zo
uitgevoerd . Maar je bent er altijd van uit
gegaan .Elk bestuurslid moet gehoord woorden
en zijn of haar elke persoonlijke inbreng dienen
we te toetsen zodat we ons gezamenlijk als
team kunnen inzetten voor het belang van de vogelvereniging. Dit is door als prettig ervaren.
Van uit de vereniging willen we je een waardebon overhandigen die je naar eigen inzicht kunt
besteden. Dick Hartelijk dank voor de jaren dat je onze Voorzitter bent geweest. Een
duidelijk overweldigend applaus klonk het in de vergadering voor Dick Hovestadt.
Secretaris Jannie Westerlaken. overhandigde Dick nog een bloemen hulde ,met de woorden
deze zijn niet voor jou Dick , maar voor je echtgenoot ,zij heeft je menigmaal moeten missen
als we aan het vergaderen of met andere activiteiten voor de Biesboschzanger bezig waren.
Voorzitter sluit de vergadering met de woorden : Beste mensen hartelijk dank voor jullie
aanwezigheid jullie inbreng aan de jaarvergadering ,we nemen nog een drankje en voor
straks alle een wel thuis en tot ziens in welke omstandige dan ook dat we elkaar weer
ontmoeten .
Mede namens Bestuur vogelvereniging “de Biesboschzanger”
Lodewijk van Oord

