Nieuwsbrief 8
Hierbij alweer nieuwsbrief acht. Het aftellen is begonnen nog 26 dagen en dan is het zover.
100 jaar Trekvogels. Het wordt gezellig druk maar heb jij je nog niet aangemeld dan graag
alsnog doen in verband met de inkopen. Dank.
In deze nieuwsbrief staan foto’s waarop wij niet iedereen kunnen thuisbrengen. Ben jij het of
weet je wie het is laat het ons weten.
Tot 7 september.
In Trekvogels van week tot week van 29 november 1976 komen we het volgende bericht tegen.
Entreeheffing Alexanderhal
Als het KNKV toestemming verleent, zal er een proef worden genomen bij de eerstvolgende
3 thuiswedstrijden van Trekvogels 1. Leden, donateurs, ereleden en oud-leden hoeven geen
toegang te betalen.
Entreeheffing
Het afdelingsbestuur heeft aan de vereniging Trekvogels toestemming verleend voor het heffen
van entree bij thuiswedstrijden van het eerste team.
Toegangsprijzen bedragen: fl. 0,80 tot 16 jaar
fl. 2, - 16 jaar en ouder
Data: 11-12-1976
Trekvogels - Het Zuiden
19-12-1976
Trekvogels - Blauw Wit
09-01-1977
Trekvogels - Deto
23-01-1977
Trekvogels - Archipel
20-02-1977
Trekvogels - Rapiditas
Trekvogels dient de bezoekers een goed verzorgd programmablad aan te bieden.
Namens het afdelingsbestuur Rotterdam
Een jaar later is er een lidmaatschapskaart die toegang geeft bij de thuiswedstrijden maar
men moet nu wel een gereduceerde toegangsprijs betalen.

Trekvogels van week tot week in februari 1978 wist het volgende te melden.
AHOY
Zaterdag jl. werd in Rotterdam een fabelachtig juniorentoernooi georganiseerd dat voor onze
Jeugd 1 in een sprookje eindigde. Het begon al vrijdagavond in de kantine, waar we vier
buitenlandse ploegen ontvingen met een hapje en een dansje.
Jeugd 1 eindigde in de Alexanderhal na een zeer sterk gespeeld toernooi als eerste in hun poule.
En toen maar wachten en wachten en nog eens wachten. Na bijna 1½ uur en toen kwam eindelijk
het verlossende telefoontje van Ahoy: Trekvogels staat in de finale.
Die finale verloren we verdiend van H.K.V. met 4-2, maar dat was bijzaak als je op dat grote
scorebord de naam van Els (de Roode) en Yvonne (Dols) ziet verschijnen bij het maken van een
doelpunt. Een onvergetelijke dag en avond voor Jeugd 1 en alle andere Trekvogels.
Daarna was het de beurt aan Jong Oranje en zie binnen een paar minuten stond daar de naam
van een derde Trekvogel op dat grote scorebord: Jacqueline (van Eck) maakte het eerste Oranjedoelpunt.
Ton Kromwijk

Op 23 juli 1979 werd bekend gemaakt dat na de ondertekening van de volmacht en het ter
beschikking stellen van de notulen van de Buitengewone Ledenvergadering van 31 mei 1979 de
(nieuwe) Statuten heden officieel van kracht geworden zijn.
Waarna op 27 augustus 1979 een officiële bestuursmededeling volgt.
Het verenigingsrecht is definitief door de notaris goedgekeurd.
Leden die interesse hebben om een kopie hiervan in hun bezit te hebben kunnen zich opgeven
bij Vroukje Dijkstra.
En dit lost de vraag op van: de duur van de vereniging liep toch tot 12 april 1996?

In Trekvogels van week tot week van 9 september 1979 lezen we in een
Extra editie van Trekvogels van week tot week t.g.v. het 60-jarig jubileum een.
Verslag van het 60-jarig jubileum.
Het door de jubileumcommissie op 1 en 2 september 1979 goed voorbereidde programma, ter
gelegenheid van ons 60-jarig bestaan, is een grandioos feest geworden.
Vanaf zaterdagmorgen 10.00 uur met het oplaten van luchtballonnen, via spelenkermis, receptie,
zondag vervolgd door een fietsenrally, het onderlinge korfbaltoernooi, koud buffet en besloten
met een knaller van een feestavond kwam een eind aan 2 dagen feest.
De luchtballonnenwedstrijd werd georganiseerd door Anja Vermeulen.
De winnares was Monique van Daalem. Haar ballon werd in het IJsselmeer gevonden tussen
Marken en Volendam. Zij ontving een kadobon van F.25, -. Tevens werden er 3 ballonnen in
Amstelveen gevonden.
Tot besluit feliciteert het bestuur Ab Starink met het ontvangen van het ereteken van het KNKV
voor zijn enorme verdiensten voor de korfbalsport in het algemeen en voor Trekvogels in het
bijzonder.
A. Molenbeek
In Korfbal no 3, het bondsblad van de KNKV, van 26 september 1979 lezen we een interview met
Frans Geluk, trainer van de Trekvogelselectie.
"Nu traint hij voor het 2e jaar Trekvogels. Wat de kwaliteit betreft, er is wel jonge aanvoer, maar
het probleem is dat de oudere spelers (sters) te oud zijn en de jonge spelers (sters) te jong. Het
is dus zoeken naar het juiste evenwicht want dat is in de Overgangsklasse wel nodig. Toch ziet
hij de toekomst met vertrouwen tegemoet".
Op het gebied van training worden voor aspiranten trainersbijeenkomsten gehouden.
De A aspiranten staan onder de hoede van Hans van Eck en de junioren worden door Koos
Blokland getraind zodat de lijn Geluk kan worden doorgetrokken.
Roel de Hoop.

Het resultaat van deze inspanning laat
zich op 15 maart 1980 uit betalen want
toen togen de aspiranten van Trekvogels
naar de Margriethal om daar Nederlands
kampioen te worden.

Hieronder de kampioensploeg met de bloemen.

In 1983 werd onderstaande jeugdploeg van Trekvogels Nederlands kampioen.

In Trekvogels van week tot week van 3 oktober 1983 lezen we het volgende,
NIEUWS VAN HET MEUBELFONDS.
Vooruit blikkend in het jaar 1984 en om precies te zijn september 1984 bestaat onze
vereniging 65 jaar. Ik geloof dat wij leden de vereniging geen mooier kado kunnen aanbieden
dan nieuwe meubels in het clubhuis. Maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren.
Om dit te realiseren moeten wij (leden, donateurs, ouders) nog minstens een bedrag van
fl. 6.000, - bij elkaar zien te sparen. Maar het meubelfonds heeft goede hoop om dit bedrag
op tafel te krijgen.
Over ± 5 weken heeft het meubelfonds 100 mini-shirts om in de auto of op je kamer te
hangen, zodat iedereen kan zien dat je supporter van Trekvogels bent.
Wat gaat zo'n mini-shirt kosten? de prijs is f 9,95.
Bedankt Ed Spoor
Wie O wie heeft nog zo’n shirt in de auto hangen? En de meubels, die kwamen er.

In Trekvogels van week tot week van 17 oktober 1983 lezen we dat de club van honderd nog
steeds in leven is.
CLUB VAN 100.
Twee weken terug berichtte ik u over de "club van 100!”
Gelukkig hebben een groot aantal leden van vorig jaar zich ook voor dit seizoen garant
gesteld voor de donatie. Als we terug blikken zien we dat we nu in kas hebben 14 x f 100 is
f 1.400, - voor de donaties van verleden jaar, plus een bedrag aan rente.
Tel daar bij de bedragen voor dit seizoen en zie dat we een leuk potje aan het creëren zijn.
Een "potje" ja, want uiteraard het bedrag dat u stort op de Trekvogels giro onder vermelding
van "club van 100" verdwijnt niet op de grote hoop. Er wordt iets meegedaan en daarover
beslissen de leden zelf!
Dus mensen, als je het kunt missen, doe niet te lang over het beslissen, neem pen en
giroboek ter hand en Trekvogels komt financieel aan de goede kant.

In Trekvogels van week tot week van 19 december 1983 lezen we dat,
De T.V. Kalender klaar is.
Beste leden, Donateurs, oud-leden, Ouders, Opa’s en Oma’s van leden. U kunt nu voor 1
jaar lang Uw Gang, W.C., Slaapkamer, overloop, hobbykamer of huiskamer, op vrolijke met
de T.V. Kalender in de Clubkleuren en met alle leden er op voor maar f.6,50.
Dat is 54 cent per maand en U steunt daarbij ook nog het meubelfonds. U kunt de kalender
kopen bij Ed of Eef of in de kantine.
Ook is er een wedstrijd voor alle welpen, pupillen, aspiranten en jeugdleden. Hij of zij die de
meeste kalenders verkoopt kan een Cadeaubon winnen van f.15,00,f.10,00, of f.7,50 winnen.
Maar hier horen jullie nog meer van. Steun het meubelfonds en koop een kalender.
Ed Spoor.
En van die kalender weet ik dat er nog diverse (oud)-leden zijn die hem nog in bezit hebben.

In Trekvogels van week tot week van 17 september 1984 lezen we dat de nieuwe
verzorger/masseur blij is met de spullen en hij alle leden mag helpen.
Het verheugt het bestuur u te kunnen mededelen dat vanaf heden alle leden van Trekvogels (niet
alleen de kernploeg) gebruik kunnen maken van de diensten van verzorger Hans Vermeulen.
MASSAGE

E.H.B.O.

KAMER

Mensen geweldig! Wat ik al heb mogen ontvangen, een wekkertje, handdoeken, lakens, een
weegschaal is toegezegd en met de aangeboden spiegels kan ik een complete spiegelzaal
inrichten. Bedankt.
Maar er ontbreken nog een kussentje, rollen en spalken.
En wie heeft er voor mij een wastafelmengkraan en een afvoer. Tenslotte wie kan er voor mij
een wastafel ophangen en aansluiten?

