
 

Notulen ledenbijeenkomst 20 September 2019 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 10 Leden 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde , Jaap Heida ,Gerrit van Someren en Wyger Westra.     

 Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom hij geeft aan dat het 
bestuur het jammer vind dat de opkomst van deze eerste avond na de vakantie niet zo groot 
is. Verder staat hij even stil bij het overlijden van Andre Westra de vader van Wyger. 

Vaststellen agenda : De agenda gaat zonder op en aanmerkingen behandeld worden. 

Notulen vorige vergadering: De notulen worden zonder op of aanmerkingen goed gekeurd. 

Mededelingen bestuur: De voorzitter geeft aan dat er in het bestuur over een 
bestuurswissel is gesproken, met ingang van volgend jaar (jaarvergadering ) gaat Iemke 
voorzitter worden en Jan wordt Secretaris verder blijft het bestuur gelijk. 

Verder geeft de voorzitter aan dat er een nieuwe digitale nieuwsbrief komt waarbij alle 
tentoonstellingen van de drie noordelijke provincies worden vermeld wij hebben ons ook 
opgegeven. 

Ingekomen stukken:  Er een uitnodiging gekomen van het districtsbestuur voor de 
vergadering van vrijdag 4 Oktober hier gaan enkele bestuursleden naar toe. 

Er is door het district bestuur   een beleidsprogramma gemaakt dit is in de vergadering kort 
besproken. 

Verder is er een stuk binnen gekomen over aansprakelijkheid van de verenigingen wij 
hebben dit goed geregeld. 

Voorlichtingsbulletin September dit gaat bijna helemaal over de Nederlandse 
kampioenschappen in Zwolle deze show wordt dit jaar een week eerder gehouden . 

Leden Mutaties: We hebben weer een nieuw lid dit is Jan Nunninga uit Leeuwarden     

Verder hebben de volgende leden deze zomer bedankt. F v/ d Veen uit Veenwouden, Hidde 
Vonk uit Noordbergum en K v/d Heide uit Twijzelerheide                                               

Eigen Show: week  46 dinsdag opbouwen en inbrengen woensdag keuren open vanaf 
donderdag middag tot en met zaterdag.er is een verkoopklasse aanwezig we gaan weer 
lootjes verkopen en vogels verloten. Prijzen en punten worden even besproken en ook het 
reglement de voorzitter geeft aan dat alles op de website te vinden is. 



Denk u allen om de sponsoren en adverteerders hele pagina 30 Euro , Halve pagina 17.50 
Euro. 

Er wordt even geïnventariseerd hoeveel vogels wij kunnen verwachten tellen we alles op 
dan komen we ongeveer op en kleine honderd overige vogels en ongeveer 130 kanaries 

Dit is vergelijkbaar met de show van 2 jaar geleden. 

Pauze: Even ontspannen en bijpraten met elkaar. 

Kweekresultaten :We maken even een rondje kweek. 

Haye: heeft goed geweekt 20 kanaries en wat swartkop sijzen. 

Harrie : geeft aan dat het er op door kon niet geweldig maar wel tevreden ongeveer 50 
jongen maar hij geeft wel aan dat de kwaliteit  niet tegen valt 

Iemke: heeft goed gekweekt ongeveer 85 gouldamadines verder heeft hij buiten Binzen 
astrildes , Cuba vinken en Dorba astrildes. 

Arie : heeft 6 wildkleur rijstvogels en 23 rood bruine gekweekt wildkleur viel dus wat tegen. 

Fokke: heeft erg slecht gekweekt Hij geeft de schuld aan de extreme hitte periodes de 
jongen vielen zo uit het nest. Totaal ongeveer 21 vogels gekweekt(kanaries , Baardmannen 
en Sijzen) 

Tjalling : Heeft goed gekweekt totaal 40 putters ( mooie isabel pastel) en ongeveer 70 
Goudvinken een zeer goed resultaat dus. 

Piet: Heeft ongeveer 60 gouldamadines een goed resultaat. 

Simon : Heeft 30 kanaries gekweekt uit 6 koppels goed resultaat. 

Yme : Eerste ronde was slecht bijna helemaal geen jongen tweede ropnde was veel beter 
totaal ongeveer 60 jongen. 

Jan : Kweek ging wat wisselend veel kleine nesten onbevrucht totaal ongeveer 60 jongen 
niet geheel teveden misschien volgend jaar beter. 

Wat verder ter tafel komt: Alles is volgens de leden behandeld. 

Vraag en aanbod : Arie vraagt of er nog leden oude TT kooien kwijt willen voor opkooien. 

Rondvraag : Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting : De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en geeft aan dat de volgende 
vergadering op 25 oktober is we leveren dan de inschrijfformulieren in en gaan verder over 
de tentoonstelling bespreken. 

 

 

 


