
 

Notulen ledenbijeenkomst 25 Oktober 2019 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 13 Leden 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde en Martin Hoogstra 

 Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom hij geeft aan dat 

deze bijeenkomst geheel in het teken van de tentoonstelling zal staan. 

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 het woord aan Imke deze is vrijdag 4 oktober 

naar de district vergadering geweest. Het was niet een leuke vergadering maar hier ga ik 

verder niet op in. 

De contributie welke wij af moeten dragen aan de bond gaat met ingang van 1 januari 2020 

met 2 euro per jaar omhoog. 

Als bestuur hebben we gemeend om deze contributie verhoging ook door te moeten voeren 

deze wordt voor onze vereniging volgend jaar 37.50 euro per jaar. 

Ingekomen stukken:  De uitnodigingen voor de district tentoonstelling 2019 in Leeuwarden 

zijn binnen gekomen en verdeeld onder de leden.   

 Leden Mutaties: Er zijn geen mutaties.                                    

Eigen Show: De inschrijfformulieren worden ingeleverd , we hebben 14 inzenders en deze 

brengen samen 125 kanaries en 98 overige vogels wat we best een goed resultaat mogen 

noemen. 

De voorzitter heeft contact gehad met het bestuur van de Balstien. 

Er is afgesproken dat er alleen tijdens de opening van de show een vrijwilliger aanwezig is. 

Verder zijn de kosten van zaalhuur ed besproken. 

Piet Plantinga zal ons tijdens de opbouw en de keurdag en overige dagen van eten en 

drinken voorzien. 

Pauze: Even lekker met elkaar kletsen onder genot van wat drinken. 

Na de pauze wordt de week  even doorgenomen. 



Dinsdag 12 november om 9.00 uur gaan we opbouwen hiervoor hebben zich ongeveer 8 

mensen opgegeven. Vanaf 17.00 uur kunnen de vogels worden gebracht. 

Woensdag 13 November keurdag vanaf 8 uur aanwezig. Er zijn 4 voordragers en het bestuur 

is aanwezig. 

Donderdag 14 November om ongeveer 9.00 uur zijn er ongeveer 8 personen aanwezig om 

de vogels te verzorgen kaartjes op de kooien en de catalogussen te maken. 

Om 14.00 uur gaan we open voor publiek tot ongeveer 21.00 uur 

Vrijdag 15 november om 9.00 uur aanwezig en van 10.00 tot 21.00 uur open 

Zaterdag 16 november om 9.00 uur aanwezig en van 10.00 tot 15.00 uur open. 

Daarna vogel uitgifte en opruimen en dan is deze mooie show alweer voorbij. 

Er wordt nog even stilgestaan bij het punten systeem bondskruis en bondsmedailles. 

Wat verder ter tafel komt: Hier komt niets meer uit. 

Vraag en aanbod : Dirk Vermeulen biedt dozen vol onze vogels aan van een overleden lid. 

Hier is in de vergadering geen belangstelling voor . 

 Wel wordt er aangegeven dat een aantal van deze tijdschriften op een tafel gelegd kunnen 

worden tijdens de tentoonstelling als promotie. 

Rondvraag : Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting :  De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en we zien elkaar op de 

tentoonstelling. 

 

 

 

 


