
 

Notulen Feestelijke ledenbijeenkomst op vrijdag 7 februari in de Balstien te 
Noordbergum 

Aanwezig : 16 Leden 

Afwezig m.k.g.  Geert Visser Gabe van der Zwaag en Sipke de Jong( nieuw Lid )   

 Opening: Na de  koffie met gebak opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder 
welkom op deze feestelijke bijeenkomst in het nieuwe jaar een bijzonder welkom voor Anne 
Kobus een nieuw lid uit Zwaagwesteinde. 

De voorzitter vraagt aan de vergadering een moment stilte voor het overlijden van Andre 
Westra de vader van Wyger welke ons vorig jaar ontvallen is. 

Vaststellen agenda : De agenda wordt door de voorzitter aangevuld met een extra punt dit 
is de show van 2021 deze wordt na de mededelingen bestuur behandeld. 

Notulen 25 oktober: De notulen worden zonder op of aanmerkingen goed gekeurd. 

Mededelingen bestuur: De voorzitter geeft aan dat op de volgende bijeenkomst ( 21 
februari)Johan Zwart is uitgenodigd , hij zal een lezing houden over van kweek tot 
tentoonstelling, Er wordt gevraagd of de “overige vogels “kwekers enkele vogels mee 
kunnen nemen zodat deze besproken kunnen worden. 

Verder geeft de voorzitter aan dat er een nieuw vraagprogramma in aantocht is ( 2020 tot 
2023) Als vereniging moeten we hier wel een nieuw TT programma voor aanschaffen van Lex 
Kaptein kosten ongeveer 50 Euro. 

 Op de bestuursvergadering is er nog even gesproken over het bezoeken van de leden aan 
andere leden in een kleine samenstelling  Arie legt even uit wat de bedoeling  is. Als 
vereniging denken we dat dit de binding onderling verbeterd. De vergadering voelt hier wel 
wat voor met wel de kritische opmerking om het niet tijdens de kweek te doen. Jelle geeft 
nog aan dat dit vroeger ook erg veel gebeurde. Het bestuur zal dit verder uitwerken.  

Tentoonstelling 2021 : De voorzitter geeft aan dat de Speciaal Club Kleur kanaries 
(SKNN)heeft gevraagd om hun show in 2021 bij ons onder te brengen en vraagt nu de leden 
wat zei er van vinden , het lijkt de leden een goed idee , dan kunnen wij er samen een mooie 
show van maken. 

Er wordt afgesproken om de show in week 45 te houden inbreng dinsdag 9 november 
keuring woensdag 10 november en opening donderdag avond 11 november om 19.00 uur 

De voorzitter geeft aan welke keurmeesters nog vrij zijn , hier wordt een keus uitgemaakt er 
wordt afgesproken om 4 kanarie en 2 overige vogels te contracteren. 



Ingekomen stukken:  Er zijn geen ingekomen stukken. 

Leden Mutaties: Er zijn 4 leden welke bedankt hebben voor de vereniging dit zijn Gerrit van 
Sommeren , Johnie van der Wal, Klaas Heida en Sierd Loonstra. 

Wij hebben ook 4 nieuwe leden dit zijn Geert Visser , Anne Kobus, Sipke de Jong en Jurjen 
Nijboer. We zijn dus in evenwicht gebleven.              

Jaarverslag 2019: Het verslag wordt door de voorzitter voorgelezen en goedgekeurd. 

Wel wordt er een terechte  opmerking gemaakt  dat er geen tt verslag is gemaakt. 

In dit verslag zal daarom bij de prijsuitreiking uitgebreid worden stil gestaan wie welke 
prijzen heeft gewonnen , zodat dit ook voor het nageslacht bewaard blijft. 

Pauze: Tijdens  de pauze worden lootjes uitgedeeld voor de prijsjes welke over zijn gebleven 
tijdens de tentoonstelling  de leden kunnen deze na afloop mee naar huis nemen. 

Na een warm hapje en drankje gaan we verder.                     

Verslag kascommissie: Wyger Westra  en Theo Kijzer hebben de kas gecontroleerd en alles 
was volgens hun dik in orde  de penningmester wordt dan ook decharge verleend. Door de 
leden wordt dit met een applaus bekrachtigt. 

Volgend jaar zal de kas worden gecontroleerd door Wyger Westra en Haye v/d Zwaag als 
reserve biedt  Simon Cuperus hem aan. 

Financieel verslag 2019: Het verslag wordt door Arie Swart aan de leden uitgereikt en hij 
geeft er de nodige uitleg bij. Het blijkt dat we financieel een goed jaar hebben gedraaid. 

Ook heeft Arie een financieel verslag van de tentoonstelling gemaakt het blijkt dat wij 
ongeveer 500 Euro winst hebben gemaakt al met al een goed resultaat. 

Prijsuitreiking: De voorzitter deelt aan iedere deelnemers de prijzen uit de ene wil altijd 
graag eremetaal de ander graag geld en zo geschiede het. 

Hierna een uitgebreid overzicht van de prijswinnaars. 

Jan v/Wal heeft dit jaar het bondskruis gewonnen met een geel mozaïek pop van 94 punten 
hij had hiermee ook de derby prijs en de beste mutant. 

Ook de wisselbeker van de 5 mooiste vogels was dit jaar voor hem. 

Verder had hij nog goud in de geel mozaïek stammen en goud in de agaat geel mozaïek . 

Yme Postma: Stammen en stellen kampioen in de geel intensief. 

Verder goud in geel intensief, goud in geel schimmel en goud in de satinet wit. 

Harrie Hoekstra: Goud in geel ivoor schimmel 

Theo Kijzer: Goud in rood intensief en goud in rood schimmel. 

Jelle v/d Velde: Goud in Agaat Wit 



Imke Wagenmakers :De mooiste troop een gouldamadines van 92 punten . 

Verder nog goud in een andere klasse gouldamadines. 

Fokke Veenstra : De mooiste Ok vogel van de show een europese sijs van 94 punten. 

Max de Vries : jeugdkampioen met een geel intensief van 91 punten 

Tjalling Postma : De mooiste europese cultuur vogel met een pastel goudvink van 93 punten 

Martin Hoogstra: goud met een Roodkeelnachtegaal en goud met een baardmannetje. 

Bestuurswissel : aftredend voorzitter Jan v/d Wal geeft het woord aan de nieuwe voorzitter 
Imke Wagenmakers. 

Imke haalt even op hoe het gegaan is , Jan heeft hem ongeveer 2 jaar geleden gevraagd toen 
was de tijd nog niet rijp omdat hij nog in zijn werk zat en meerdere andere zaken speelden, 
nu dit achter de rug is was hij er klaar voor. 

Imke bedankt  Yme Postma welke 3 jaar het secretariaat op zich heeft genomen, hij heeft dit 
altijd met veel inzet gedaan en blijft gelukkig in het bestuur als materiaal man een erg 
belangrijke taak.  ( een bierpakket wordt aan Yme uitgereikt.) 

Ook bedankt Imke Jan v/d Wal  voor 18 jaar voorzitter schap met hele mooie woorden ( ik 
was eigenlijk wel wat ontroerd) ook wordt hem een mooi klokje met de tekst Voorzitter 
vogelvereniging “Zanglust 8-2-2002-  7-2-2020 aangeboden een erg mooi cadeau. Jan geeft 
aan dat hij het al die jaren met veel plezier gedaan heeft . 

En blijft ook in het bestuur hij zal het secretariaat op hem nemen. 

Vraag en aanbod : er worden nog vogels gevraagd maar deze zijn niet aanwezig. 

Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting: de voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng van deze mooie 
avond en wenst een ieder wel thuis en tot 21 februari. 

 

 

 

 


