
Jaarverslag 2020      Burgum  Februari 

Het jaar 2020 liep door de corona crises heel anders dan iedereen verwacht had. 

Toch heb ik een kort jaarverslag gemaakt . 

We hebben in februari 2 bijeenkomsten gehad en  in September  1 dat waren  alle 
bijeenkomsten ongeveer de helft van normaal. 

Het voorstel  om de leden met een klein groepjes bij andere leden thuis te bezoeken  (kom in 
de kooi )is ook maar 1 x gehouden op zaterdag 14 maart bij Imke was een groot succes 
jammer dat we door de corona hier geen vervolg aan kunnen geven. 

Ook is onze jaarlijkse tentoonstelling in november niet door gegaan al met al net als andere 
verenigingen weinig activiteiten , hopelijk gaat het in 2021 iets beter al zijn de vooruitzichten 
op dit moment nog niet zo hoopvol. 

Verschillende leden hebben dit jaar met ziekten te maken gehad zoals in de  notulen zijn 
aangegeven gelukkig gaat het over het algemeen met iedereen iets beter ,zo zie je maar dat 
we dit jaar aan alle kanten tegenslagen hebben gehad. 

De eerste bijeenkomst van 2020 was vrijdag 7 februari dit is traditie getrouw onze feestelijke 
jaarvergadering met prijsuitreiking van de tentoonstelling hierbij waren 16 leden aanwezig. 
Hierbij wordt nog bekend gemaakt dat we in 2021 een bijzondere tentoonstelling hebben 
waarbij de SKNN aanwezig is. We verwachten dat we ongeveer 150 kanaries extra hebben 
hoop dat dit doorgaat. 

De tweede bijeenkomst was vrijdag 21 februari waarbij Johan Zwart is uitgenodigd .       
Hij houdt een lezing over kweken en tentoonstellen van vogels. Ook bespreekt hij de 
meegebrachte vogels van Arie(rijstvogel) Martin (Grote goudvink)en Fokke (Sijzen) over deze 
vogels valt erg veel te vertellen. Na de pauze geeft hij nog een presentatie van Australische 
prachtvinken. Al met al een zeer geslaagde avond. 

De laatste bijeenkomst van 2020 was vrijdag 25 september deze kon  doorgaan met de 
nodige corona beperkingen.  Deze bijeenkomst hadden we geen speciaal onderwerp het was 
belangrijk dat we elkaar naar zo’n lange periode weer konden ontmoeten verder zijn  de 
kweekresultaten besproken , het blijkt dat er over het algemeen redelijk goed gekweekt is. 
Ook was er toen nog het voorstel om in plaats van een tentoonstelling een keuring voor 
eigen leden te organiseren , door de nieuwe lock down bleek dit ook niet mogelijk jammer. 

Met dit verslag heb ik geprobeerd om toch een indruk te geven hoe wij het jaar 2020 als 
vogelvereniging “Zanglust” hebben ervaren. Hopelijk wordt 2021 voor iedereen beter. 

Secretaris   Jan van der Wal 


