Notulen ledenbijeenkomst 24 September 2021 in de Balstien te Noordbergum
Afwezig m.k.g. Jelle v/d Velde , Simon Cuperus , Haye v/d Zwaag en Dirk Vermeulen
Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet de dertien aanwezigen van harte
welkom in het bijzonder Roel de Boer een nieuw lid hij is voor het eerste keer op de
bijeenkomst( Roel kweekt Lizard kanaries )ook is de voorzitter blij dat Theo Kijzer weer in
ons midden is na de ernstige ziekte van vorig jaar. Hij geeft aan dat we in deze vergadering
vooral spreken over de tentoonstelling en de kweekresultaten.
Vaststellen agenda : De agenda gaat zonder op en aanmerkingen behandeld worden.
Notulen 25 September :Dit waren de notulen van precies een jaar geleden. De notulen
worden zonder op of aanmerkingen goed gekeurd.
Mededelingen bestuur: De voorzitter geeft aan dat er een bestuursvergadering samen met
de SKNN is geweest waarbij verschillende zaken over de tentoonstelling zijn besproken. De
secretaris geeft aan dat er nieuwe statuten zijn gemaakt dit was nodig omdat de oude
verouderd waren.
Ingekomen stukken: Er zijn verschillende Voorlichtingsbulletins van de NBVV ingekomen
deze zijn het afgelopen jaar steeds doorgestuurd naar de leden.
Verder is er een jaarverslag van de NBVV binnen gekomen hierin wordt opnieuw aangegeven
dat het leden aantal van de bond nog steeds daalt.
Uitnodiging Districtsvergadering op vrijdag 1 oktober Jan en Imke gaan hier naar toe.
Leden Mutaties: Er hebben het afgelopen jaar 4 leden bedankt voor de verenging , dit zijn
de volgende leden Sipke de Jong uit Oostermeer Gerrit Procee uit Burgum Ype van
Keimpema uit Giekerk en L.Storm uit Suameer.
We hebben jammer genoeg geen nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Tentoonstelling 2021 :Wij organiseren dit jaar een tentoonstelling samen met de SKNN deze
wordt gehouden in week 45 maandag 8 november zaal opbouwen, dinsdag 9 november
vanaf 14 uur vogels inbrengen , woensdag 10 november keuring , donderdagavond 11
november opening en vrijdag11 en zaterdag 12 november open. De voorzitter geeft aan dat
de tt secretaris Erik Hulsman uit Oosterwolde is de inschrijving voor de tt gebeurd dit jaar
digitaal inschrijfformulieren worden op tijd verstuurd en op de volgende ledenbijeenkomst (
29 okt.) besproken. De volgende zaken worden besproken inschrijfgeld 2 euro er is een
verkoop klasse aanwezig er komt een verloting dus leden denk nog even aan de prijzen.

Drinkflesjes worden door een sponsor beschikbaar gesteld. De catalogus wordt weer in eigen
beheer gemaakt. De secretaris gaat nog even informeren bij de gemeente of er in verband
met corona een speciale vergunning of meldplicht nodig is om deze tentoonstelling te
houden.
Pauze: Even lekker bijpraten en je merkt direct dat iedereen dat wel gemist heeft , dan is
verenigingsleven toch erg belangrijk.
Kweekresultaten : Imke heeft goed gekweekt hij had ongeveer 90 jonge gouldamadines
gekweekt in verschillende kleuren waarvan hij ongeveer 75 van over heeft gehouden. Hij
geeft wel aan dat hij in de toekomst moet investeren om geen inteelt te krijgen. Verder
heeft hij in de buiten volière 4 zwartkop sijzen en 10 zebravinken wit borst gekweekt. Verder
zitten de aftrilde nog te broeden.
Arie kweekt 2 soorten rijstvogels de bruine en de wildkleur, hij geeft aan dat hij dit jaar
slecht gekweekt heeft hij had 17 koppels hiervan hebben maar 3 koppels iets gedaan en had
daardoor maar 20 jongen hij wil proberen split vogels te kweken volgend jaar.
Fokke heeft dit jaar ook slecht gekweekt , hij denk dat hij een fout gemaakt heeft met het
licht waardoor de vogels in de rui gevallen zijn. Hij heeft alleen sijzen gekweekt. Fokke geeft
ook aan dat hij niet de moed verloren heeft en heeft dit jaar al weer geïnvesteerd. Hopelijk
heeft hij volgend jaar meer succes.
Tjalling : Uit 4 stel goudvinken heeft hij 30 jongen gekweekt in de verschillende kleuren . En
uit 15 stel putters ongeveer 80 jongen in verschillende kleuren. En hij is dus dik tevreden met
dit resultaat.
Geert heeft een goed kweek seizoen gehad hij heeft de volgende vogels gekweekt 30
goudvinken, 20 barmsijzen , 10 baardmannen , 10 putters (5 over ) en 5 kwartels al met al
een geweldig resultaat.
Jan Nuninga kweekt gouldamadines en is dit jaar dik tevreden Jan geeft aan dat hij niet echt
op kleur kweekt hij ziet wel welke kleur eruit komen hij had bij alle koppels 6 tot 7 jongen
een goed resultaat. Imke maakt een afspraak met Jan om de vogels uit te zoeken voor de
tentoonstelling.
Yme heeft dit jaar slecht gekweekt hij had 32 koppels waaruit hij maar 56 jongen heeft
gekweekt 30 gele en 26 satinetten. Het waren veel onbevruchte eieren en kleine nestjes.
Yme denkt dat hij vooral in de gele vogels moet investeren omdat hij anders teveel inteelt
krijgt.
Wyger heeft door omstandigheden geen vogels gekweekt de goudvinken hadden allemaal
onbevruchte eieren en de putters vielen in de rui.
Jan heeft dit jaar uit 18 koppels ongeveer 60 jongen gekweekt waarvan ongeveer 50 over
zijn gebleven in de kleuren geel mozaïek agaat geel mozaïek agaten en agaat kobalten. Het
hadden er misschien een paar meer kunnen zijn maar Jan is toch best tevreden.

Martin begint zijn verhaal met het vertellen wat niet gelukt is de volgende koppels hebben
geen jongen gehad 2 koppels baardmannen , 3 koppels Sijzen , koppel Roodoorbuul, koppel
rode kardinalen en een koppel zwart kop tuinfluiter.
Hij heeft wel uit 5 koppels goudvinken 35 jongen gekweekt en 2 jonge nachtegalen op stok
verder ongeveer 20 barmsijzen en 5 jonge kleine putters waarvan er 2 zijn over gebleven.
Theo heeft de volgende vogels in de buiten volière waar hij mee kweekt :
Spitsstaartamadines , bruinborstrietvink , zilverbekjes en zebravinken. Verder heeft hij
nieuwe rode kanaries in bestelling zodat hij volgend jaar weer kan kweken.
Piet heeft een goed kweek seizoen gehad hij heeft ongeveer 90 jonge gouldamadines
gekweekt waarvan nog ongeveer 80 over. Verder heeft Piet geïnvesteerd in nieuwe kooien
van de firma Bakker zoday Piet volgend jaar ook weer verder kan.
Dirk Vermeulen had zich om gezondheid redenen afgemeld , in de mail gaf hij nog even zijn
kweekresultaten , deze wil ik dan ook nog graag even vermelden
De schamalijsters hadden drie nesten gehad van 4 jongen 2 hebben het niet gehaald maar
toch 10 over gehouden een mooi resultaat. Verder heeft Dirk wat dikbek Chiny’s en een
Vietnamese groenling gekweekt.
Wat verder ter tafel komt: Alles is volgens de leden behandeld.
Vraag en aanbod : Fokke vraagt om 2x een gekraagde roodstaart man en een boomklever
pop.
Martin zou graag 2 rode kardinaal poppen willen en 1groene kardinaal pop verder vraagt hij
nog een nachtegaal man.
Piet geeft aan dat hij nog een aantal gouldamadines heeft zitten voor de verkoop.
Rondvraag : Wyger maakt eerder in de vergadering een opmerking de secretaris heeft dit in
de notulen bij de rondvraag gezet.
Het gaat om het volgende idee waarom heeft de vereniging niet een club (bv) van 25 het
idee is dat een aantal leden een extra bijdrage geeft aan de verenging bv 25 euro hieruit
worden bepaalde extra dingen betaald deze leden zouden dan bv bepaalde ( financiële )
voordelen krijgen het bestuur gaat dit bespreken.
De voorzitter vraagt de leden of zij na willen denken hoe wij volgend jaar de avonden
kunnen vullen.
Sluiting : De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en geeft aan dat de volgende
vergadering op vrijdag 29 oktober is.

