
 

Notulen ledenbijeenkomst 29 Oktober 2021 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 13 Leden 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde  

 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 vertelt dat hij met de secretaris naar de district 
vergadering is geweest de district tentoonstelling wordt dit jaar gehouden in Surhuisterveen 
van 10 -13 december volgend jaar wordt de tentoonstelling in Marrum gehouden 
georganiseerd door de afdeling van Ferwerd. Het wordt steeds moeilijker om een district 
tentoonstelling te organiseren dit jaar geen show in Groningen en Noord Holland. 

Ingekomen stukken:  De inschrijfformulieren voor de district tentoonstelling  in 
Surhuisterveen zijn binnen gekomen en verdeeld onder de leden. Verder is er een 
nieuwsbrief van het district naar de leden gestuurd met heel veel informatie. Vanwege 
corona moest onze tentoonstelling worden aangemeld als evenement hiervoor hebben we 
toestemming gekregen van gemeente Tietjerksteradeel. Verder kunnen we kosteloos 
meedoen aan een kerstmarkt  welke op vrijdag 10 december wordt gehouden bij de Balstien 
we denken hier nog even over na en wachten eventueel de beperkende maatregelen van de 
overheid even af.  

 Leden Mutaties: Er zijn geen mutaties.                                    

Eigen Show: De laatste inschrijfformulieren worden ingeleverd , Totaal zijn er een kleine 200 
kanaries en 93 overige vogels ingezonden. We hadden wat meer kanaries verwacht er zal 1 
keurmeester worden afgezegd . 

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

Na de pauze wordt de week  even doorgenomen. 

Maandag:  8 November vanaf 14.00 uur gaan we opbouwen met ongeveer 8 mensen. 

Dinsdag:   9 november als het nodig is laatste hand leggen aan opbouwen vanaf 13.00 uur 
inbrengen eigen vogels vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur vogels inbrengen overige leden.  



Woensdag:  10 November keurdag vanaf 8 uur aanwezig. Er zijn 6 voordragers en het 
bestuur is aanwezig. 

Donderdag:  11 November om ongeveer 8.00 uur zijn er ongeveer 5 personen aanwezig om 
de vogels te verzorgen kaartjes op de kooien en de catalogussen te maken. 

Om 19.30 uur is de opening en prijsuitreiking door de voorzitter daarna open voor publiek. 

Vrijdag 12 november om 8.00 uur aanwezig en van 9.00 tot 21.00 uur open 

Zaterdag 13 november om 8.00 uur aanwezig en van 9.00 tot 15.00 uur open. 

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

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

Vraag en aanbod : Geen 

Rondvraag : Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

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

 

 

 

 


