
 

 

Notulen Jaarvergadering 1 februari 2019 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 16 leden 

Afwezig m.k.g. Jelle v/d Velde en Jaap Heida 

Opening: De voorzitter opent de vergadering en is blij met de grote opkomst op zo’n 
belangrijke vergadering, de maakt even de opmerking dat de vergadering een week is 
uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Deze jaarvergadering is altijd wat feestelijk 
we beginnen daarom met gebak, en later een hapje en een drankje. 

Vastellen agenda: De voorzitter stelt voor om de 7 en 8 om te draaien dit praat iets 
makkelijker  de vergadering gaat hier mee akkoord. 

Ingekomen stukken: Er is een brief van het districtsbestuur ontvangen zij willen graag een 
onderzoek doen en een stukje beleid vaststellen. Zij hebben daarbij wat informatie nodig 
van de afdelingen het gaat om hoeveel vogels de jaren op de tt hoe is de financiële positie 
en hoe zien ze de toekomst dit wordt op de eerst volgende bestuursvergadering besproken.  

Notulen 16 november: De notulen worden voorgelezen en met de opmerking dat er in 2019 
nog geen vereniging gevonden is en wel in 2020 worden de notulen goedgekeurd. 

Verslag Mondial Zwolle : Er wordt even stilgestaan bij dit grote evenement , over het 
algemeen kan gezegd worden dat de show goed georganiseerd was.En dat het een mooie 
show was. Ook wordt Yme even gefeliciteerd met zijn bronzen plak een hele prestatie. 

Leden mutaties: Dhr. XXX uit Twijzelerheide wordt geroyeerd als lid onze penningmeester 
heeft meermalen geprobeerd de contributie te innen van de laatste jaren dit is niet gelukt, 
waarop het bestuur heeft beslist om het te royeren als lid. We hebben ook een nieuw 
jeugdlid erbij dit is: Johan Duindam uit Oenkerk Hartelijk welkom bij onze club. 

Verslag Friese Kampioenschappen: De voorzitter leest het verslag voor en dit wordt door de 
aanwezigen goedgekeurd als je dit zo leest hebben we samen erg veel neer gezet. 

Evaluatie Friese kampioenschappen: De voorzitter bedankt eerst alle aanwezigen voor hun 
inbreng, en begint daarna de daadwerkelijke evaluatie. De volgende punten hadden beter 
gekund.  

Beter uitgewerkt draaiboek, betere communicatie Geahus , andere flesjes parkieten , 
Grotere klapkooien grote parkieten/lori’s,  minder keurmeesters contracteren en aanpassen 
inschrijfformulier kweeknummer vermelden bij betaling. 



Het district bestuur vraagt of de afdeling Noordbergum de show in 2019 wil organiseren, 
daarop heeft het bestuur aangegeven dat ze in november hun eigen show zo wie zo door 
willen laten gaan en dat ze eerst af willen wachten wat er op de districtsvergadering in april 
beslist wordt. 

Bespreking toekomstige Friese kampioenschappen: De voorzitter geeft het woord aan 
Gerrit van Someren omdat deze in de werkgroep zit en hij er het beste over kan vertellen. 

Gerrit zet nog even de drie varianten uiteen: 

Tentoonstelling georganiseerd door de werkgroep samen met de duiven in week 45 in het 
Fries paarden centrum. 

Tentoonstelling georganiseerd door de werkgroep op een vaste plek. 

Tentoonstelling georganiseerd door de werkgroep op een wisselende plek onder gebracht bij 
een afdeling. 

De vergadering stemt unaniem voor het tweede voorstel. 

Waarbij de volgende argumenten worden aangedragen : 

Voorstel :1   te vroeg deze week houden de afdelingen hun  tt ook is het veel te koud 15 
graden vooral voor tropen en er is nooit duidelijk onderzocht of vogels en duiven samen 
kunnen dit in verband met ziektes. 

Voorstel : 3 valt ook af dit komt vooral om het feit dat de werkgroep het financiële gedeelte 
regelt en dan is het volgens ons moeilijk hoe een vereniging met hun eigen show hierin staat 
( eigen sponoren en zaal aankleding ) 

Pauze : na zo’n intensief programma wordt het tijd om even bij te kletsen onder het genot 
van een hapje een  drankje. 

Jaarverslag 2018 : dit wordt in verband met tijdgebrek niet voorgelen de voorzitter geeft aan 
dat een ieder dit tuis heeft kunnen lezen het wordt wel goed gekeurd. 

Verslag kas commissie en benoeming nieuw lid.: De kas commissie ( Gerrit en Theo )hebben 
de kas gecontroleerd en alles  wordt goedgekeurd er wordt nog een opmerking gemaakt dat 
de verschillende rubrieken nog iets meer uitgesplitst kunnen worden. Het ziet er verder heel 
goed uit en zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt bekrachtigt 
door een applaus van de leden 

Gerrit is aftredend volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door: Theo en Wyger (deze was 
nu reserve)en als reserve meldt Haye zich aan.  

Financieel verslag : De penningmeester deelt de stukken rond en alles wordt even 
behandeld er is een uitsplitsing  gemaakt voor de tt en de jaarrekening 2018 het blijkt op 
beide rekeningen dat er een goede plus gemaakt is , De voorzitter maakt de opmerking dat 
het ook mooi is dat zo’n mooi vereniging er financieel er zo goed voor staat. 



Uitreiking Prijzen: De voorzitter legt het prijzen verhaal nog even uit we doen dit net zo als 
andere jaren bij onze eigen show. 

We hebben dit jaar iets nieuws voor de kampioen Kleurkanaries, Tropen en Europese 
cultuurvogels dit is een glazen staander met ons logo erop erg mooi deze worden gewonnen 
door Harrie , Fokke en Gerrit. 

Verder gaat de wisselbeker voor de 5 mooiste vogels naar Harry en krijgt hij ook een beker 
voor de beste stam , Yme krijgt de beker voor het mooiste stel. Verder krijgen alle leden hun 
envelop met inhoud uitgereikt door de voorzitter wat bekrachtigt wordt met een stevige 
handdruk. 

Rondvraag: Dirk maakt nog een opmerking dat er geen subsidie bij de gemeente gevraagd 
kan worden onder cultuur de penningmeester geeft aan dat dit al gebeurd is en afgewezen 
is. 

Vraag en Aanbod: Gerrit biedt verschillende boeken over kanaries aan en Harry heeft nog 
broedblok van Gehu in de verkoop hier blijkt binnen deze muren geen belangstelling voor te 
zijn. 

Sluiting: De voorzitter sluit deze zeer inspirerende vergadering en bedankt iedereen voor 
hun inbreng wenst iedereen wel thuis en tot 22 februari. 

 

Jan v/d Wal 

 

Voorzitter : J van der Wal    Secretaris : Y. Postma 

 

 

 

 


