
 

 

Notulen ledenbijeenkomst 22 februari 2019 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 14 Leden 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde en Haye v/d Zwaag 

Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

Vaststellen agenda : Het agenda punt leden mutatie mist maar omdat er geen 
ledenmutaties zijn kunnen we dit punt overslaan. 

Notulen vorige vergadering: Deze worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Mededelingen bestuur: De tentoonstelling voor dit jaar staat in de agenda van de NBVV site 

Ook is de tentoonstelling aangemeld bij de NVWA. 

Voor volgend jaar is er door het bestuur het voorstel gedaan om op donderdag te keuren ipv 
woensdag ( dit om kosten te besparen) 

Er zullen 2 kanarie keurmeesters worden gevraagd voorstel W. Kuizinga en Johan Bruining. 

Voor de andere vogels leggen we eerst 1 keurmeester vast Cor van Elven ( we verwachten 
hier iets minder vogels ) 

De vragen van het districtbestuur worden doorgenomen  de hoeveelheid vogels op onze 
shows stijgen ieder jaar een beetje. 

We staan er financieel goed voor. 

Er wordt niet nagedacht over samenwerking of samengaan hier is geen noodzaak voor. 

Wij staan er over 5 jaar nog zo voor. 

Wij verwachten het volgende van het districtbestuur. 

Organiseren districtshow , contact bond afdelingen  , Back up voor de afdelingen en socale 
contacten op district vergadering. 

De leden wordt nog gevraagd of ze ook wat ideeën hebben over het invullen van de 
verschillende bijeenkomsten welke nog komen , hier worden verschillende dingen genoemd. 

Yme zal proberen deze volgende week in te vullen. 

Kweekrondje: Ieder lid krijgt door de voorzitter de gelegenheid om iets over de kweek te 
vertellen. De resultaten zijn wisselend , bij de kanaries zien we veel onbevruchte eieren. 



Bij andere kwekers gaat het weer erg goed, het is nog vroeg in het seizoen , we hopen dat 
iedere kweker toch wat jonge vogels op stok krijgt. 

Pauze: Even de gelegenheid om met elkaar te praten over verschillende zaken. 

Film : Er is niet veel tijd meer. Toch wordt er een film van Tjalling vertoont over Europese 
cultuurvogels jammer dat we het geluid niet voor elkaar kunnen krijgen, een aandacht 
puntje voor de volgende keer. 

Vraag en aanbod : Er wordt niets gevraagd of aangeboden. 

Rondvraag : Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting : De voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

 


