
Jaarverslag 2021      

Ook heel 2021 hadden wij te maken met corona ,  en hebben wij als vereniging maar 2 
bijeenkomsten in September en oktober kunnen houden. 

Wel konden wij gelukkig onze jaarlijkse tentoonstelling in november houden in 
samenwerking met de speciaal club kleurkanaries noord Nederland. 

Om die reden heb ik dit jaar een jaar en tentoonstelling verslag in enen gemaakt. 

Op 24 september hebben we een bijeenkomst gehouden , deze bijeenkomst stond vooral in 
het teken van ontmoeting we hadden elkaar een jaar niet meer gezien , ook werden de 
kweekresultaten besproken, in de notulen van 24 september kunnen we lezen dat deze erg 
wisselend waren de ene kweker was erg tevreden over de kweek , terwijl de ander zeer 
ontevreden was en bijna geen vogels op stok had gekregen. 

Wij hebben in 2021 afscheid genomen van 4 leden en er hebben zich geen nieuwe leden 
gemeld, het leden aantal van de vereniging schommelt al jaren rond de 35 . 

Wij hebben een goed financieel jaar gehad ,het saldo is iets gestegen. 

Op 29 oktober hebben wij onze tweede bijeenkomst gehad , deze stond geheel in het teken 
van onze tentoonstelling. 

In week 45 hebben wij onze bijzondere tentoonstelling gehad , totaal waren er ongeveer 300 
vogels ingeschreven ( 200 kanarie en 100 overige vogels ) 

Wij kunnen terugzien op een zeer gelaagde tentoonstelling welke prima georganiseerd was ( 
dit bleek ook uit de bedankbrief van de SKNN) 

Het bondskruis werd gewonnen door Imke Wagenmakers met een gouldamadines Zwartkop 
er was een bondsmedaille voor Martin Hoogstra met een kleine barmsijs , voor Yme Postma 
met een Geel Schimmel en voor Arie Swart met een stam rijstvogels. Jan van der Wal had de 
5 beste vogels van de show en kreeg wederom de wisselbeker de Derby prijs ging naar Arie 
Swart met een rijstvogel van 91 punten. 

De prijs uitreiking hopen we op onze jaarlijkse jaarvergadering in januari te houden , we 
hopen dat dit ondanks corona door kan gaan. 

Met dit verslag heb ik een indruk gegeven over onze activiteiten in  2021 en we hopen 
samen dat er in 2022 weer wat meer kan om die reden hebben wij een vereniging. 

Secretaris  Jan van der Wal 

 


