
 

Notulen Feestelijke ledenbijeenkomst op vrijdag 25 februari 2022 in de Balstien 
te Noordbergum 

Aanwezig : 16 Leden 

 Opening: Na de  koffie met gebak opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder 
welkom op deze feestelijke bijeenkomst hij is blij dat hij iedereen weer ziet na zo n lange tijd 
,een bijzonder welkom voor ons nieuw lid Stevan Jelsma hij heeft sinds 2 jaar vogels in een 
gezelschap volière onder andere oranjekaakjes kanaries en zebravinken.  

Vaststellen agenda : De agenda wordt behandeld zoals voorgesteld. 

Ingekomen Stukken en Mededelingen bestuur: Als ingekomen stukken was er een 
bedankbrief van de SKNN ivm de tentoonstelling en een nieuwsbrief van district Friesland 
van december de voorzitter geeft hier even bij aan dat het steeds moeilijker wordt om 
bestuursleden te vinden voor het district en de voorzitter volgend jaar ook stopt. We 
moeten maar afwachten hoe dit verder zal gaan.  Ook vertelt hij even over het digitaal 
bestellen van de ringen welke dit jaar gaat starten, alle informatie volgt in het maart 
nummer van Onze Vogels , Fokke blijft als ringen commissaris ondersteunen voor leden 
welke er moeite mee hebben of geen computer bezitten.  Het bestuur wil voor de volgende 
bijeenkomst op 25 maart Henk Kamp vastleggen dit is een kanariekeurmeester welke een 
goede lezing kan houden wel vraagt het bestuur aan de kanariekwekers om enkele kanaries 
mee te nemen voor bespreking. De secretaris geeft nog aan dat de website geheel 
vernieuwd is. 

Notulen 29 Oktober 2021 :De notulen worden zonder op of aanmerkingen goed gekeurd. 

Leden Mutaties: Er heeft 1 lid bedankt dit is Max de Vries ons jeugdlid , en we hebben 1 
nieuw lid Steven Jelsma welke vandaag aanwezig is.  

Evaluatie Tentoonstelling: De voorzitter geeft aan dat we terug kunnen zien op een zeer 
geslaagde tentoonstelling , we hadden geluk dat onze tt nog door kon gaan vanwege de 
coronabeperkingen. Ook de SKNN was zeer te spreken over de tentoonstelling wat in de 
bedankbrief tot uitdrukking kwam , zij willen graag nog een keer bij ons hun tt 
onderbrengen. Klein puntje van kritiek was dat de uitgifte deze had iets beter georganiseerd 
moet worden, en was nu wat rommelig. Enkele leden met europese cultuurvogels hadden 
wat kritiek over het keuren van hun vogels , de secretaris gaf aan dat er op de volgende tt 
geprobeerd zal worden om keurmeesters te contracteren welke specifiek deze vogels 
kunnen keuren. De voorzitter bedankt alle leden welke hebben bijgedragen aan dit grote 
succes en zegt wat hebben we toch een mooie groep mensen bij elkaar. In het bijzonder 
bedankt hij Piet Plantinga , vanwege corona bij de bediening van de Balstien heeft hij de hele 
week ons van een natje en een droogje voorzien , ook kregen we een heerlijke maaltijd 



aangeboden op de keurdag . Als dank had hij een kratje halve liters Grolsch meegenomen 
Piet zijn favoriete drank. 

Jaarverslag 2021:  Even de herinneringen van vorig jaar ophalen dit wordt deze keer per 
uitzondering even voorgelezen omdat we weinig bij elkaar zijn geweest leek dit het bestuur 
een goed idee. De voorzitter bedankt de secretaris voor het mooie verslag. 

Verslag Kas commissie: Wyger Westra en Haye v/d Zwaag hebben samen de kas 
gecontroleerd en moesten constateren dat de gehele boekhouding goed was uitgevoerd , 
waarop de voorzitter de penningmester decharge verleende . Volgend jaar gaat Haye v/d 
Zwaag samen met Siemen Cuperus de kas contoleren als reserve wordt Roel de Boer 
aangewezen. 

Financieel verslag 2020 en 2021: Omdat we vorig jaar geen jaarvergadering hebben gehad 
werden de financiële verslagen van beide jaren behandeld. In 2020 zijn we iets ingeteerd en 
in 2021 hebben we een plus van een kleine 1000 euro. De penningmeester gaf tekst en 
uitleg , hij had een duidelijk verhaal want er werden geen vragen gesteld. We hebben een 
redelijk  saldo het wordt misschien tijd om hier samen eens iets mee te doen.      

Pauze: Even lekker bij kletsen je ziet dat deze behoefte ook echt aanwezig is vooral als je 
elkaar zo lang niet gezien hebt.                   

Prijsuitreiking: Onze Penningmeester heeft dit jaar de prijzen verzorgt .Hij had  voor de 
mooiste troop mooiste Europese cultuurvogel en de derby standaards laten maken met ons 
logo erop. En voor goud ,zilver en brons een beker ook met logo op elke beker stond 
aangegeven hoe vaak goud, zilver en brons was gehaald. De voorzitter heeft elke prijs 
winnaar gefeliciteerd met zijn prijs , hij was erg blij dat vooral ook de nieuwe leden (Jan 
Nuninga en Roel de Boer) prijzen hadden behaald.  

Kweekresultaten: De voorzitter maakt even een rondje door de zaal , zodat we even weten 
hoe het bij iedereen gaat met de vogels. 

Imke: heeft op dit moment ongeveer 35 jonge gouldamadines er zijn nog wat onderweg 
zodat hij denk op ongeveer 60 jongen uit te komen. Wel geeft hij aan dat het seizoen langer 
duurt dan anders alles bij elkaar wel een half jaar oktober tot April hij zag regelmatig dat 
jongen na een week achteruit gingen , hij is ermee naar een vogeldierenarts in Sneek 
geweest deze constateerde dat de vogels  last hadden van flagellaten . 

Arie: Hij begon zijn verhaal met de tt was geweldig maar dat was het de kweek zeker niet, de 
eerste ronde was slecht 10 koppels met 60 tot 70 eieren vaak wel bevrucht maar na een 
ongeveer een week stierven de jongen af in het nest Weet niet wat de oorzaak is , met 
verschillende mensen gesproken denk nu dat het misschien aan licht inval van buiten is. De 
pop vliegt dan van het nest en kan later het nest niet terug vinden. Hij heeft inmiddels 3 
vogels geringd. Arie wil graag bruine rijstvogels kweken met splitvogels deze zijn er bijna niet 
, alleen mokka zie je wel. 

Theo: is net begonnen hij heeft 5 koppels rode kanaries aangeschaft en de eerste 2 jongen 
zijn er. 



Fokke: moet nog beginnen heeft fors geïnvesteerd ongeveer 25 koppels binnen en 20 
koppels buiten allemaal verschillende soorten, De baardmannetjes hebben de eerste eieren 
gelegd. Er werd in de vergadering al gezegd dat er misschien voor Fokke een aparte 
keurmeester moet komen. 

Roel: Hij gaat eind april begin mei met 4 koppels lizards kweken . Yme heeft Roel geholpen 
met een nieuw hok . 

Anne: Moet nog beginnen hij kweekt met 4 zwartkop roodborst gouldamadines. 

Haye: moet ook nog beginnen hij heeft geen kanaries meer. Hij kweekt nu met groenlingen 
en zwart kop sijsjes. 

Wyger : heeft 2 koppels putters hij wil eerst het hok aanpassen en dan starten met de 
kweek. 

Marten: Hij moet nog beginnen hij denk met ongeveer 28 koppels te broeden. Marten heeft 
een grote verscheidenheid aan vogels zo vind je bij hem Baardmannetjes, Sijsjes 
,Goudvinken , Putters , Nachtegalen , Kardinalen en schamellijsters. De baardmannetjes zijn 
met het nest begonnen. 

Jan Nuninga: Heeft 28 jonge gouldamadines op stok in de kleuren geel en blauw. 

Tjalling :Moet nog beginnen met Putters en Goudvinken. 

Piet :Had een slechte start in de broedkooi wilde het niet denkt dat zijn poppen te jong 
waren. In de vluchten kolonie broed gaat het wel goed hij heeft inmiddels 50 jonge 
gouldamadines geringd en er zijn nog 19 onderweg. 

Siemen: Heeft nieuwe broedkooien aan geschaft ziet er zeer provisioneel uit .Hij heeft 
inmiddels 12 jongen en er moeten nog 8 eieren uit komen. 

Steven: Heeft in de garage een koppel zebravinken met 4 eieren nog even afwachten. 

Yme: het ging de laatste 3 jaren iets minder ,dit jaar is er gelukkig een betere start er zijn 11 
nesten uit en hij heeft 35 jonge vogels geringd. Verder zijn er nog 7 nestjes onderweg. 

Geert: Is nog niet bezig hij heeft de volgende vogels ,Goudvinken, Baardmannen, Sijzen 
,Putters en Kwartels. 

Jan: Het gaat dit jaar goed uit ongeveer 25 koppels zijn er inmiddels 55 vogels geringd. In de 
volgende soorten Agaat geel mozaïek , Agaat Kobalt , Agaat geel en Geel mozaïek. 

Vraag en aanbod : er is geen vraag en aanbod. 

Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting: de voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng van deze mooie 
avond en wenst een ieder wel thuis en tot 25 Maart deze avond zal worden verzorgt door de 
kanariekeurmeester Henk Kamp. 

 



 

 

 


