
 

Notulen ledenbijeenkomst 28 Oktober 2022 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 13 Leden 

Afwezig m.k.g.  Jelle v/d Velde ,Imke Wagenmakers, Wyger Westra , Steven Jelsma en Anne 
Kobus. 

 Opening: Omdat de voorzitter ziek is opent de secretaris deze vergadering en geeft aan dat 
deze bijeenkomst geheel in het teken staat van de tentoonstelling. 

Er wordt in het kort nog even stil gestaan bij de vogelgriep waarom we nu niet en na 5 
november wel een tentoonstelling mogen houden. 

Vaststellen agenda : De agenda gaat zonder op en aanmerkingen behandeld worden. 

Notulen vorige vergadering: De notulen worden zonder op of aanmerkingen goed gekeurd. 

De secretaris maakt nog wel even de opmerking dat hij een kleine aanpassing doorvoert met 
betrekking tot de contributieverhoging deze wordt door de vergadering aangenomen. 

Mededelingen bestuur: Er is door ziekte niet een afvaardiging naar de districtsvergadering 
geweest op 30 september. Er zal een gesprek zijn met de afdeling van Damwoude om 
volgend jaar hier een gezamenlijke tentoonstelling te organiseren.  

Ingekomen stukken:  De inschrijfformulieren voor de district tentoonstelling  in Marum  en 
de kerstshow in Leeuwarden zijn naar de leden gestuurd.  

 Leden Mutaties: Er zijn geen mutaties.                                    

Tentoonstelling :Het blijkt voor verschillende leden moeilijk om het inschrijfformulier goed 
ingevuld te krijgen maar met hulp van elkaar komen we er wel. 

We hebben dit jaar 15 inzenders en deze brengen ongeveer 100 kanaries en 125 overige 
vogels bij elkaar een mooi resultaat. 

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

Na de pauze wordt de tentoonstelling week  even doorgenomen. 

Er is een rooster gemaakt wie helpt bij alle activiteiten het blijkt dat er voldoende hulp 
aanwezig is alle dagen. 

De deelnemers hoeven geen waterflesjes mee te nemen . 

Graag prijsjes meenemen bij inbreng vogels voor de verloting. 



Voor de leden welke vogels willen verkopen wordt er gelegenheid geboden. 

Bij het inbrengen van de vogels kan het kooinummer van de derby vogel opgegeven worden. 

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

Vraag en aanbod : Geen 

Rondvraag : Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

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

 

 

 

 


