
 

Notulen Feestelijke ledenbijeenkomst op vrijdag 27 Januari 2023 in de Balstien 
te Noordbergum 

Aanwezig : 15 Leden m.k.a Jelle v/d Velde en Haye v/d Zwaag 

 Opening: Na de  koffie met gebak opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder 
welkom op deze feestelijke bijeenkomst . 

Vaststellen agenda : De agenda wordt behandeld zoals voorgesteld. 

Ingekomen Stukken en Mededelingen bestuur: Als ingekomen stukken was er een brief van 
het districtsbestuur over het aantal vogels en deelnemers van de vorig jaar gehouden 
tentoonstelling. 

De voorzitter verteld  over het samen met de verenigingen van Zwaagwesteinde en 
Damwoude over het organiseren van een regio tentoonstelling in de Balstien. 

Hij geeft aan dat hij in december vorig jaar benaderd is door beide verenigingen met de 
vraag hierover , daarna zijn de leden geïnformeerd door een brief hierop zijn ongeveer 6 
reacties gekomen allen positief. Woensdag 8 januari is er een vergadering geweest met 
beide verenigingen en hier zijn de hoofdlijnen besproken met een terugkoppeling naar de 
leden. Woensdag 15 februari wordt de volgende vergadering gehouden in de Balstien, om de 
tentoonstelling meer handen en voeten gegeven. 

Notulen 28 Oktober 2021 :De notulen worden zonder op of aanmerkingen goed gekeurd. 

Leden Mutaties: De volgende leden hebben bedankt voor de vereniging: Henk Vonk, Steven 
Jelsma en Stienstra ook hebben we een nieuw lid dit is Arie Nijssen uit Groningen.  

We hebben nu 32 leden en zien net als alle andere verenigingen het ledental terug lopen.
  

Evaluatie Tentoonstelling: De voorzitter geeft aan dat we terug kunnen zien op een zeer 
geslaagde tentoonstelling , het was alleen jammer dat er weinig publiek op af kwam. Dit is 
misschien ook het gevolg van de vogelgriep perikelen hierdoor is er minder aan pr gedaan. 

Jaar en tentoonstellingsverslag 2022: Het verslag wordt door de secretaris even voorgelezen 
om even de herinneringen van vorig jaar op te halen . De voorzitter bedankt de secretaris 
voor het mooie verslag. 

Verslag Kas commissie: De kas is gecontroleerd door Simon Cuperus en Roel de Boer zij 
geven aan dat de kas er goed uit zag en dat alles klopte , de penningmeester wordt derhalve 
decharge verleend en wordt door de vergadering bekrachtigt met een applaus. 



Volgend jaar zal de kas gecontroleerd worden door Roel de Boer en Jan Nunninga en als 
reserve heeft Tjalling Postma zich opgegeven.  

Financieel verslag 2022: De penningmeester geeft tekst en uitleg ,er is over 2022 een klein 
positief resultaat geboekt. Omdat we een redelijk kapitaal bezitten wordt er gekeken om 
samen iets leuks te organiseren.  

Pauze: Even lekker bij kletsen .               

Prijsuitreiking: De voorzitter begint de prijsuitreiking met de goede kwaliteit van onze vogels 
dit wordt al meerdere jaren gedeeld door de keurmeesters en is ook te zien aan de vele 
prijzen op tafel. 

Ook in de breedte is de kwaliteit goed dit zie je ook in de goede resultaten op de Friese 
kampioenschappen hier werden prijzen behaald door Theo Kijzer , Arie Swart en Yme 
Postma ook op de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle werden prijzen gehaald door 
Arie Swart en Jan van der Wal. 

Alle prijzen worden door de voorzitter voorzien van een persoonlijke noot uitgereikt aan de 
leden ,  altijd weer een mooi gebeuren de bekroning op een goed broedseizoen. 

Vraag en aanbod : Marten biedt te koop aan een koppel goudvinken een koppel barmsijzen 
en een agaat barmsijs pop. Verder zoekt hij een nachtegaal man en een groen kardinaal 
man. Piet geeft aan dat hij nog gouldamadines over heeft voor de verkoop en ook Arie heeft 
nog rijstvogels in de verkoop. 

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 24 februari deze avond zal worden verzorgt door 
Aldert Hiemstra uit Zwaagwesteinde. Aldert is micro bioloog en het brein en ontwikkelaar 
achter de Backs producten : TKK Nature en Balance. 

De leden wordt gevraagd om vogelmest mee te nemen dit wordt onderzocht onder de 
microscoop  zo kan aangegeven worden welke ziekte oorzaken er zijn. 

 

 

 

 


