
 

Notulen ledenbijeenkomst 24 Februari 2023 in de Balstien te Noordbergum 

 

Aanwezig : 14 Leden m.k.a Fokke Veenstra 

 Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder 
Aldert Hiemstra ,zijn dochter en schoonzoon zij zullen deze avond verzorgen na een kleine 
vergadering. De voorzitter stelt voor om het agenda punt Rondvraag naar voren te halen. 

Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

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

Notulen 27 januari: Deze worden zonder op en aanmerkingen goedgekeurd de voorzitter 
bedankt de secretaris voor het verslag 

Mededelingen bestuur: De voorzitter meldt dat er een gezamenlijke vergadering is geweest 
waarbij er meer structuur aan de gezamenlijke tt is gegeven. Na inventarisatie zullen er 
ongeveer 500 vogels zijn en moet er nog wat worden geschoven met keurmeesters. 

De secretaris geeft aan dat er vanwege de nieuwe regelgeving van het ministerie een 
absentie lijst moet worden bijgehouden om aan te tonen dat de leden voldoende scholing 
ontvangen om op de juiste manier vogels gezond te houden. Hiermee wordt vandaag 
gestart. 

Verder vraagt hij of de leden het goed vinden dat we volgend jaar de tentoonstelling een 
week eerder houden week44 begin november dit ivm de grote kanarieshow in Belgie welke 
een week later wordt gehouden. Volgend jaar is de SKKN weer bij onze tt. 

Ingekomen stukken:  Het voorlichtingsbulletin van februari is naar de leden gestuurd.   

  Leden Mutaties: Er waren geen mutaties. 

Uitje van de club: De voorzitter geeft nog even een korte uitleg over het uitje zoals in de 
uitnodiging van deze avond is vermeld. Het blijkt dat er nu al ongeveer 17 personen zijn 
welke deel willen nemen aan het uitje naar Walsrode , het bestuur gaat hier verder mee 
bezig.   In eerste instantie wordt uitgegaan van zaterdag 26 augustus.    

Lezing en mestonderzoek door Hiemstra : Hiemstra is 3 jaar geleden ook al eens bij ons 
geweest en dit was een groot succes vandaar dat we hem weer gevraagd hebben. 

De strekking van het verhaal van Hiemstra is beter voorkomen dan genezen, als je de vogel 
in een stabiele gezonde situatie hebt hoef je geen medicijnen te gebruiken. Het blijkt steeds 



moeilijker om een stabiele situatie te creëren , omdat het voer de laatste tijd van mindere 
kwaliteit is. 

Toch is een gezond darmflora cruciaal voor elke vogel. 

Aan de hand van de meegenomen vogelmest welke onder de microscoop wordt bekeken 
blijken er onder de monsters enkele met schimmels te zitten ook komt coccidiose en mijt 
voor. Vaak bezitten de vogels dan te weinig bruikbare eiwitten dit kan met aminozuren en 
mineralen worden bijgestuurd. Hiemstra verkoopt hiervoor enkele middelen welke de leden 
kunnen kopen. Wil men de mest dieper onderzoeken dan bestaat de mogelijkheid om het bij 
Hiemstra thuis dit te laten onderzoeken hij heeft hiervoor een grotere microscoop. Enkele 
leden maken hier gebruik van. 

Pauze : Er wordt tussendoor even een kleine pauze gehouden om even bij te praten. 
Hiemstra gaat hier na verder met zijn uitleg. 

Sluiting :  De voorzitter bedankt Hiemstra en zijn “helpers “ voor de geslaagde avond en 
beloond ze met een bos bloemen. Hij wenst iedereen wel thuis en tot de volgende 
bijeenkomst op vrijdag 24 maart. 

 

 

 

 


