
 

– Nieuwsbrief januari 2021 – 

 

 
Beste leden, 
 
In september schreven wij in onze nieuwsbrief dat we aan het begin van het nieuwe 
jaar 2021 zouden bespreken welke activiteiten we in verband met de coronacrisis 
weer kunnen gaan plannen.  Maar helaas…...het coronavirus is nog altijd onder ons. 
De maatregelen moesten zelfs nog weer verder worden aangescherpt. Van een 
‘lockdown’ medio december tot invoering van een avondklok sinds dit weekend. 
We hebben er ook allemaal onder te lijden, de één misschien meer dan de ander. Het 
bestuur wil daarom iedereen in zijn of haar omstandigheden heel veel sterkte 
toewensen.   
 
Als bestuur hebben we vorige week wel vergaderd, niet fysiek natuurlijk maar door 
middel van videobellen. Ja ja, jullie lezen het goed ……... videobellen!  En het ging nog 
prima ook!. 
Over hetgeen we onder meer hebben besproken willen we jullie in deze brief 
informeren. 
 
Jaarprogramma 2021 
Zolang de coronamaatregelen duren kunnen we geen vergaderingen houden. 
Ondanks dat hebben we besloten toch een normaal jaarprogramma op te stellen. 
Tegen de tijd dat er iets gepland staat kijken we wel of het wel of niet door kan gaan. 
Zo niet, dan schuift het op naar de volgende datum of wordt het definitief afgelast. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
woensdag 3 maart   : jaarvergadering 
woensdag 14 april   : ledenvergadering 
zaterdag 5 juni  : bezoek aan Avifauna in Alphen aan den Rijn 
woensdag 15 september : ledenvergadering (onderwerp: mestonderzoek) 
zaterdag 30 oktober  : eendaagse tentoonstelling. 
Mocht de jaarvergadering van 3 maart niet door kunnen gaan, dan houden we op 15 
april onze jaarvergadering. 
Leg de datums vast in jullie agenda’s! 
 
Bestuursverkiezing 
Een onderwerp dat ook altijd op de jaarvergadering aan de orde komt. 
Dit jaar is onze voorzitter Alex aftredend. Omdat we nu al bijna een jaar niet kunnen 
vergaderen, vindt Alex het ongepast om nu in deze tijd af te treden als voorzitter. Wij 
als overige bestuursleden ondersteunen hem in deze mening. Daarom hebben we 



 

besloten het een jaar uit te stellen. Dit houdt dus in dat alle vijf bestuursleden een 
jaar langer in functie zullen blijven. We hopen dat jullie hiermee kunnen instemmen. 
 
Tentoonstelling 2021 
Uit de evaluatie op de jaarvergadering in maart 2020 is duidelijk naar voren gekomen 
dat de eendaagse show de deelnemende leden erg goed is bevallen en voor herhaling 
vatbaar. Helaas kon de show vorig jaar niet doorgaan. Nu hebben we opnieuw een 
eendaagse show gepland. De locatie is weer ‘t Spectrum te Sebaldeburen en is 
inmiddels besproken. Ook de keurmeesters 
zijn al vastgelegd. We hopen als bestuur dat 
u al weer veel mooie vogels heeft gekweekt, 
zodat we straks weer voldoende vogels op de 
show kunnen tentoonstellen. Ook leden die 
nog niet eerder meededen roepen we op: van 
harte welkom en stuur ook een aantal vogels 
in. Het is echt erg leerzaam. Vooral de 
mogelijkheid om zelf bij de keuring te mogen 
zijn en met de keurmeester in gesprek te 
kunnen gaan. 
 
Groepen en prijzen TT 
Op de jaarvergadering in maart 2020 is gevraagd of het mogelijk is om op de 
tentoonstelling aparte groepen in te stellen voor kanaries en postuurkanaries. En dat 
zou natuurlijk ook voor andere soorten vogels wenselijk kunnen zijn. We hebben 
besloten dit mogelijk te maken. 
De voorwaarde voor een aparte groep is: Tenminste 5 vogels in een groep van 
tenminste 2 inzenders. 
 
Verder hebben we gemerkt dat we niemand plezieren met de wisselbeker. Ook wel te 
begrijpen, want je wint de wisselbeker en je kunt deze eigenlijk direct weer inleveren. 
Daarom hebben we besloten de wisselbeker af te schaffen. Er komt een prijs voor in 
de plaats die men mag behouden. Wat het moet zijn, kunnen we bij gelegenheid 
samen bespreken. 
 
Locatie ledenvergaderingen 
Nu we onze tentoonstelling niet meer in De Klap te Grootegast gaan houden, hebben 
we besloten voortaan ook de ledenvergaderingen in ‘t Spectrum te gaan organiseren. 
Er is een grotere vergaderzaal met veel meer ruimte en het is er ook rustiger. 
 
  



 

Opslag TT-spullen 
Eind vorig jaar kregen we van Quadraten te horen, dat wij onze TT-
spullen daar niet langer konden opslaan. Per 1 januari 2021 moest het 
er weg zijn.  
We moesten dus op zoek naar een nieuwe opslagplek. Twee keer 
hebben we via een mailbericht jullie daarover benaderd met de vraag 
of iemand iets weet. Helaas zonder succes. 
 
Alex heeft nu tijdelijke opslag bij hem thuis aangeboden. Op zaterdag 2 
januari zijn de spullen daarheen gebracht. Daarbij is gelijk het spul wat 
niet meer was te gebruiken opgeruimd, zoals oude en kapotte tt-
kooien. 
 

Het is dus een tijdelijke opslagplek, dus de oproep geldt nog steeds: wie weet waar we 
een definitieve opslag kunnen vinden/huren? 
 

Contributie 2021 
 
Onlangs heeft u de nota ontvangen voor de contributie 2021. 
Mocht u deze nog niet voldaan hebben dan wil ik graag 
verzoeken om dit alsnog te doen. 
 
Uw penningmeester 
Arjan Zantinga 


