
 

– Nieuwsbrief april 2021 – 

 

 
Beste leden, 
 
In januari schreven wij in onze nieuwsbrief dat we per activiteit zouden bekijken of 
deze plaats kan vinden. Het coronavirus is nog steeds onder ons en ondanks de 
positieve vooruitzichten is het met de huidige maatregelen nog niet mogelijk om een 
bijeenkomst te houden. De geplande vergadering van woensdag 14 april komt dan 
ook te vervallen.  
 
De volgende activiteit is het bezoek aan Avifauna in Alphen aan den Rijn. De 
komende periode zullen we de ontwikkelingen op de voet volgen.  
 
Jaarprogramma 2021 
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: 
Zaterdag 5 juni  : bezoek aan Avifauna in Alphen aan den Rijn 
Woensdag 15 september : ledenvergadering (onderwerp: mestonderzoek) 
Zaterdag 30 oktober  : eendaagse tentoonstelling. 
 
Bericht vanuit het districtsbestuur 
Afgelopen week hebben wij een mail ontvangen van het districtsbestuur van provincie 
Groningen. Onderstaand vindt u een deel uit dit mailbericht. 
 
Citaat: 
Geachte afdelingen: 
Eigenlijk met pijn in ons hart, willen wij jullie mededelen dat het volledige District 
Bestuur van de Provincie Groningen is afgetreden, diverse zaken zijn ook besproken 
met Dhr. Klaas Snijder, en deze is ook al op de hoogte van dit. 
 
Sinds enige tijd vernemen we dat u als afdeling geen vertrouwen heeft in het huidige 
bestuur, en dat loopt eigenlijk al veel langer, en dat weet u als afdeling heel goed, 
alle ideeën welke dit bestuur naar voren bracht waren niet goed en kregen we heel 
veel commentaar op, maar er was geen afdeling die met een goed alternatief kwam. 
 
Het grootste probleem is volgens ons dat we niet willen veranderen, we blijven 
steken in 20 jaar geleden en dat kan niet, de maatschappij veranderd alles 
veranderd, alleen het district Groningen houdt vast aan hoe men het 20 jaar 
geleden ook deed. 



 

 
Beste afdelingen vanaf nu is het district Groningen bestuur loos en verzoeken we 
jullie als afdelingen om een nieuw bestuur te vormen dit gaan wij niet meer doen, 
wij wensen de nieuwe bestuurders veel kunde en wijsheid om deze klus te klaren, en 
we hopen ook dat het nieuw te vormen bestuur wel het vertrouwen krijgt welke het 
verdient. 
 
Momenteel zit provincie Groningen dan ook zonder districtsbestuur, en is het aan de 
afdelingen om een nieuw bestuur te vormen. Indien u geïnteresseerd bent in een 
functie in het districtsbestuur willen wij u verzoeken om contact met ons op te 
nemen. 
 
Opslag TT-spullen 
Zoals u weet liggen onze TT-spullen tijdelijk bij Alex. We zijn nog steeds op zoek naar 
een definitieve opslag. Dus de oproep geldt nog steeds: wie weet waar we een 
definitieve opslag kunnen vinden/huren? 
 

Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met één van de 
bestuursleden 
Voorzitter    : A. Diepstra          
Secretaris    : J. van Esch         
Penningmeester,  
TT-secretaris en webmaster : A. Zantinga          
Ringencommissaris   : D. Huizinga          
Materiaalbeheer   : E. Scheerhoorn   
 
 

Ringen 
 
De ringen van de 3e bestelronde kunnen afgehaald worden 
bij D. Huizinga. 
 
Voor de 1e ronde 2022 kunnen de ringen besteld worden. 
Het ringenformulier, inclusief contante betaling, dient 
uiterlijk 8 mei ingeleverd te zijn bij D. Huizinga. 


