
 

 

 
 

 

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden 

gehouden op 

1. vrijdag 21 april 2017 om 20.00 uur in het gebouw van de 

Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL 

Drachten. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Rondvraag 

3. Notulen vergadering 14 oktober 2016 

4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken 

5. Mededelingen 

6. Verslag Penningmeester Districtskas 

7. Verslag Kascontrolecommissie 

8. Benoeming stemcommissie  

9. Verslag Districts TT Leeuwarden 2 

10. Promotie Districts TT Koudum 

11. Behandeling jaarverslag 

12. Pauze met verkoop van loten 

13. Uitslag stemming. 

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur 

Van het Districtsbestuur zijn aftredend en herkiesbaar  Auke Bloemhof 

en Sipke Brouwer  

14. Benoeming afgevaardigde A.V. (uit rayon Zuid) 

15. Toewijzing Districts TT 2018 

16. Jeugddag  

17. Eventueel nieuws uit de Rayons 

18. Sluiting 

 

         Het Districtsbestuur 
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Notulen Districtsvergadering. 

 

Datum:   14 oktober 2016 

Locatie:   Volièrevereniging  Drachten 

Betreft:   Notulen 

 

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 en heet de aanwezige leden van het district 

Friesland van harte welkom op deze avond. De voorzitter hoopt op een levendige vergadering. 

Voor de voorzitter Sicco Veenstra is dit zijn eerste vergadering in deze functie. En doet de 

voorzitter uitleg van het nieuwe gezicht aan tafel, Nanne Jansen. 

 

2.Notulen vorige vergadering 

Notulen vergadering van 16 april 2016, de voorzitter neemt deze gezamenlijk per pagina door, 

inclusief de notitie van de prijzen. En bedankt de secretaris Auke Bloemhof voor het opstellen 

van de notulen. 

 

3.Ingekomen stukken  

Aanvragen van de tentoonstellingen zijn binnengekomen en er zijn nog 6 kalenders over. 

De afdelingen Jubbega en Harlingen zijn met kennisgeving afwezig, de afdelingen 

Haulerwijk, Leeuwarden 1 en Zwaagwesteinde, zijn zonder kennisgeving afwezig 

 

4. Mededelingen 

Voorlichtingsbulletin: dit bulletin van de NBVV, waarin vermeld de verandering van het 

toekennen van de punten. Geluiden uit het land geven aan dat er meer prijzen moeten worden 

toegekend.  

Er was aangegeven dat de nieuwe bondsvlag vandaag aanwezig zou zijn, deze is niet 

aanwezig,  

De prijzen op van de landelijke show in Apeldoorn worden aangepast. 

 

Extra bulletin: De bondsraad heeft aangegeven dat er een is stap gezet om vogelsmet 

buitenissige kenmerken niet op de show toe te laten. En de TT secretarissen wordt gevraagd 

om deze vogels niet toe te laten op de shows en in ieder geval niet worden gekeurd. 

 

Er wordt door H.K. van der Wal aangegeven dat er wel gemakkelijk overheen wordt gestapt 

en de toelichting onvolledig is. Er wordt vanuit de zaal gevraagd hoe dat kan worden 

gereguleerd en dat dit ook alleen kan als men lid wordt van de N.B.v.V om erkenning te 

krijgen?Hoe krijgt men erkenning van de speciale rassen? en kan dit gereguleerd worden? het 

gaat om verschillende soorten in de kanarie en parkiet rassen. Wanneer er tijd over is, tijdens 

de rondvraag zal er hier verder op worden ingaan. De voorzitter vraag om hier zelf 

verantwoordelijkheid voor te dragen. 
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Het vraagprogramma is aangepast aan de standaardeisen,  

 

De werkgroep keurmeesters, alle contracten van de keurmeester dienen correct in de digitale 

agenda te worden gezet, volgend jaar komen alle keurmeesters (ook die van de A.N.B.v.V) in 

de digitale agenda te staan en ga hier sportief mee om.  Het belang hiervan,  het zetten van de 

keuringen in deze in de agenda is voor aansprakelijkheid en in verband met eventuele 

vogelgriep e.d. 

 

Nieuw logo het nieuwe logo van de bond en er wordt gevraagd dit zoveel mogelijk te 

gebruiken bij alle correspondentie, er zijn veel verenigingen met een eigenlogo en mag 

natuurlijk ook toegepast worden om de eigen identiteit te behouden. Het district zal het 

nieuwe logo gaan toepassen in al haar correspondentie. 

 

Speciaal clubs deze zijn allemaal samen gegaan, en dat de speciaalclubs van de A.N.B.v.V 

zijn opgeheven 

 

Erkenningsregelingvoor nieuwe rassen en kleuren en de nieuwe regelgeving voor de beurzen 

en tt en het kweken/fokken van de vogels (zie rondvraag). 

 

Mededeling van uit districtsbestuur: Herinnering schildjes, voor de tt deze kosten tussen de  

€. 500, - en €. 700, - euro, de waardering hiervan loopt terug geeft de voorzitter aan. Er wordt 

voorgesteld om hiermee te stoppen en dit om te zetten naar een subsidie van €. 1000, - voor 

de afdeling die de districtshow organiseert. Er wordt een opmerking gemaakt of de leden van 

de afdelingen er wel mee akkoord zijn en wordt er bedenktijd gevraagd. De voorzitter vraagt 

wie er niet voor is, er zijn meer voorstanders dan tegenstander en wordt het schildje 

afgeschaft en vervangen door de bijdrage van €. 1000, - 

 

De show van Leeuwarden 1, deze heeft alles gecanceld wellicht ook voor 2017, maar zijn niet 

op deze vergadering om een toelichting te geven (zie ook punt 8). 

 

Website  Age Ruiter heeft de website van het district gepimpt,  deze districts website, bevat 

informatie over de tentoonstellingen, van de bond en de beurzen en is meteen gelinkt aan 

facebook. Dit is te combineren met Whatsapp om de jeugd enthousiast te maken. Toepassen 

van de moderne media wordt zeker van belang voor de toekomst. De jeugdleden zijn mogelijk 

te bereiken via Whatsapp, er dient wel om toestemming gevraagd te worden aan de ouders 

vanwege uitwisseling van de telefoonnummers. Er is een redelijke belangstelling voor  de site 

en sinds de drie maanden dat de site online is heeft deze 2700 hits gehad. www. 

districtsfrieland-nbvv.nlbiedt hier de mogelijkheid voor.  

 

Jubilea de uitreikingen van de spelden is aangepast, op diverse verzoeken de 25 en 40 jarige 

jubilea kunnen door het afdelingsbestuur worden uitgereikt. En voor 50 jaar en meer vanuit 

het district. 

Houtigehage geeft aan dat zij speldjes hebben aangevraagd alleen hebben deze nog niets 

gehoord, er zijn wel 2speldjes voor Drachten. 

 

5.Benoeming kascontrolecommissie 
Deze moet bestaan uit leden van de afdelingen uit rayon zuid, er is enige discussie over welk 

rayon het moet uitvoeren en er wordt besloten de opgestelde lijst van roulatie te handhaven. 

Zuid gaat het uitvoeren onder leiding van Rients van der Werf, Mark Visser. 
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6. Mededelingen district TT Leeuwarden 2 

Willem Wijkhuizen  tt secretaris van Leeuwarden 2, geeft hier toelichting over en hij bedankt 

het district voor de subsidie, en geeft het verloop aan van inschrijving van. Ook dit kan al via 

de elektronische snelweg. 

 

7. District TT2017 afdeling Koudum 
De show wordt gehouden in Balk, Rients van der Werf geeft uitleg, de onderlinge tt van dit 

jaar heeft eerst voorrang. Daarna wordt er met de Districttt 2017 gestart de zaal is al geregeld. 

 

8.Definitieve toestemmingen TT 

Auke Bloemhof geeft aan dat er veel aanvragen voor de TT te laat binnen komen, de 

inzenders die zich wel aan de termijn houden uitgezonderd natuurlijk. Dokkum heeft 

onvolledige aanvraag ingediend van Houtigehage niets van gehoord en van Leeuwarden 1 is 

bekend dat zij ook volgend jaar geen show hebben, daarin tegen heeft Surhuisterveen  2 x een 

aanvraag ingediend. De resterende aanvragen zijn al wel behandeld en wordt de definitieve 

toestemming z.s.m. verleend. 

 

8A. Jubilea 

Henk van der wal is 50 jaar lid van de N.B.v.V en wordt hier voor gehuldigd door de 

voorzitter met bondspeld. 

 

9.Pauze 
Simon Terpstra en Sipke Brouwer houden zich bezig met de verkoop  

 

10. Kandidaatstelling Hoofd en districtsbestuur,  

Er is niets bekend van kandidaatstelling binnen het hoofdbestuur, wel dat er een aanvulling 

van 2 leden uit het bondsbestuur van de A.N.B.v.V. Van het districtsbestuur zijn aftredend 

secretaris Auke Bloemhof en commissaris Sipke Brouwer, kandidaten kunnen zich aanmelden 

bij het districtsbestuur tot 31 december 2016. Er wordt gevraagd, of er ook tegenkandidaten 

zijn…… De volgende keer wordt er de kandidaatstelling aangegeven 

 

11. Bondstentoonstelling 2017 

Vogel 2017 te Apeldoorn, deze wordt voor de laatste keer in Apeldoorn gehouden daarna 

wordt de hal gesloopt, er worden momenteel een aantal locaties bekeken, welke is het meest 

geschikt is, de namen van Barneveld, Zwolle en Cuijk worden geopperd. Er ligt hier een 

behoorlijke druk op dit met de vraag vanuit de C.O.M. voor de organisatie van de C.O.M. 

show voor 2019 en of de N.B.v.V zich kandidaat wil stellen. Er wordt gevraagd om steun te 

krijgen, veel mensen zijn positief maar niet ten koste van alles. Op vogel 2017 is een congres 

over Ethiek van de vogels, en hier zijn een aantal mensen voor uitgenodigd, waaronder een 

beleidsmedewerker vanuit de NVWA,  

 

 

12. Indienen voorstellen AV voor 31-12-2016,  

Er wordt gevraagd om hierover na te denken 

 

13. Jeugddag,  

Bij voldoende aanmeldingen, zal er ook een keuring zijn er wordt gevraagd om hierover mee 

te denken en input te geven. 
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14.Nieuws uit de rayons 

Rayons Noord west : geen vergadering gehad 

Rayon Zuid : verenigingen samenvoegen in de toekomst is hierover gesproken, en 

wellicht provinciale andere indeling, en dit inzichtelijk te maken. 

Rayon Noord Oost : geen vergadering gehad 

Rayon Oost : vergadering gehad, en er is van gedachten gewisseld en men houd 

elkaar op de hoogte, en dat het samenzijn binnen het rayon ook 

belangrijks is 

 

15. Rondvraag 
Volièrevereniging Drachten, dieren welzijn, er wel wordt gelet op de gebreken, deze vogels 

worden niet gekeurd, 

 

Henk van der Wal, geeft uitleg over het vervoer, over de vogelgriep en de daarop volgend 

sluiten van de tentoonstelling. Dierenwelzijn, houd zich bezig met de revisie van het 

draaiboek wat te doen bij een uitbraak van de vogelgriep. Er is nu bereikt dat wanneer er weer 

een uitbraak komt en de vogels zitten in de keuringzaal, de vogels a la minuut gehaald kunnen 

worden om naar huis te worden gebracht. Officieel mogen wij geen tentoonstelling / show 

houden, wij mogen deze wel laten zien aan medekwekers. 

 

Diverse zaken zijn door de bondsraad behandeld  zoals: In 2014 is de wet dieren van kracht 

geworden en dus ook  over omgang van vogels,gevolgd door de besluithouders van dieren, 

alleen mag dit helemaal niet de wet strikt ter hand  genomen,ofwel dit is het opleuken van het 

oude honden en katten besluit. 

 

Zoals bekend is dit voor de verkoop, en dat de nateelt wordt verkocht. Je mag geen 

gezelschap dieren verkopen, en dat dit van kracht moest zijn voor alle dieren volgens een 2 

letterige partij.  

Bij verkoop aan mensen die geen familie zijn wordt het gezien als verkoop/handel. Henk van 

der Wal en Jan de Bruin, zitten hiervoor regelmatig in Den Haag, en hebben over deze 

werking het e.e.a. verteld aan de politiek en over het houden van vogels, maar zij kwamen er 

achter dat er nog een geheel document moest worden geschreven volgens een fok programma. 

Om de soort, fokrichting op verbetering op de oorspronkelijke vorm en dan het kweken van 

de mutaties en nieuwe rassen.  

 

Bij de laatste ontstaan er allerlei excessen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt dit al 

verboden door de overheid en dat zijn dan de buitenissige vogels. Bij het fokken van vogels, 

kom je in aanraking met ethiek, dan kun je niet doorgaan op de weg die wij zijn ingeslagen. 

Er wordt een streep getrokken op 1 januari 2016, alle vogels die staan op het vraagprogramma 

mogen worden aangeboden ter keuring op de show en dienen ook gekeurd te worden.  

 

Nieuwe kleuren of rassen, dan laat men het traject lopen via een erkenningsregeling en moet 

men zijn fokproduct aanmelden bij de commissie die hier overgaat beslissen, in deze 

commissie zit ook de fokker zelf, wanneer hier overeenstemming is dan haalt de bond er ook 

kenners bij om het ras te beoordelen en vast te stellen via een commissie om de 

standaardeisen vast te stellen volgens de erkenningsregeling.  
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Wanneer het ethisch niet verantwoord is om zo’n vogel te kweken komt deze niet op het 

vraagprogramma. Wat nu speelt, is de vorm en type van een grasparkiet waarvan de 

contourveren tussen de vleugels als dekmantel en bescherming tegen de temperatuur, zo zijn 

doorgefokt dat de slagpennen gaan roteren, het wordt dus een ander ras, en heeft het uiterlijk 

van een frisé. De financiële belangen hiervan zijn groot de laatst besproken vogel  voor grote 

bedragen worden verscheept naar landen als Libanon. Deze vogel zal internationaal nooit een 

erkende vogel worden. In Duitsland is ervan uit een aantal deelstaten aangegeven dat de 

gefriseerde vogels wel op de show mogen komen maar niet worden gekeurd. 

 

Vogelmarkt regelingen: Plaats voor handelaren, iemand die een vogelmarkt organiseert, is iets 

wat hobbymatig gebeurd, ons reglement sprak dat tegen en bleek dus strafbaar te zijn Henk 

van der Wal heeft advies gegeven in een proces wat is gevoerd tegen de vogelmarkt in 

Boskoop, een afdeling van de N.B.v.V.  en dat dit was verboden, dit is middels een rechtszaak 

nu aangepast. 

 

Iedere afdeling die een tentoonstelling organiseert, moet dit melden aan de NVWA, deze 

regeling bestaat al jaren lang, er is maar 1 show waar dit gebeurd en dat is alleen de bondshow 

in Apeldoorn. Er is nu besloten bij het aanmelden van tentoonstellingen en  vogelmarkten dat 

de N.B.V.V. deze gaat aanmelden bij de NVWA, in het kader van de bestrijding van de 

dierziekten. 

 

16.Trekking verloting, Simon Terpstra en Sipke Brouwer hebben voor de prijzen gezorgd de 

opbrengst van de verloting is €.92,50 

 

17.De voorzitter sluit de vergadering om 22:26en wenst iedereen welthuis. 
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Vogel 2017 Apeldoorn 
  
 
 
Aantal deelnemers per vereniging: 
1 Joure Deelnemers: 8 Vogels: 78 

2 Ferwert Deelnemers: 5 Vogels: 34 

3 Lemmer Deelnemers: 6 Vogels: 55 

4 Drachten Deelnemers: 4 Vogels: 27 

5 Leeuwarden 2 Deelnemers: 4 Vogels: 14 

6 Drogeham Deelnemers: 3 Vogels: 26 

7 Jubbega Deelnemers: 3 Vogels: 40 

8 Koudum Deelnemers: 2 Vogels: 16 

9 Ureterp Deelnemers: 2 Vogels: 10 

10 Verspreid Lid Deelnemers: 2 Vogels: 22 

11 Franeker Deelnemers: 1 Vogels: 6 

12 Grou Deelnemers: 1 Vogels: 9 

13 Oosterwolde Deelnemers: 1 Vogels: 5 

14 Sneek Deelnemers: 1 Vogels: 3 

Totaal aantal Deelnemers: 45 Vogels: 352 
 
 
 
 

Aantal ingezonden vogels per vereniging: 
1 Joure Vogels: 78 Deelnemers: 8 

2 Lemmer Vogels: 55 Deelnemers: 6 

3 Ferwert Vogels: 34 Deelnemers: 5 

4 Jubbega Vogels: 40 Deelnemers: 3 

5 Drachten Vogels: 27 Deelnemers: 4 

6 Drogeham Vogels: 26 Deelnemers: 3 

7 Verspreid Lid Vogels: 22 Deelnemers: 2 

8 Koudum Vogels: 16 Deelnemers: 2 

9 Leeuwarden 2 Vogels: 14 Deelnemers: 4 

10 Ureterp Vogels: 10 Deelnemers: 2 

11 Grou Vogels: 9 Deelnemers: 1 

12 Franeker Vogels: 6 Deelnemers: 1 

13 Oosterwolde Vogels: 5 Deelnemers: 1 

14 Sneek Vogels: 3 Deelnemers: 1 

Totaal aantal Vogels: 352 Deelnemers: 45 
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Prijswinnaars Vogel 2017 Apeldoorn 

 

Jeugd; 

Hielke Deelstra F03 Cinnamon geelmasker hemelsblauw Giekerk 94  AK 

 

     Kampioen  Zilver  Brons 

Arjen Deelstra    3   1 

Hielke Deelstra   3   2 

Larissa de Boer   2   1 

Dirk Pieter Kelderhuis     1  1 

DB Talman       1  1 

 

Volwassen;  

S. Tolsma  J01 Geel schimmel St. Nicolaasga  stam AK 

 

     Kampioen  Zilver  Brons 

AT Vissia    1     1 

WK vd Veen    1   1 

K. de Meer    2   1 

HJ. Dolstra    1   1 

A. Bloemhof    2   1 

YP. Terpstra    1 

Y. Boonstra    2   3 

LP. Bos    1     1 

K. Snijder    2   1  1 

J. vd Wal    1   1  1 

W. Stoelwinder   3   1 

M. Tijtsma    1     1 

J. Sikkema    1 

T. Pen     2 

S. Flapper    4   1 

P. Rauwerda       1 

P. Dijkstra       1  1 

M. Jongsma       1  1 

H. de Vries       3 

H. Hylkema       2  1 

J. Sikkema       2  1 

C. v Ginkel       1  1 

CD. Verburg       1 

M. Visser       1 

D. Kelderhuis       1  1  
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Erevoorzitter van het District Friesland: 

 

H.Suichies 

 

 

Districtsbestuur: 

 

Voorzitter: 

S.Veenstra. Skieppeleane2,8771 KB Nijland 

Telf. :06-54351180  E-mail : siccoveenstra@hotmail.com 

 

Secretaris: 

A.Bloemhof , Oosteinde 39,  9079 LA  St. Jacobiparochie 

Telf. 0518-491861  Mob. 0651589226  E-mail : aensbloemhof@outlook.com 

Rayon Noord-West : Bolsward,Franeker,Harlingen, 

Leeuwarden1, Leeuwarden2 en Stiens. 

 

Penningmeester: 

A.Ruiter .Helmhout 6 , 8502 AE Joure 

Telf.: 0513-416563 Mob.0613103138 E-mail:  age.ruiter@home.nl 

Rayon Zuid: Grou, Jubbega, Joure, Koudum, 

Lemmer 

 

Commissaris Jeugdzaken: 

S. Terpstra, Westerhuslanne 12, 9073TW Marrum 

Telf.o518-432079 E-mail Simon.terpstra@hotmail.com 

Rayon Noord-Oost: Damwoude, Dokkum, Ferwert, 

Noordbergum en Zwaagwesteinde 

Commissaris:  

S.Brouwer, Verlaatsdam 27, 9231 ME Surhuisterveen 

Telf. 0512-362771 E-mail sipke1brouwer@gmail.com 

Rayon Oost: Drachten, Drogeham, Haulerwijk, 

Houtigehage, Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp. 

 

2
e
 Secretaris: 

 

N. Jansen, Zilverschoon 42, 8607 GB Sneek 

Telf.: 0515-424850 Mob. 0630133407 E-mail; n.jansen01@planet.nl  
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