
Eindrapportage werkgroep distrikts TT 

 

De werkgroep bestaande uit: 

Auke Bloemhof                                     voorzitter 

Piet van der Tuin 

Rients van der Werf 

Jacob Smink 

Yne Peter Terpstra 

Gerrit van Someren                             secretaris 

heeft aan de hand van de ingeleverde enquête formulieren de volgende conclusies getrokken. 

Op basis van deze conclusies is een voorstel voor het distriktsbestuur geformuleerd. 

 

Conclusie 1 

Niet iedereen is even betrokken bij de ontwikkelingen rond de distriktstentoonstelling. Getuige het 

feit dat 9 verenigingen niet de moeite hebben genomen het formulier in te vullen en terug te sturen. 

Conclusie 2 

Uit de 12 formulieren die wel ingeleverd zijn is 1 afdeling tegen alle voorgestelde opties. 

Conclusie 3 

Van de overige 11 afdelingen zijn 7 voor samenwerking met de duivenclub mits: 

 De show gehouden wordt in week 49/50. Week 45 wordt pertinent afgewezen. (5 van de 7 

tegen en 1 onthouding) 

 De temperatuur in de zaal zodanig is dat de vogels er zich goed bij voelen 

 Er goed onderzocht wordt of het samen showen geen extra risico meebrengt wat betreft 

ziektes. Er zingen wat geruchten rond hierover. 

In dit kader is het goed te vermelden dat er van de duivenclub nog geen reactie is geweest of het 

mogelijk is te schuiven met de datum. 

Tevens willen wij vermelden dat uit een aselecte steekproef uitgevoerd door Gerrit van Someren 

tijdens de duivenshow geconcludeerd mag worden dat zowel de inzenders als de bezoekers van de 

duivenshow voorstander zijn van samenwerking mits: 

 Het een show is in week 45/46 

 Een temperatuur gehanteerd wordt tussen de 12 en de 15 graden 



De feitelijke enquête is bijgevoegd als bijlage. 

Conclusie 4 

De werkgroep is van mening dat er op dit moment onvoldoende duidelijk is wat de duivenclub 

wil/kan.  

Conclusie 5 

De wensen wat betreft temperatuur in de showruimte liggen wel erg ver uiteen 

Conclusie 6 

Gezien het feit dat 1 afdeling voor optie 3 en 2 afdelingen voor optie 2 hebben gekozen wordt 

duidelijk dat in ieder geval een vaste groep van organisatoren onder leiding van de distriktsvoorzitter 

ingesteld kan worden. 

 

Voorstel 

Alles op een rij zettend komt de werkgroep tot het volgende voorstel aan het distriktsbestuur. 

*De tentoonstelling heet in het vervolg : Friese Kampioenschappen. 

*De tentoonstelling wordt georganiseerd door een groep van vaste medewerkers onder leiding van 

de distriktsvoorzitter 

*De tentoonstelling wordt korter van duur 

*De tentoonstelling wordt georganiseerd op een centrale plaats in de provincie (optie1 en optie 2 

samen 11 voorstanders) 

*De tentoonstelling wordt meer ingericht als een wedstrijd waarbij de kosten zo beperkt mogelijk 

worden gehouden 

*De tentoonstelling wordt gefinancierd door hetzij sponsoring (blijft een lastig punt) hetzij een extra 

bijdrage van elke afdeling . Deze bijdrage is uitsluitend voor de tentoonstelling. Eventuele 

overschotten worden weer gebruikt voor de volgende tentoonstelling. 

*De tentoonstelling wordt  ondersteunt door vrijwilligers van alle verenigingen. 

 

Het is nu aan het dsitriktsbestuur hoe nu verder te handelen. 

De werkgroep heeft hiermee haar opdracht vervuld en zal tijdens de distriktsvergadering in april 

opgeheven worden. 

 

Bijlage:  enquête 



 

 


