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Inleiding
Al jarenlang werk ik aan een cultuurhistorisch, ornithologisch, onderzoek naar het houden
van “zang- en siervogels” als gezelschapsdier in Nederland.
Een speciale plaats neemt het onderzoek naar de geschiedenis in Friesland en de stad
Leeuwarden in. Daarbij is het onderzoek naar het houden van vogels als gezelschapsdier in
de overige plaatsen van Friesland niet achter gebleven.
Van diverse niet meer bestaande vogelverengingen kon de geschiedenis achterhaald
worden. Een aardig voorbeeld is de Volièrevereniging van Hindeloopen en het Vogelpark
“De Ara” in Workum.
Halverwege de 19e eeuw worden in Friesland in hoofdzaak leeuweriken in speciale kooien
als gezelschapsdieren gehouden. De kooi is speciaal omdat de bovenzijde niet uit tralies of
gaas bestaat, maar uit canvasdoek. Op de bodem moet een verse graspol liggen.
Het aantal gehouden leeuweriken was zo groot dat de Gemeente Leeuwarden in 1835 een
verordening uitvaardigde waarin verboden werd graspollen uit de stadswallen te snijden.
Naast leeuweriken werden ook “Robijntjes”(kneuen), “Barmkens” (barmsijsen), tortelduiven,
lijsters, nachtegalen en kwartels in een kooi als gezelschapsdier gehouden.
De kanarie wordt in de 19e eeuw in verhouding tot de bovengenoemde vogelsoorten nog
weinig aangetroffen omdat deze als uitheemse vogel geïmporteerd moet worden. Dit vindt
vooral plaats via Duitse vogelhandelaren die vanuit het Harz gebergte zangkanaries naar
Friesland brengen. De aanschaf van een goed zingende zangkanaries was nog vrij kostbaar.
Vanaf het begin van de 20e eeuw neemt het aantal zangkanaries toe. Door de dreiging van
de 1e Wereldoorlog kwamen de Duitse vogelhandelaren eigenlijk al vanaf 1911 niet meer
naar Friesland. De zangliefhebbers moesten daarom zelf zangkanaries gaan houden en er
mee fokken en africhten. Het duurde dan ook niet lang meer of er ontstonden
vogelverenigingen die zich niet alleen bezig hielden met het houden van vogels, maar zich
ook gingen toeleggen op vogelbescherming en natuurbehoud.
Met de groei van de verenigingen, ontstonden ook vogelbonden.
Zo werd in 1933 de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgericht. De eerste daarbij
aangesloten verengingen hadden meestal houders van volierevogels als lid.
Met onderbreking van de 2e Wereldoorlog groeide het aantal verenigingen die werden
opgericht door b.v. propaganda avonden. Velen sloten zich aan bij de NBvV.
Om het geheel bestuurbaar te houden werd na de 2e Wereldoorlog besloten verenigingen te
clusteren, die dan gezamenlijk een district gingen vormen.
Zo werd in 1954 ook het district Friesland gevormd.
In deze beschrijving van het tijdvak 1960 tot 2020, gekozen omdat over deze periode
archiefmateriaal is teruggevonden, wordt in deel 1 de structuur van een district van de NBvV
beschreven.
In deel 2 is de geschiedenis van het district Friesland op basis van de aanwezige
archiefstukken gereconstrueerd.
Mochten er lezers zijn die aanvullingen en op opmerkingen hebben op de tekst, mail die dan
naar hkvdwal@planet.nl

Leeuwarden
Januari 2021
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1. Het DISTRICT als samenwerkingsverband binnen de
organisatiestructuur van de NBvV
De organisatiestructuur van de NBvV is opgebouwd uit diverse samenwerkingsverbanden.
Deze ontstaan vanuit de afdelingen en vanuit groepen leden van de bond.
Eén van de samenwerkingsverbanden die we binnen de organisatiestructuur tegenkomen is
het “District” .
Binnen zo’n district, waarvan de geografische grenzen zijn vastgelegd, vormen de afdelingen
in dit gebied het district.

De opbouw van de districten
De districten worden in 1953 voor het eerst ingesteld. Zij worden dan gevormd door een
cluster van afdelingen. Gestart wordt met 10 districten. Maar met de toename van het aantal
afdelingen en dus de groei van de bond wordt dit aantal spoedig uitgebreid.
1953 10 districten
1954 13 districten
1957 19 districten
1958 18 districten afdelingen in Zeeland en West Noord-Brabant worden van 3 districten
terug gebracht naar twee districten
1961 11 districten Het aantal districten wordt nu gevormd door de afzonderlijke
provincies.
1979 12 districten Door de grootte van het district Noord Brabant wordt besloten deze
provincie op te delen in 2 districten: Oost Noord-Brabant en
West Noord Brabant.

1953

1957

1979
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Het Districtsbestuur
Het districtsbestuur vormt het bestuur van een district zoals dat is ingesteld op basis van
artikel 14-B van de statuten. Het bestuur is gekozen op basis van artikel 11 van het
huishoudelijk reglement. De wijze van verkiezing, aftreden alsmede de rechten, plichten en
bevoegdheden zijn vastgelegd in een afzonderlijk “Reglement voor de districten”.
Verkiezing bestuursleden
Leden voor het districtsbestuur worden gekozen uit en door de afdelingen. Zij kunnen door
tenminste 10 afdelingen worden voorgedragen of door het districtsbestuur zelf. Kandidaten
moeten woonachtig zijn in het district en mogen als ze gekozen worden geen andere
bestuurlijke functie in de bond bekleden. Een uitzondering hierop vormt de positie van de in
functie gekozen districtsvoorzitter.
Taken bestuursleden
Het districtsbestuur wordt gevormd door tenminste vijf leden, te weten voorzitter, secretaris,
penningmeester en twee commissarissen; of meer als dit door de bondsraad op advies van
het districtsbestuur dienstig wordt geacht. (artikel 11 huishoudelijk reglement).
De taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn reglementair omschreven. De
uitvoerende taken van de commissarissen kunnen binnen het districtsbestuur worden
vastgesteld.
De commissarissen hebben geen formele aanvullende functies zoals 2e voorzitter,
2e secretaris of 2e penningmeester. Ook kent een districtsbestuur geen erevoorzitter of
ereleden.
De districtsvoorzitter
De districtsvoorzitter wordt in functie gekozen door de afdelingsleden binnen het district. Als
voorzitter leidt hij alle van het districtbestuur uitgaande vergaderingen.
De positie van de districtsvoorzitter is evenwel uniek binnen de organisatiestructuur van de
NBvV. Hij is ook lid van de bondsraad. De bondsraad is bevoegd tot het adviseren van het
hoofdbestuur in de ruimste zin van het woord. De districtsvoorzitter heeft als lid van de
bondsraad daar dan ook een totaal andere functie gekregen. Hij zit niet in de bondsraad om
districtsbelangen te behartigen maar om sturing te geven aan een landelijk bondsbeleid. Het
district vormt voor hem als bondsraadslid niet meer zijn achterban. De door hem te nemen
beslissingen in de bondsraad moeten zelfstandig worden genomen. Hij kan daarvoor geen
achterban raadplegen.
Onderlinge bestuurlijke relaties
Zoals eerder opgemerkt, bestaan er binnen het district in twee richtingen relaties:
Relatie districtbestuur – afdelingen.
Binnen de organisatiestructuur van de NBvV neemt de afdeling de belangrijkste plaats in. In
afdelingen worden de beslissingen genomen op bijvoorbeeld voorstellen voor de AV, de
verkiezing van districtsbestuurders en de verkiezing van hoofdbestuurders. Om dit in goede
banen te leiden is het districtsbestuur een belangrijke schakel tussen de bondsraad en de
afdelingen.
Reglementair heeft het districtsbestuur in de richting van de afdelingen de volgende
taakstelling:
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Bij moeilijkheden of geschillen in of tussen afdelingen, dienen deze afdelingen als ze het
geschil willen oplossen, contact op te nemen met hun districtsbestuur. Het districtsbestuur
zal dan trachten tot een oplossing in de gerezen moeilijkheden en of geschil te komen.
Het in overleg met de afdelingen vaststellen van een tentoonstellingsplanning
Er naar te streven ieder jaar een afdeling bereid te vinden om een districtstentoonstelling te
organiseren.
Het organiseren van districtsvergaderingen voor de afdelingen
Het organiseren van verkiezingen
Hoewel niet gedefinieerd als taakstelling zijn de districtsbestuurders bevoegd alle in het
district door de afdelingen belegde vergaderingen, bijeenkomsten, tentoonstellingen enz. bij
te wonen of te bezoeken.
Een belangrijk facet binnen de relatie van het districtsbestuur naar de afdeling is
communicatie. Het districtsbestuur is op de hoogte van alle adviezen van de bondsraad die
zijn vrij gegeven voor uitvoering door het hoofdbestuur Vervolgens is het een belangrijke
taak om deze kennis te communiceren met de afdelingen. Voorwaarde is dan wel dat de
juiste informatie volledig en juist wordt verstrekt zonder aan de boodschap een eigen draai te
geven.
Lang niet alle mededelingen kunnen via het maandblad Onze Vogels naar de afdelingen
gaan. Onze Vogels is geen clubblad. Daarom zijn de afdelingen in belangrijke mate
afhankelijk van de info die door de districtsbestuurders wordt verstrekt.
relatie districtsbestuur – bondsraad
Reglementair heeft het districtsbestuur in de richting van de bondsraad de volgende
taakstelling en bevoegdheid:
het dienen van advies in alle zaken, het district betreffende
het voordragen van ere leden of leden van verdienste binnen de NBvV
Het kandidaat stellen van hoofdbestuursleden
Deze taakstelling is niet erg omvangrijk zodat vastgesteld kan worden dat de belangrijkste
taakstellingen toch richting de afdelingen liggen.
Vergaderingen
Ieder jaar zijn er voor de districtsbestuurders en aantal terugkerende vergaderingen:
Districtsvergaderingen
Jaarlijks worden twee districtsvergaderingen georganiseerd op door de bondsraad
vastgestelde data of periode.
Tenminste veertien dagen voor de door de bondsraad vastgestelde algemene vergadering,
dient het districtsbestuur een districtsvergadering te houden voor de afdelingen van het
district.
De afdelingssecretaris ontvangt daartoe een agenda (eventueel via een districtsblad of
digitaal) en een geloofsbrief. Door de afdeling kan een afgevaardigde worden benoemd die
namens de afdeling de vergadering bijwoont als woordvoerder.
Op de geloofsbrief moet de naam van de afgevaardigde worden ingevuld.
Tijdens deze vergadering dienen de volgende agendapunten aan de orde te komen:
bespreking agenda voor de algemene vergadering
verkiezing twee afgevaardigden naar de algemene vergadering
verkiezing districtsbestuurders
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het vaststellen van de stemmen die door de afdelingen zijn uitgebracht op o.a. voorstellen
voor de algemene vergadering.
Daarnaast kunnen uiteraard zaken die het district betreffen op de agenda geplaatst worden.
In het najaar, voor het tentoonstellingsseizoen, vindt een tweede districtsvergadering plaats.
Tijdens deze vergadering moet tenminste het volgende agendapunt aan de orde komen:
goedkeuring aangevraagde tentoonstellingen voor het volgende seizoen.
De agenda kan verder worden afgestemd op actuele zaken binnen het district of de bond.
Districtsbestuursvergaderingen
Het districtsbestuur kan eigen bestuursvergaderingen plannen, bijvoorbeeld ter
voorbereiding op de districtsvergaderingen of de districtstentoonstelling.
Vergadering hoofdbestuur met de districtsbestuurders
Eenmaal per jaar vergadert het hoofdbestuur met de districtbestuurders. Tijdens deze
vergadering kan men onderling van gedachten wisselen over agendapunten die door het
hoofdbestuur of door de districten zelf zijn ingediend. Tijdens deze vergadering worden geen
besluiten genomen. Op deze vergadering is ook de voorzitter van de KMV aanwezig voor het
behandelen van keurtechnische vragen.
Regio’s.
Het districtsbestuur kan ter wille van een effectieve werkwijze, in overleg met de afdelingen,
besluiten tot het instellen van regio’s binnen het district.
Deze regio’s kunnen een eigen bestuursvorm instellen. Een lid van het districtsbestuur kan
optreden als contactpersoon tussen de regio en het districtsbestuur. Voor het instellen van
een regio is geen regelgeving vanuit de bond aanwezig en zijn geen faciliteiten beschikbaar.

Districtsblad
Naast de reglementaire taakstellingen, kan het districtsbestuur besluiten een bulletin samen
te stellen welke voorafgaande aan de districtsvergadering aan alle afdelingen wordt
verzonden.
Gelet op de huidige mogelijkheden kan dat in druk of digitaal via email.
Bondsonderscheidingen
Leden van afdelingen kunnen in aanmerking komen voor een bondsonderscheiding. Deze
onderscheiding is gebaseerd op het aantal jaren dat men lid is van de bond. Deze jaren
behoeven niet ononderbroken bij dezelfde afdeling te zijn. Onderscheidingen zijn
beschikbaar voor 25, 40, 50 en 60 jaar lidmaatschap.
De afdelingen dienen hiertoe een verzoek te richten aan het districtsbestuur, waarna de
onderscheiding door de districtsvoorzitter kan worden aangevraagd bij het hoofdbestuur.
Districtstentoonstelling
De districtstentoonstelling wordt georganiseerd door een afdeling van het district. Deze
afdeling is daardoor verantwoordelijk voor de totale organisatie en financiële resultaten.
Reglementair staat de tentoonstelling onder toezicht van het districtsbestuur. Dit toezicht
moet onderling goed geregeld zijn met duidelijke afbakening van de taken. Het is van belang
dat het districtsbestuur in een vroeg stadium kennis neemt van de tentoonstellingszaal en de
daarbij beschikbare accommodaties tijdens zowel het keuren als het tentoonstellen. De zaal
moet door het districtsbestuur goedgekeurd zijn.
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Bij het reglement voor de tentoonstellingen is een informatieve bijlage gevoegd onder de titel
“Handboek Districtstentoonstelling”. Dit kan een goed hulpmiddel zijn voor afdelingen die nog
niet eerder een tentoonstelling van een dergelijke omvang hebben georganiseerd.

Faciliteiten bondsbureau
In een aantal gevallen kan het bondsbureau faciliteiten bieden aan de districtsecretaris.
Hiertoe behoren o.a.:
het drukken van het districtsblad incl. verzenden
het drukken van stembiljetten en geloofsbrieven
het versturen van convocaties aan afdelingen
Indien men gebruik wil maken van deze mogelijkheden, verdient het aanbeveling de kopij
tijdig digitaal aan te leveren.
Maandblad Onze Vogels
Nieuws vanuit de districten kan gepubliceerd worden in het maandblad Onze Vogels. Tekst
hiervoor moet tijdig, het liefst digitaal, worden aangeleverd aan het bondsbureau.
De internet pagina www.nbvv.nl
Elk district heeft een eigen site en kan daar de informatie kwijt die ze willen. Enkele districten
maken hier reeds gebruik van. De mogelijkheden zijn er beslist voor alle districten. Men
bereikt veel leden omdat er duizenden bezoekers per jaar zijn.
Vergoedingen
Leden van het districtsbestuur komen in aanmerking voor vergoeding van kosten die zij uit
hoofde van hun functie hebben gemaakt. Voor vergoeding van deze kosten is de
“Vergoedingsregeling van de NBvV” van kracht. Deze regeling is opgenomen in het
Bondsvademecum.
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Het organigram van de plaats van het district
als onderdeel van de samenwerkingsverbanden.
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Fûgelminsken
De belangrijkste mensen in een vereniging zijn de leden.
Wij onderscheiden bij onze verenigingen eigenlijk twee soorten leden, die allen toch dezelfde hobby
nastreven. In de eerste plaats is daar een groep leden die zich vooral richt op het houden van vogels.
Deze zijn veelal ondergebracht in volières. Deze volières vormen vaak een goede nabootsing van de
biotoop waarin de gehouden vogels zich thuis voelen. Soms komen de vogels tot broeden en worden
er jonge vogels geboren. Een tweede groep leden zijn zij ( meestal hebben ze ook wel een volière),
die zich specifiek richten op het fokken en tentoonstellen van vogels.
Hoe word je nou een liefhebber van het houden van vogels?
De vermoedelijke oplossing vond ik in een gedicht welke in het clubblad van Stiens was afgedrukt.
Helaas ontbreekt de naam van de dichter.
Fûgelminsken
It begint faak ûnskuldig, earlik wier
Der komme twa fûgeltjes foar de sier
Dy sitte dan tegearre yn in kouwe, tige smûk
Mar yn maaie krije se aaien, hiel temûk
Dan bin der opiens in stik as sân
En rint it al in bytsje ût ‘hân
De bistkes moatte in fûgelflecht no ha
It hiem wurdt al wat lytser sa
Hawar as dit it sin no is
Dan is it aardich sûnder mis
Doe duorre it net sa lang
Der moasten mannen by foar de “sang”
In fûgeltsje klub komt op it allimint
Lid wurde it kostet hast gjin sint
Sa wurd it al in aardig fûgelpark
En mei de fûgels groeid ek it ark
Siedbakjes-drinkbakjes-flessen foar wetter net te min
Kouwen wêr ‘d it spul yn briede kin
Sa komt fan it ien it oar
Mar dan dogge har wer nije fraachstikken foar
Mei dwaan oan de tentoanstelling? Ja wis!
Mar wat no krekt de moaiste fûgel is?
Foar it hok stean te “wikken en te wegen”
Dan wurd de kar makke “op hoop van zegen”
Mar ho dan binne wy der noch net
It fûgeltsje wurdt yn in kouwe set
En dan begjint de woskerij
Mei wetter en shampo der by
Nei it woskjen hat it spul fan waarmte ferlet
Wurd yn in handoek op ‘e ferwaarming set
Men seit…. Ik wol it net foar wier fertelle
Guon ha rollers troch de fearren helle
Men kin dit net yn boekjes lêze
Dus sil it wol in fabel wêze
As se al dizze tûkeltjemmen oerlibbe ha
Kin se nei de tentoonstelling ta
De kampioen sil in sulvren beker krije
Elk wol dêrfoar wol mei de karmaster frije
Mar einling, it keallet swier,
Is it dan sa fier
En sa kryt de lange “rij”
Wer in nij stikje blik derby
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2. De geschiedenis van het district Friesland.
De oprichting van district Friesland.
Op 4 mei 1954 verstuurt de secretaris van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, de
heer C. Passchier, een brief naar vier voorzitters van de afdelingen die in 1954 zijn
aangesloten bij de NBvV.
Dit zijn dan:
Leeuwarden F.Laskewitz te Leeuwaren;
Bolsward
R.v.d. Zee te Bolsward;
Sneek
J. Jansen te Sneek;
Harlingen
E. Scheepstra te Harlingen.
De tekst van de brief luidt:
Geacht bestuur,
In verband met het feit, dat wij thans in Friesland meerdere afdelingen hebben, heeft het
Bondsbestuur besloten van de Provincie Friesland een afzonderlijk district te maken.
Het betreft hier de afdelingen Leeuwarden, Harlingen, Bolsward en Sneek.
Wij zullen het op prijs stellen wanneer de afdeling Leeuwarden zich zou willen belasten met
het houden van een bespreking met de besturen van genoemde afdelingen, teneinde te
komen tot de kandidaatstelling van een Districtscommissaris in dit district.
Wij vestigen er de aandacht op, dat deze Districtscommissaris tevens bondsbestuurder zal
zijn, waarom wij gaarne zouden zien dat deze kandidaat een actieve persoon is.
De kandidaatstelling gelieve U te doen plaats vinden aan ons secretariaat voor of op de
Algemene vergadering, zodat deze daar definitief benoemd kan worden.
Wij rekenen op Uw volle medewerking en verblijven inmiddels, met vriendelijke groet,
was getekend Passchier secretaris.

Uit mijn eigen archief, dat helaas lang niet volledig is, heb ik teruggevonden dat de NBvV in
1956 is opgebouwd uit 13 districten.
De provincie Friesland is district 13.
De districtscommissaris is dan dhr. F. Laskewitz uit Leeuwarden.
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Het beleid van het districtsbestuur Friesland
Bron Beleidsprogramma 2019 – 2022, versie september 2019.
De tijd staat niet stil.
De samenleving individualiseert en mensen krijgen het steeds drukker, met name tussen de
25 en 50 jaar. Deze groep heeft het razend druk.
Ze combineren verschillende verplichtingen als arbeid en zorg voor de kinderen.
De vrije tijd van deze mensen is beperkt.
De mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding is enorm toegenomen.
De behoefte om zich actief te mengen in het verenigingsleven neemt sterk af.
Hierbij speelt sociale media een belangrijke rol. Mensen ontmoeten elkaar online.
Het is eenvoudig om groepen mensen met een gezamenlijke interesse te benaderen.
De mogelijkheid om verspreid lid te worden moet sterker voor het voetlicht worden gebracht,
we tonen onze sterke punten onvoldoende.
Binnen de NBvV en dus ook in ons district neemt nog geen 10% van haar leden deel aan
een tentoonstelling.
Het fokken en showen is voor deze kleine groep het belangrijkste aspect binnen de
liefhebberij. Het grootste deel van de leden vind het houden en fokken dus het belangrijkste.
De overtuiging van het districtsbestuur is dat nog veel meer liefhebbers van vogels niet
georganiseerd zijn. Daar is dus nog een wereld te verdienen.
Door met name de ringenfabricage meer te promoten naast het verspreid lidmaatschap
zouden we fokkers enthousiast kunnen maken voor de NBvV.
Veel van onze energie gaat zitten in het organiseren van afdeling- en/of clubavonden en
activiteiten. Daar zijn die mensen dus niet in geïnteresseerd.
Veel mensen zullen zich daarom ook niet bij een afdeling aanmelden.
Zoals geschreven heeft dit alles te maken met de individualisering.
Het districtsbestuur behartigt zowel het belang van de vogelhobby als het belang van de
Friese afdelingen.
Tijdens de voorjaar- en de najaarsvergadering van het district worden bestuurders van
afdelingen geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de vogelsport en het beleid van de
NBvV.
Met name ten aanzien van de ledenterugloop wordt de komende jaren vanuit de NBvV actief
beleid verwacht.
De NBvV heeft een werkgroep opgericht die in 2018 is begonnen met het onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om de ledenterugloop een halt toe te roepen.
Het district Friesland zal aansluiting zoeken bij de uitkomsten van dit onderzoek.
De acties die hieruit voortkomen zullen in het district worden overgenomen en tijdens de
districtsvergaderingen gecommuniceerd.
Het is belangrijk open en transparant te communiceren naar de leden.
“Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”.
In dit kader is het ook van belang dat er een beleidsprogramma beschikbaar is.
We hebben behalve de NBvV- normering nu helemaal niets om op terug te vallen.
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Op de voor- en najaarsvergadering worden zaken besproken en in notulen vastgelegd.
Maar wat verwachten de afdelingen van het district?
Wat is “onze” visie op de toekomst?
Wat kunnen de afdelingen voor elkaar betekenen?
Met het beleidsprogramma van het district Friesland wordt voor een ieder inzichtelijk wat er
de komende jaren van het districtsbestuur kan worden verwacht.
Om tot dit beleidsprogramma te komen is een kleine enquête gehouden onder de afdelingen.
Algemeen kunnen we stellen dat de afdelingen er redelijk tot zeer goed voorstaan.
Financieel hebben we nergens pijn in de buik en is er zelfs nog enige groei.
Het vinden van bestuurders is lastig, maar verschilt per afdeling sterk
Bestuurders zitten vaak lang. (samengaan spaart ook bestuurders).
De wil om samenwerking te zoeken is er wel, maar liefst alleen als het niet anders kan.
De algemene tendens is doorgaan, met name met de eigen”show.
Dit blijft wel de “samenbinder” en geeft gezelligheid.
De verwachtingen van de afdelingen van het district liggen niet hoog.
Meewerken aan samengaan en de ledenteruggang keren zijn wel belangrijk.
Het Districtsbestuur
Mei 2020.

Het beleidsprogramma van District Friesland NBvV
2019 – 2022
Versie 3, 1 september 2019.
Het beleidsplan van het district Friesland, dat geschreven is voor een periode van drie jaar,
is in het najaar van 2019 beschikbaar gesteld aan alle afdelingsbesturen van het district.
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De Districtsvlag of vaandel.
In onze zuidelijke provincies is het niet ongebruikelijk dat een vereniging in het bezit is van
een eigen vaandel.
In Friesland zijn van slechts twee volièreverenigingen vaandels bekend, die van de afdeling
Ooststellingwerf en van de afdeling Stiens.
In het maandblad Onze Vogels van 1983 komt op blz. 476 het volgende stukje tekst voor”
Een bijzonder mooi moment bij de opening van de laatste districtstentoonstelling (1982) te
St. Annaparochie was het onthullen van onze eigen district vlag.
Toen het districtsbestuur in oktobervergadering van 1982 toestemming kreeg om zo’n vlag te
laten maken, is zij spoorslags bezig gegaan om dit te realiseren.
Bijzonder blij waren we dan ook om onze vlag door spontane medewering van enkele leden,
reeds op de eerstvolgende districtstentoonstelling en op de Bondstentoonstelling te Breda te
zien (wapperen) en niet zonder trots laten we hem in Onze Vogels (blz. 475) zien met een
kleine uitleg.
De blauw witte banen van de Friese vlag, met daarin pompeblêden, voor elke afdeling één.
Elke afdeling kan zijn code hierin terug vinden.
Op oplettende lezer zal zien dat er een paar pompeblêden zonder code zijn, waaruit mag
blijken dat we wensen en verwachten dat er nog enkele afdelingen bij zullen komen.

v.l.n.r. J. Zorgdrager, R. van Dijk, H. Suichies, J.Oosterkamp.
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Het District - mededelingsblad.
Tijdens een bestuursvergadering op 4 februari 1982 werd het plan opgevat een districtsblad
uit te gaan geven.
Er werd direct een redacteur benoemd in de persoon van J. Oosterkamp.
In 1995 werd het redacteurschap waargenomen door W. Vermeij uit Drachten.
Een lijst van redacteuren is in de archieven niet terug te vinden, aannemelijk is dat de
secretaris voor de aanlevering van copy moest zorgen.
De opzet is om in dit blad de agenda en notulen van de jaarlijkse districtsvergaderingen op te
nemen.
Daarnaast biedt het ruimte voor het doen van mededelingen die rechtstreeks betrekking
hebben en van belang zijn voor de afdelingsbesturen.
Het districtsblad verschijnt twee maal per jaar.
Het laatste nummer verscheen als 31e jaargang no. 1 april 2012.
Daar bijna iedere secretaris van de afdelingen in de 21e eeuw beschikt over een email
adres, wordt vanaf oktober 2012 het mededelingenblad digitaal verzonden.

Voorblad tot 2003

Voorblad 2003 - 2012
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Een overzicht van afdelingen die behoren , of hebben behoord,
tot het District Friesland.
Het was vroeger gebruikelijk dat in het maandblad Onze Vogels een kort of erg kort berichtje
verscheen over de oprichting en toetreding van een nieuwe vereniging tot de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers.
Op basis van deze korte berichten is het onderstaand overzicht samengesteld.
Na 2017 zijn geen nieuwe verenigingen meer deel gaan uitmaken van district Friesland.
Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Friese Volièrevereniging “Natuurzang”
: Leeuwarden
: 10.03.1939
: 2018
: L 02
: april 1939 in maandblad “De Volière”

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Vereniging van Vogelliefhebbers “BEO”
: Bolsward e.o.
: 01.09.1952
:
: B 44
: 1 januari 1953

Op 5-6-7 nov. 1957 organiseert de afdeling een Nationale tentoonstelling
In het januari nr. van OV 1977 staat opnieuw dat de afdeling toetreedt tot de bond.

Naam
: Volière-Vereniging-Sneek
Plaats
: Sneek
Opgericht
: 14.08.1953
Opgeheven
: 1969
Afd. code NBvV
: S8
Bericht in O.V.
: augustus 1953
Dank zij de activiteiten van ons verspreid lid, de Heer Muurling te Sneek, werden de
vogelliefhebbers daar op een vergadering genodigd, met het gevolg dat ook te Sneek een
afdeling van onzen Bond tot stand kwam. Wij zijn er van overtuigd, dat, wanneer meerdere
van onze ongeveer 500 leden tot een dergelijk initiatief konden komen, er nog heel wat meer
afdelingen van onzen Bond gevestigd konden worden.
Naam
: Volièrevereniging “Introka”
Plaats
: Harlingen
Opgericht
: 01.12.1953
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: H 10
Bericht in O.V.
: december 1953, blz. 278
Er komt leven in Friesland. Na Bolsward kwam Sneek en nu, eveneens op 1 december
hebben de Harlingers daar onze vlag geplant, onder ons gezegd, hebben de Bolswarders
daar ’n beetje de hand in gehad.

17

“Wêz wolkom Hârs yn ûs Boun. Jimme scille d’r gjin spiit fan krije, dat Jimme ûs side kozen
hawwe”.
Naam
: Volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden”
Plaats
: Drachten
Opgericht
: 06.02.1957
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: D 17
Bericht in O.V.
: februari 1957:
Vanuit Drachten kregen we het verzoek om medewerking te verlenen om te komen tot
oprichting van de afdeling daar. Die medewerking werd vanzelfsprekend gaarne verleend en
dank zij de steun van enkele verspreide leden, werd de afdeling een feit.
De statuten van de vereniging zijn goedgekeurd bij koninklijk besluit
d.d. 14 maart 1973 nr. 124

Naam
: Volièrevereniging “De Vogelvriend”
Plaats
: Heerenveen
Opgericht
: 22.12.1957
Opgeheven
: 2013
Afd. code NBvV
: H 08
Bericht in O.V.
: maart 1958:
Ook hier werd de behoefte gevoeld aan een afdeling van onze Bond.
Het was de heer J. Meijer aldaar, die na correspondentie met het Bondssecretariaat, het
initiatief tenslotte met een drietal mensen nam.
Gevolg: één vergadering met een aantal liefhebbers, een praatje door de
districtcommissaris, de heer Nielsen, en de afdeling was gesticht.
februari 1961:
De door “De Vogelvriend” georganiseerde districtstentoonstelling kan als geslaagd worden
beschouwd. Ruim 200 vogels waren ingezonden.
Een en ander heeft aangetoond dat Friesland mee kan komen, zodat herhaling o.i. dan ook
volkomen gerechtvaardigd is.

Naam
: Volièrevereniging Gorredijk en Omstreken
Plaats
: Gorredijk
Opgericht
: 1957
Opgeheven
: 1960
Afd. code NBvV
:
Bericht in O.V.
: januari 1958
Gorredijk Fr., waar men op eigen initiatief tot oprichting van de afdeling overging, welke
afdeling de laatste nieuwe in 1957 was.
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Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “De Edelzanger”
: Franeker
: 01.01.1958
:
: F 01
: januari 1958:

De afdeling Franeker, die dank zij de daarvoor door “de nieuwe bond” gemaakte reclame en
de grote activiteit van onze districtscommissaris in Friesland, de heer Nielsen, tot stand
kwam; voor de leden van de afdeling Leeuwarden, die in Franeker wonen, een pracht van
een gelegenheid om in hun woonplaats zelf een krachtige vereniging op te bouwen.

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “Avicultura” te Kollum e.o.
: Kollum
: 12.11.1958
: 1998
: K07
:

Naam
: Volièrevereniging “Kweeklust”
Plaats
: Wolvega e.o
Opgericht
: 1958
Opgeheven
: 2011
Afd. code NBvV
: W 20
Bericht in O.V.
: augustus 1958:
Dank zij de activiteit van de secretaris der afdeling Steenwijk, de heer Bos, kwam op een
bijeenkomst van liefhebbers te Wolvega, deze afdeling tot stand.
In november 1962 wordt opnieuw vermeld dat de afdeling is toegetreden tot de bond

Naam
: Volièrevereniging “ De Woudzangers”
Plaats
: Drogeham
Opgericht
: 19.09.1959
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: D 08
Bericht in O.V.
: november 1959
Ook hier wilden ze gaarne opgenomen worden in onze grote vriendenkring en begonnen
direct al met een flink aantal leden.
Naam
: Volièrevereniging “Zanglust”
Plaats
: Joure
Opgericht
: 1960
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: J 01
Bericht in O.V.
: juni 1960
De afdeling treedt toe tot de NBvV met 21 leden
In het december nr. van OV 1967 is opnieuw melding van de toetreding tot de bond.
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Naam
: Vogelvereniging “Vogelvreugd”
Plaats
: Noordwolde e.o
Opgericht
: 1961
Afd. code NBvV
: N 21
Bericht in O.V.
: maart 1961
De afdeling treedt toe tot de bond met 13 leden
Vanaf 1969 behoort deze afdeling niet meer tot district Friesland.

Naam
: Volièrevereniging “ De Fûgelfreonen”
Plaats
: Zwaagwesteinde
Opgericht
: 1961
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: Z 14
Bericht in O.V.
: juli 1961
Als nieuwe afdeling kunnen we deze maand begroeten de afdeling: Zwaagwesteinde (Fr.)
met 19 leden.
Wij roepen hen een van harte welkom toe en hopen op een prettige samenwerking.

Naam
: Volièrevereniging “Zang en Kleur” Dokkum.
Plaats
: Dokkum
Opgericht
: 1961
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: D19
Bericht in O.V.
: december 1961
De afdeling treedt toe tot de NBvV met 27 leden.

Naam
: Volièrevereniging “ Ooststellingwerf “
Plaats
: Oosterwolde
Opgericht
: 1961
Opgeheven
: 2020
Afd. code NBvV
: O 19
Bericht in O.V.
: februari 1962
De afdeling treedt toe tot de bond met 28 leden.
In februari 1964 staat opnieuw vermeld dat de afdeling toetreedt, maar dan met 55 leden.
Naam
: Volièrevereniging “Fûgelnocht”
Plaats
: Murmerwoude, na gemeentelijke herindeling: Damwoude e.o.
Opgericht
: 1962
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: M 14
Bericht in O.V.
: april 1962
De afdeling treedt toe tot de bond met 22 leden.
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Naam
: Volièrevereniging “Het Noorden”
Plaats
: St. Jacobiparochie / St. Annaparochie
Opgericht
: 16.01.1963
Opgeheven
: 1998
Afd. code NBvV
: A 16
Bericht in O.V.
: februari 1963
De afdeling treedt toe tot de bond met 31 leden.

Naam
: Lemster Volière Vrienden
Plaats
: Lemmer
Opgericht
: 1963
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: L 10
Bericht in O.V.
: december 1963
De afdeling treedt toe tot de bond met 12 leden

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging Zang en Kleur Ooststellingwerf
: Makkinga
: 1963
: 1964,door het zich aansluiten bij de Algemene Bond.
:
:

Naam
: Vogel- en volièrevereniging “Kleur en Zang, Bergum e.o.”.
Plaats
: Bergum
Opgericht
: 1963
Opgeheven
: in 1969
Afd. code NBvV
: B 36
Bericht in O.V.
: februari 1964
De afdeling treedt toe tot de bond met 37 leden
In 1966 organiseert de afdeling de districtstentoonstelling.
Na opheffing sluiten de oud-leden zich aan bij de afdeling Noordbergum

: Volièrevereniging “Grouw “e.o.
Vogelvrienden Midden Friesland
Plaats
: Grou
Opgericht
: 01.04.1965
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: G 22
Bericht in O.V.
: mei 1965
De afdeling treedt toe tot de bond met 18 leden
Naam
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Naam
: Vogelvereniging Surhuisterveen e.o.
Plaats
: Surhuisterveen
Opgericht
: 1966
Opgeheven
:
Afd. code NBvV
: S 32
Bericht in O.V.
: januari 1966
De afdeling treedt toe tot de bond met 20 leden
Naam
: Vogelvereniging “Fauna”
Plaats
: West Terschelling
Opgericht
: 1966
Opgeheven
: 2007
Afd. code NBvV
: T 05
Bericht in O.V.
: januari 1966
De afdeling treedt toe tot de bond met 28 leden

Naam
: Volièrevereniging “Vogelweelde”
Plaats
: Warga / Wartena
Opgericht
: 1966
Opgeheven
: juli 1970
Afd. code NBvV
: W 28
Bericht in O.V.
: december 1966
De afdeling treedt toe tot de bond met 17 leden.
De oud-leden D.K. Hiemstra, L. Sinnema, J. de Jong en Y. Venema melden zich in
december 1970 als lid aan bij Natuurzang in Leeuwarden

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “Zanglust”
: Noordbergum
: 26.11.1966
:
: N 30
:

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “Fûgelwille”
: Houtigehage
: 1967
: 2017
: H 56
:
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Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “ De Wâldsang” Ureterp e.o.
Vogelvereniging “Wâldsang”
: Ureterp
: 1968
:
: U 05
: mei 1969

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging Fûgelwille
: Jubbega
: 28.04.1969
:
: J 02
:

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “De Nachtegaal”
: Ferwert e.o.
: 11.02.1970
:
: F 03
:

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “Leeuwarder Vogelvrienden”
: Leeuwarden
: 21.01.1972
:
: L 25
: mei 1972

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Folière Foriening Sudwesthoeke
: Koudum
: 21.01.1977
:
: K 15
: maart 1977

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “De Edelzangers”
: Buitenpost
: 1981
: 2014
: B 54
: november 1981

Naam
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Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Volièrevereniging “Leeuwarderadeel”
: Stiens
: 22.01.1982
:
: S 08
: februari 1982

Naam
Plaats
Opgericht
Opgeheven
Afd. code NBvV
Bericht in O.V.

: Vogelvereniging “Ons Genoegen”
: Haulerwijk, Boelenslaan, Rottevalle e.o..
: 1990
: 2019
: H 90
: januari 1990

Naam
: Vogelvrienden Sneek
Plaats
: Sneek
Opgericht
: 1953 als afdeling van de ANBvV
Opgeheven
: 2017
Afd. code NBvV
:
Bericht in O.V.
:
Bij de fusie met de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders is de afdeling Sneek in
2016 toegevoegd aan het district Friesland. Vanaf 2018 is de vereniging opgeheven en
hebben de leden zich aangesloten bij omliggende afdelingen.

Totaal:
Vanaf de instelling van het district Friesland in 1954 hebben 36 afdelingen daarvan deel
uitgemaakt.
Begin 2020 bestaat het district Friesland uit 20 afdelingen.
Het aantal seniorleden is dan 1176 en het aantal jeugdleden is 51.
Het aantal verspreide leden is 30.
In totaal zijn, op de peildatum 2 maart 2020, 1260 vogelliefhebbers in Friesland aangesloten
bij de NBvV.
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Van Districtscommissaris – Provinciale Commissaris naar
Districtsvoorzitter.
Nadat in 1954 het Bondsbestuur van de NBvV bij de vier Friese afdelingen de vraag had
neergelegd om voor de vorming van het district Friesland een Districtscommissaris te kiezen,
is tot eerste Districtscommissaris gekozen dhr. F. Laskewitz uit Leeuwarden.
Als we een tijdlijn uitzetten van de opeenvolgende leidinggevenden aan het district Friesland,
dan zien we het volgende:
1954 – 1956 F. Laskewitz uit Leeuwarden.
Omdat dhr. Laskewitz de provincie gaat verlaten, wordt in oktober 1956
een nieuwe districtscommissaris gekozen.
1956 – 1963 D.G. Nielsen uit Harlingen wordt gekozen als opvolger van F. Laskewitz.
Omdat de afdeling Drachten eerst in 1957 is aangesloten bij de NBvV, worden
zij schriftelijk door het Bondsbestuur van de NBvV, op 25 oktober 1957, in
kennis gesteld van het feit dat op de vergadering in Sneek, gehouden op
initiatief van dhr. Niewold uit Leeuwarden, is besloten dhr. D.G. Nielsen uit
Harlingen, zonder tegenkandidaat te benoemen tot distrcits - commissaris.
De Bonssecretaris, dhr. C. Passcier vertrouwd aan het eind van de brief er op
dat de Afdeling Drachten ook hun volle medewerking en vertrouwen aan dhr.
Nielsen zullen schenken in de moeilijke taak die hem wacht.
In 1957 wordt het district Friesland aangeduid met district 18.
Er is inmiddels in 1960 al sprake van een nieuwe indeling van districten.
Vanaf 1961 zijn er 11 districten vastgesteld, overeenkomst de geografische
grenzen van de provincies.
De leiding van een district berust nu bij een Provinciale Commissaris.
Ieder district mag een assistent commissaris kiezen.
In Friesland wordt dhr. J. van Strien uit Hardegarijp gekozen tot assistent.
De 11 Provinciale Commissarissen vormen vanaf 1963 een Raad van
Bestuur binnen de organisatiestructuur van de NBvV.
In juni 1963 treedt D.G. Nielsen af als Provinciale Commissaris en wordt
opgevolgd door dhr. Joh. Van Dijk uit Oude Leye/Vrouwenparochie.
1963 – 1967 Joh. van Dijk uit Oude Leye.
In 1967 vervalt het begrip “Provinciale Commissaris” en keert men terug naar
de aanduiding “Districtscommissaris”.
Als dhr. Joh. van Dijk in 1967 aftreedt, wordt hij opgevolgd door L. Kappinga
uit Leeuwarden.
1967 – 1969 L. Kappinga uit Leeuwarden,
wordt Districtscommissaris onder voorwaarde dat hij ondersteuning krijgt van
drie assistenten.
Dhr. L. Kappinga treedt i.v.m. verhuizing naar een andere provincie in 1969 af
en wordt opgevolgd door J. Forsten uit Franeker.

25

1969 – 1983 J. Forsten uit Franeker.
De benaming Districtscommissaris wordt in 1974 vervangen door
Districtsvoorzitter.
In juli 1983 treedt J. Forsten door ziekte en na 14 dienstjaren af als
Districtsvoorzitter en wordt opgevolgd door H. Suichies uit Leeuwarden,
die al enige tijd als wnd. Districtvoorzitter de taken van dhr. J. Forsten had
overgenomen.
1983 – 1995 H. Suichies uit Leeuwarden.
In 1983 bestaat de NBvV 50 jaar.
In het maandblad Onze Vogels jaargang 1983 krijgen de Districten de
gelegenheid zich te presenteren.
In het novembernummer, op bladzijde 475 en 476 is een artikel opgenomen
over de ontwikkeling van het district Friesland.
Vanaf 1985 wordt in het maandblad Onze Vogels bij de vermelding van de
namen van de Districtsvoorzitters nadrukkelijk vermeld dat zij ook deel
uitmaken van het Bondsbestuur.
In 1995 treedt H. Suichies af en wordt opgevolgd door dhr. J.T.L. Zondervan
uit Tietjerk.
H. Suichies wordt benoemd tot Lid van Verdienste van de NBvV.
1995 – 1998 J.T.L. Zondervan uit Tietjerk.
Hij treedt in mei 1998 af en wordt opgevolgd door dhr. G. van Someren
uit Suameer.
1998 – 2000 G. van Someren uit Suameer.
Hij treedt in juni 2000 af en wordt opgevolgd door dhr. K. Haisma uit
Damwoude.
2000 – 2007 K. Haisma uit Damwoude.
In mei 2007 treedt K. Haisma af en wordt opgevolgd door dhr. S. de Haan uit
Leeuwarden.
K. Haisma wordt benoemd tot Lid van Verdienste van de NBvV.
Voor de periode dat hij lid was van het districtsbestuur ( 22 jaar) ontving hij
van de afdelingen een wandbord van Makkumer aardewerk.
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2007 – 2016 S. de Haan uit Leeuwarden.
Dhr. S. de Haan treedt in mei 2016 af en wordt opgevolgd door
dhr. S. Veenstra uit Nijland.
2016 – heden S. Veenstra uit Nijland.
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Het Districtsbestuur.
Het blijkt op basis van het archief erg moeilijk te zijn exact terug te vinden wanneer en welke
assistenten, en later districtbestuurders, deel uit hebben gemaakt van het voltallige
districtsbestuur. Hun functieperioden laten zich dan ook niet in tabellen samenvatten.
1960.
Tijdens de Algemene Vergadering van 1960 is er sprake van een opzet om tot een geheel
gewijzigde districtsindeling te komen.
De situatie vanaf 1961 is dat het aantal districten terug gebracht wordt naar 11.
De voorzitter van een district wordt een “Provinciale Commissaris” genoemd en vanaf 1962
mag deze zich laten ondersteunen door een “assistent – commissaris”.
Nieuw in de organisatiestructuur is nu dat die 11 Provinciale Commissarissen tezamen een
Raad van Bestuur gaan vormen. (in 2020 herhaalt de geschiedenis zich).
1963.
Op de districtsvergadering van 8 mei 1963 wordt dhr. Joh. van Dijk gekozen tot
Districtscommissaris.
Ook worden op deze vergadering twee assistenten gekozen en wel de heren de Jonge uit
Joure en Sijtsma uit Franeker..
Door drukke werkzaamheden bedankt dhr. Sijtsma op 7 oktober 1963 voor zijn functie in het
Districtsbestuur.
1967.
In dit jaar treedt dhr. D.G. Nielsen af als Districtscommissaris en wordt opgevolgd door dhr.
L. Kappinga uit Leeuwarden.

1967, 1968.
Als in 1967 dhr. L. Kappinga aantreedt als Districtscommissaris (de naam P.C. is dan
vervallen), bedingt hij dat hij ondersteund wordt door drie assistenten.
Gekozen worden de heer H.P. de Jong uit Marsum en dhr. A.A. Mittenburg uit Lemmer.
Samen met dhr. J. van Strien uit Hardegarijp is dit in 1967 de samenstelling van het
districtsbestuur.
In 1968 treedt dhr H.P. de Jong weer af in verband met overige werkzaamheden.
Hij wordt opgevolgd door dhr. Sijtsma uit Franeker.
1969, 1970.
In 1969 zijn aftredend en niet herkiesbaar de heren Mittenburg en Sijtsma.
Dhr. J. van Strien stelt zich herkiesbaar.
Als nieuwe kandidaat bestuurslid wordt dhr. J. Oosterkamp uit Murmerwoude voorgedragen
en benoemd tot bestuurslid.
Er blijft een vacature over. Deze wordt in 1970 ingevuld door dhr. G. Geurs uit Joure.
1971, 1972.
In 1971 wordt het districtsbestuur uitgebreid tot vijf bestuursleden.
Dhr. R. van Dijk uit Harlingen wordt op 14 mei 1971 gekozen in het districtsbestuur.
In dit jaar wordt ook de voorzitter, dhr. J. Forsten herkozen.
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Tijdens een bestuursvergadering van 3 januari 1972 wordt in een besluitenlijst de
samenstelling van het bestuur en de verdeling van de taken vastgelegd.
Voorzitter
J. Forsten.
Tevens belast met de afdelingen St. Annaparochie, Leeuwarden, Joure,
Lemmer en Jubbega-Schurega.
Secretaris
R. van Dijk,
Tevens belast met de afdelingen Franeker, Harlingen, Grouw en Heerenveen.
Penningmeester J. Oosterkamp
Tevens belast met de afdelingen Noordbergum, Ooststellingwerf, Wolvega,
Ferwerd en Drogeham.
2e secretaris J. van Strien.
Tevens belast met waarnemend voorzitterschap, organisatorische zaken
Aangaande tentonstellingen en belast met de afdelingen Damwoude,
Dokkum, Terschelling, Houtigehage en Ureterp.
2e penningmeester G.Geurs
Tevens belast met de notulering van de bestuursvergaderingen en de
afdelingen Zwaagwesteinde, Surhuisterveen, Kollum en Drachten.
Het bestuur vergadert viermaal per jaar, in januari, maart, augustus en november.
Men vergadert bij toerbeurt aan huis van de bestuursleden.
De districtsvergaderingen worden gehouden in januari, mei en oktober.
1972, 1973.
In 1972 zijn aftredend de heren Oosterkamp en van Strien.
Beiden zijn herkiesbaar en worden herkozen.
In 1973 zijn de heren R. van Dijk en G. Geurs aftredend en herkiesbaar.
Beiden worden op 13 mei 1973 herkozen voor een periode van drie jaar.
1975, 1976.
Aftredend en herkiesbaar is R. van Dijk.
Aftredend en niet herkiesbaar is G. Geurs. Als kandidaat wordt P. Kars uit Stiens
voorgedragen en op 9 mei 1975 gekozen als bestuurslid.
In 1976 zijn de heren Oosterkamp en van Strien aftredend en worden zonder
tegenkandidaten op 7 mei 1976 herkozen voor een periode van drie jaar.
1978, 1979.
In 1978 zijn P. Kars en R. van Dijk aftredend, herkiesbaar en herkozen.
In 1979 bedankt P. Kars in verband met ziekte als bestuurslid.
De heren van Strien en Oosterkamp zijn aftreden en herkiesbaar, zij worden op 27 april 1979
herkozen als bestuurslid.
In de vacature wordt voorzien door kandidaat J. Zorgdrager uit Drachten. Hij wordt ook op 27
april 1979 gekozen als bestuurslid.
1980, 1981.
In 1980 overlijdt Joop van Strien.
Voor de openvallende post in het bestuur zijn meerdere kandidaten.
H. Suichies wordt gekozen als bestuurslid en zal de functie van J. van Strien als 2e voorzitter
overnemen.
Zorgdrager en van Dijk zijn in 1981 aftredend en herkiesbaar . Beiden zijn op 8 mei 1981
herkozen.
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1982, 1983.
In 1982 geeft de voorzitter J. Forsten aan per 1983 af te treden.
H. Suichies neemt zijn functie over.
In de vacature wordt voorzien door de verkiezing van dhr. H. Valk uit Joure.
De bestuursamenstelling is in 1983:
Voorzitter
H. Suichies
2e voorzitter
J. Zorgdrager
Secretaris
R. van Dijk
e
2 secretaris
H. Valk
Penningmeester
J. Oosterkamp.
1985.
Aftredend in dit jaar zijn de heren Valk en Oosterkamp. Dhr. H. Valk is herkiesbaar.
Dhr J. Oosterkamp treedt af in april 1985. De nu ontstane vacature wordt ingevuld door de
kandidaatstelling van dhr. K. Haisma te Murmerwoude.
Hij wordt op 26 april 1985 gekozen als bestuurslid in de functie van penningmeester en
redacteur van het districtsblad.
1988, 1989.
In 1988 treedt dhr. H. Valk af als bestuurslid. Dhr. J. Zondervan wordt gekozen als zijn
opvolger.
In 1989 zijn Zorgdrager en van Dijk aftredend, herkiesbaar en herkozen.
1992.
Op de districtsbestuursvergadering van 18 mei 1992 wordt vastgesteld dat de taakverdeling
van de bestuursleden reglementair niet juist is.
Het districtsbestuur bestuut uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Dit houdt in dat R. van Dijk en W. Vermeij algemeen bestuurslid zijn.
W. Vermeij is in 1991 gekozen in plaats van J. Zorgdrager.
De bestuurssamenstelling is in 1992:
H. Suichies voorzitter, J. Zondervan secretaris, K. Haisma penningmeetser en R. van Dijk en
W. Vermeij zijn bestuursleden.
1994, 1995.
In 1994 zijn afredend en herkiesbaar K. Haisma en R. van Dijk.
Op deze manier kan worden voorkomen dat de secretaris en de penningmeester gelijktijdig
aftredend zijn.
In 1995 is ook H. Suichies aftredend en niet herkiesbaar.
Op de districtsvergadering van 21 april 1995 wordt J. Zondervan gekozen en benoemd tot
voorzitter.
Er is nu nog een vacature welke bij voorkeur door Rayon Zuid ingevuld zou moeten worden.
Het districtsbestuur vindt dhr. P. Dijkstra te Akkrum een goede kandidaat.
W. Verweij is vanaf 25 augustus 1995 secretaris.
1996, 1997.
Op de districtsvergadering van 19 april 1996 is R. Van Dijk gehuldigd voor het 25 jaar lang lid
zijn van het districtsbestuur.
Dhr. P. Dijkstra is gekozen tot bestuurslid van het District Friesland.
In 1997 zijn penningmeester K. Haisma en bestuurslid R. van Dijk aftredend en herkiesbaar.
Zij worden opnieuw in hun functies benoemd.
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2002.
P. Dijkstra is aftredend en herkiesbaat, K. Wouters is aftredend en niet herkiesbaar.
Als kandidaat voor de openvallende vacature is gekozen voor A. Bloemhof te Sint
Jacobiparochie. De samenstelling van het bestuur is dan K. Haisma voorzitter, J.H. van der
Heide secretaris, A. Bloemhof penningmeester, P. Dijkstra commissaris jeugdzaken,
Mevr. J. Beyert-Wouterse commissaris.
2003, 2004.
In 2003 zijn mevr. J. Beijert-Wouterse en J.H van der Heide aftreden en herkiesbaar..
Beiden worden met een mandaat van drie jaar herkozen.
In 2004 is de voorzitter K. Haisma aftredend en wordt herkozen voor een nieuwe
zittingsperiode van drie jaar.
2005, 2006.
In 2005 zijn P. Dijkstra en A. Bloemhof aftredend, stellen zich herkiesbaar en worden
herkozen.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is mevr. J. Beijert-Wouterse. In deze vacaturen
wordt voorzien door de kandidaatstelling van S. Brouwer uit Drogeham. Hij wordt gekozen
als lid van het districtsbestuur.
Ook J.H. van der Heide treedt af als bestuurslid. Deze vacature zal in 2006 ingevuld worden.
Het secretariaat wordt waargenomen door A. Bloemhof.
In 2006 neemt A. Bloemhof de functie van secretaris op zich. In de vacature binnen het
districtsbestuur wordt M. van Wijngaarden te Rinsumageest in het bestuur gekozen en krijgt
de functie van penningmeester.
2007, 2008.
In 2007 treedt de voorzitter K. Haisma af en wordt opgevolgd door S. de Haan uit
Leeuwarden.
Aftreden en herkiesbaar in 2008 is A. Bloemhof. Hij wordt voor een periode van drie jaar
herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar is P. Dijkstra.
Kandidaat voor deze vacature is B. van der Veer uit Lemmer en wordt gekozen in het
districtsbestuur met de functie commissaris jeugdzaken.
2009,2010.
In 2009 zijn M. van Wijngaarden en S. Brouwer aftreden, herkiesbaar en worden beiden
herkozen.
De voorzitter S. de Haan is in 2010 aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herkozen met een
mandaat van drie jaar.
2011,2012.
In 2011 zijn A. Bloemhof en B.v.d. Veer aftreden, herkiesbaar en worden herkozen.
M. van Wijnaarden en S. Brouwer zijn in 2012 aftredend, herkiesbaar en worden herkozen.
2013,2014.
De voorzitter S. de Haan is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herkozen voor een nieuwe
periode van drie jaar.
In 2014 is aftredend en herkiesbaar A. Bloemhof, hij wordt herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar is B.v.d. Veer. Deze vacature wordt ingevuld door A. Ruiter uit
Joure.
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2015, 2016.
M. van Wijgaarden is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Ook aftredend is S. Brouwer, hij stelt zich wel herkiesbaar en wordt herkozen.
In de ontstane vacature wordt S. Terpstra uit Marrum verkozen.
In het bestuur vindt een verschuiving plaats van functies. A. Ruiter wordt penningmeester en
S. Terpstra commissaris jeugdzaken.
In 2016 treedt de voorzitter S. de Haan af en stelt zich niet herkiesbaar.
Hij wordt opgevolgd door S. Veenstra uit Nijland.
2017,2018.
In 2017 zijn aftredend, herkiesbaar en worden herkozen A. Bloemhof en S. Brouwer.
Aftredend en herkiesbaar en herkozen in 2018 is A. Ruiter.
S. Terpstra treedt af als bestuurslid.
Voortvloeiend uit de fusie van de ANBvV met de NBvV wordt een lid van de voormalige
ANBvV toegevoegd aan het districtsbestuur.
In de aanwezige vacature wordt benoemd N. Jansen uit Sneek.
Er wordt geen afzonderlijke commissaris jeugdzaken meer aangewezen.
2019
Op 5 april 2019 is tijdens de districtsvergadering de voorzitter S. Veenstra aftredend en
herkiesbaar. Hij wordt herkozen voor een periode van drie jaar.
In 2020 zijn A. Bloemhof en S. Brouwer aftredend en geven vroegtijdig aan dat ze niet
herkiesbaar zijn.
2020
Het jaar 2020 staat geheel in het teken van de overheidsmaatregelen die getroffen worden in
verband met de uitbraak van het Covid 19 virus.
Er kunnen geen vergaderingen worden gehouden.
Alle geplande tentoonstellingen worden afgelast.
De bestuursverkiezingen worden digitaal met de afdelingen geregeld.
In 2020 overlijdt S. Brouwer.
Zijn functie wordt overgenomen door J.S. Andringa.
A.Bloemhof treedt niet af, hij blijft met een nieuw mandaat van drie jaar secretaris en vervult
tevens de functie van 2e voorzitter.
In het najaar van 2020 treedt N. Jansen af.
Met ingang van 2021 is de functie van commissaris/2e secretaris vacant.
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Regio’s of Rayons.
Het districtsbestuur kan ter wille van een effectieve werkwijze, in overleg met de afdelingen,
besluiten tot het instellen van regio’s binnen het district.
Deze regio’s kunnen een eigen bestuursvorm instellen. Een lid van het districtsbestuur kan
optreden als contactpersoon tussen de regio en het districtsbestuur. Voor het instellen van
een regio is geen regelgeving vanuit de bond aanwezig en zijn geen faciliteiten beschikbaar.
Deze algemene bepaling is ook van toepassing op het district Friesland.
Besloten wordt over te gaan tot het instellen van een viertal “rayons”.
In 2020 is de opbouw nog ongewijzigd, zij het dat door het opheffen van een aantal
afdelingen de omvang van sommige rayons wat kleiner is geworden dan bij de start.
Rayon Noord-West:
Wordt gevormd door de afdelingen Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en
Stiens.
Contactpersoon vanuit het districtsbestuur is A. Bloemhof.
Rayon Zuid:
Wordt gevormd door de afdelingen Grou, Jubbega, Joure, Koudum en Lemmer.
Contactpersoon vanuit het district is A. Ruiter.
Rayon Noord-Oost:
Wordt gevormd door de afdelingen Damwoude, Dokkum, Ferwert, Noordbergum
en Zwaagwesteinde.
Contactpersoon vanuit het district is vanaf 2021 vacant.
Rayon Oost:
Wordt gevormd door de afdelingen Drachten, Drogeham, Oosterwolde,
Surhuisterveen en Ureterp.
Contactpersoon vanuit het district is J.S. Andringa.

Uit het archief van v.v. Leeuwarderadeel.
Op 14 maart 1989 werd een vergadering te Sint Jacobi Parochie belegd
met het doel de mogelijkheden te onderzoeken of het mogelijk was een zogenaamde
regio tentoonstelling te organiseren.
Op deze vergadering waren de besturen van de verenigingen in onze regio aanwezig, te
weten Leeuwarden I, Leeuwarden II, Harlingen, Franeker,Sint Annaparochie en Stiens.
Hoewel iedereen positief tegenover de plannen stond, kwam het er op neer dat alleen St.
Annaparochie en Stiens deze regio tentoonstelling wilden en konden organiseren.
Uit deze eerste bijeenkomst is eigenlijk het Rayon Noord West van het district Friesland
ontstaan (Het op de volgende bladzijde afgebeelde logo, is ontworpen door Jacob Smink, lid
van de Volièrevereniging “Leeuwarder Vogelvrienden”)

In het begin is er ook contact geweest met de afdeling West Terschelling. Mede in verband
met de moeilijke reistijden, voelden zij er niet veel voor actief mee te doen in het rayon, maar
stelden het wel op prijs om geïnformeerd te blijven.
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In 1996 treedt ook de afdeling Bolsward toe tot het rayon.

De eerste regio tentoonstelling wordt in 1990 door St. Annaparochie georganiseerd.
Vervolgens heeft het rayon in 1991, 1993, 1995 en 1996 een regionale tentoonstelling in
Stiens georganiseerd. Het blijkt moeilijk om iedere keer een afdeling bereid te vinden deze
tentoonstelling te organiseren. Reden voor ons om voor te stellen deze tentoonstelling over
een periode van tenminste vijf jaar vast te leggen in Stiens. Hier komt nogal wat verweer
tegen omdat verschillende afdelingen voorstander zijn van een roulerende
tentoonstellingsplaats. Dit is voor Stiens reden om aan te geven dat zij, evenals de
afdelingen Leeuwarden I en Leeuwarden II geen regio tentoonstelling meer zullen
organiseren.
Vanaf 1997 rouleert de regio tentoonstelling tussen de afdelingen Bolsward, Harlingen en
Franeker.
Als rayon kun je meer doen dan alleen een tentoonstelling houden. Diverse initiatieven
worden in gang gezet, maar worden in de praktijk nog niet uitgevoerd. Wel wordt onderling
beperkt gecommuniceerd door het houden van twee vergaderingen per jaar. Eén
vergadering wordt belegd met alle bestuursleden van de deelnemende afdelingen, de
tweede vergadering wordt bezocht door afgevaardigden van die afdelingen.
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District in actie: Districtstentoonstellingen.
Een jaarlijks hoogtepunt voor iedere georganiseerde vogelliefhebber is het
tentoonstellingsseizoen. Zoveel als mogelijk wordt ieder jaar in het District Friesland een
zogenaamde “districtstentoonstelling” georganiseerd door een afdeling binnen het district.
In onderstaand overzicht start de registratie vanaf 1960. Het is nog niet terug te vinden of
voor die tijd al dergelijke tentoonstellingen in Friesland werden gehouden.
1960
1961
1962
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

28 – 29 jan. 61
22 – 26 dec.
11 – 13 jan 63
14 – 16 dec.
16 – 18 dec.
15 – 17 dec.
11 – 16 dec.
11 – 14 dec.
18 – 20 dec.
9 – 12 dec.
14 – 18 dec.
13 – 16 dec.
12 – 15 dec.
18 – 21 dec.
16 – 22 dec.
15 – 18 dec.
14 – 17 dec.
12 – 16 dec.
13 – 16 dec.
10 – 13 dec.
16 – 19 dec
15 – 18 dec.

Heerenveen
Heerenveen
Drachten
Zwaagwesteinde
St. Annaparochie
Bergum
Franeker
Drachten
Lemmer
St. Annaparochie
St. Annaparochie
St. Annaparochie
St. Annapaochie
St. Annaparochie
Dokkum
St. Annaparochie
Drachten
St. Annaparochie
Lemmer
Dokkum
Damwoude
St. Annaparochie

café rest. Tropenfauna
cafe rest. Tropenfauna
VVV gebouw
Buurthuis
Ons Huis
De Stryp
Schouwburg De Lawei
Dorpshuis
Ons Huis
Ons Huis
Ons Huis
Ons Huis
Ons Huis
Showroom Wouda garage
Ons Huis
verenigingsgebouw Houtlaan
Ons Huis
De Helling
Het Bolwerk
De Moune Tille
Ons Huis

Bovenstaande foto is geplaatst in het maandblad Onze Vogels, 1983, blz. 475.
Op de achtergrond staat de nieuwe districtvlag, met daarvoor de districtskampioenen op de
Districtstentoonstelling van 1982 in Sint Annaparochie.
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1983 14 – 17 dec.
Heerenveen
Het Nye Huys
1984 12 – 15 dec.
Harlingen
Trebol
1985 12 – 14 dec.
Dokkum
Het Bolwerk
1986 17 – 20 dec.
Murmerwoude
Pipegael Broeksterwoude
1987 9 – 12 dec.
Noordbergum
Westermar Bergum
1988 14 – 17 dec.
Ureterp
Dorpshuis Ureterp.
1989 13 – 16 dec.
Kollum
De Colle
1990 13 – 15 dec.
Bolsward
’t Dielshûs Wommels
1991 18 – 21 dec.
Damwoude
De Pipegaal Broeksterwoude
1992 9 – 12 dec.
Dokkum
het Bolwerk
Op 23 september 1992 werd in de Staatscourant een verbod van tentoonstellingen
gepubliceerd in verband met Pseudo vogelpest.
1993 8 – 11 dec.
Lemmer
De Helling
1994 14 – 17 dec.
Ureterp
Dorpshuis
1995 13 – 16 dec.
Ferwert
Sporthal De Heechfinne
1996 18 – 21 dec.
Damwoude
De Pipegaal Broeksterwoude
1997 17 – 20 dec.
Joure
Evenementenhal
Vanaf 1997 wordt de naam “Districtstentoonstelling” in district Friesland gewijzigd in de
“Friese Kampioenschappen”.
16 – 19 dec.
Ureterp
MFC De Wier
15 – 18 dec.
Jubbega
De Bining Hemrik
13 – 16 dec.
Ferwert
Sporthal De Heechfinne
12 – 15 dec.
Damwoude
De Pipegaal Broeksterwoude
12 – 14 dec.
Franeker
Sporthal De Trye
18 – 20 dec.
Joure
Evenementenhal
15 – 18 dec.
Jubbega
De Bining Hemrik
14 – 17 dec.
Ferwert
Sporthal De Heechfinne
20 – 23 dec.
Leeuwarden II
Scantihal
13 – 15 dec.
Harlingen
Harnehal
17 – 20 dec.
Ureterp
MFC De Wier
17 – 19 dec.
Koudum
De Klamere Workum
16 – 18 dec.
Leeuwarden
Scantihal
22 – 24 dec.
Leeuwarden
Scantihal
12 – 15 dec.
Jubbega
De Bining Hemrik
12 – 14 dec.
Bolsward
De Mande Nijland
in dit jaar kon vanwege de toen heersende vogelgriep de distr. tt geen
doorgang vinden.
De planning was dat deze door de afd. Joure in Langweer zou worden
georganiseerd.
2015 17 – 19 dec.
Ferwert
Dorpshuis “De Nije Tille” Marrum
2016 21 – 26 dec.
Leeuwarden
Scantihal
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Een dag voor het inbrengen van de vogels was er sprake van een 2e uitbraak van de
vogelgriep in Friesland.
Inzenders uit de getroffen gebieden mochten hun ingeschreven vogels niet naar Leeuwarden
vervoeren.
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2017 14 – 16 dec.

Koudum

De Treemter

Op de districtsvergadering van 6 oktober 2017 wordt vastgesteld dat het nu al vanuit de
praktijk blijkt, dat het steeds moeilijker wordt afdelingen te vinden die het aandurven een
districtstentoonstelling te organiseren.
Mogelijk moeten we naar een andere opzet van de districtstentoonstelling.
Besloten wordt een werkgroep in te stellen met als taakstelling te zoeken naar een andere
constructie van een districtstentoonstelling.
De werkgroep wordt geformeerd met minimaal 5 personen.
De werkgroep krijgt een eigen budget en moet een vaste “show”locatie vinden voor 5/10 jaar.
Voorgesteld wordt een samenstelling welke wordt gevormd door 4 voorzitters of
secretarissen van afdelingen en 1 lid uit het districtsbestuur.
De werkroep komt bij voorkeur uit één rayon.
De werkgroep opereert onafhankelijk van het districtsbestuur en onderzoekt:
De duur van de tentoonstelling;
Een samenwerking met andere shows, b.v. zoals de Nederlandse Bond van
Sierduivenhoudersverenigingen die jaarlijks organiseert in Drachten;
Het benodigde budget;
De werkgroep rapporteert binnen een half jaar aan het districtsbestuur.
Op 5 april 2019 wordt tijdens de districtsvergadering een presentatie verzorgd door leden
van de werkgroep . Daarbij wordt hun eindrapportage overgedragen aan het districtsbestuur.
Er worden drie opties gepresenteerd:
Optie 1 voorziet in een samenwerking met de Sierduivenverenigingen in Drachten.
Hieraan kleven voor- en nadelen.
Optie 2 trekt een sterk vergelijk met de organisatie van de districtstentoonstelling in Drenthe.
Optie 3 gaat uit van de organisatie van een districtstentoonstelling door de leden van de
werkgroep bij een afdeling en daarbij wordt de die afdeling toegewezen door de werkgroep.
Deze structuur levert geen financiële voordelen op.
De beslissing ligt nu bij de leden van het district, de werkgroep wordt onder dankzegging van
hun werkzaamheden, ontbonden.
2018 13 – 15 dec.
Noordbergum
it Geahûs Garyp
2019 26 – 28 dec.
Leeuwarden
Scantihal
2020 geen tentoonstelling in verband met overheidsmaatregelen ter inperking van de
gevolgen van de coronavirus Covid 19.
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District in actie: Wisselbekers en de Herinneringsmedailles
De Forsten beker.
Op 27 november 1993 overleed op 73 jarige leeftijd Jacob Forsten uit Franeker, erelid van
de NBvV.
Vanaf 1969 tot 1982 was hij Districtsvoorzitter van het District Friesland.
Uit de notulen van het districtsbestuur, gehouden op 20 maart 1984 is af te leiden dat dit
bestuur heeft besloten over te gaan tot het instellen van een “Forsten – beker”.
Deze wisselbeker wordt jaarlijks toegekend aan een jeugdlid die met de hoogste
geklasseerde vogels deel neemt aan de Jeugdinzendingen naar districtstentoonstelling in
Friesland.
Hoewel de wisselbeker in 1984 wordt ingesteld, komt de vermelding van de winnaar niet
eerder in het archief voor dan in de aanwezige catalogi van districtstentoonstellingen vanaf
1990.
1990 Y.P. Terpstra
kromsnavel
91 pnt.
1991 L.Nicolai
kleurkanarie
91 pnt.
1992 L. Nicolai
kleurkanarie
91 pnt.
1993 L. Nicolai
kleurkanarie
92 pnt.
1994 J. Thijsseling
kleurkanarie
91+ pnt.
Na 1994 komen geen vermeldingen meer voor.
Blijkbaar is de wisselbeker vervangen door de “Henk Suichies”beker.

De Henk Suichies beker.
Na het overlijden van J. Forsten en het aftreden van Henk Suichies, besluit H. Suichies een
vervangende wisselbeker beschikbaar te stellen voor de hoogst gewaardeerde vogel van
een jeugdlid op de districtstentoonstelling.
Uit de aanwezige catalogi komen dan onderstaande winnaars uit de bus, zij het dat niet in
alle catalogi deze winnaar wordt vermeld. Vermoedelijk komt dit door het gebruikte
computerprogramma waarmee de catalogus wordt samengesteld.
1995 J. v.d. Meer
kleurkanarie
1996 J. Thijsseling
kleurkanarie
1997 G. Bootsma
kleurkanarie
1998 – 2001 geen vermelding
2002 E. Kampen
Gloster corona
2003 J. Hof
kleurkanarie
2004 P. Rauwerda
Fife fancy
2005 A. Luimes
Agapornis
2006 D.A. van Zetten
Raza espagnol
2007 – 2013 geen vermelding
2014 A.J. Wiegersma
kleurkanarie
2015
2016 H. Deelstra
kromsnavel
2017 K. Postma
kleurgrasparkiet
2018
2019

92+ pnt
91 pnt.
90 pnt.
92 pnt
91+ pnt
91 pnt.
91 pnt
92 pnt
93 pnt.
93 pnt
91 pnt
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Plaquette van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit LNV.
Gedurende een aantal jaren werd door het Ministerie van LNV een plaquette in etui
beschikbaar gesteld voor niet alleen de Bondskampioenschappen, maar ook voor de
Districtstentoonstellingen.
In het archief van het district werden onderstaande vermeldingen terug gevonden.
1990 A. Hartman Kollum
1994 P. Nicolai Kootstertille
1997 J. Brouwer Warga
mej. N. Dijkstra jl.
1998 J. Brouwer Wartena
mej. N. Dijkstra Lemmer jl
2001 J. Scholte
Nynke Harder jl
2002 A. Bloemhof St. Jacobipar.
E. Kampen jl.
2003 P. Nicolai Kootstertille
J. Hof jl.

stam kleurkanaries
stam kleurkanaries
stam Agaporniden
kleurkanarie

369 pnt.
371 pnt.
371 pnt.
90 pnt.

Bruinoorparkiet
Lizard
Halsbandparkiet
Gloster corona
stam kleurkanaries
kleurkanarie

93 pnt.
91 pnt.
93 pnt.
92 pnt.
374 pnt.
91 pnt.
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Het Districts-herinneringsschildje.
Tijdens de vergadering van het districtsbestuur op 5 januari 1993 wordt vastgesteld dat er
feitelijk een nieuwe verdeling van de districtsprijzen moet komen.
Het totaalpakket wordt onbetaalbaar.
Nu het aantal hoofdgroepen zijn uitgebreid, houdt dat in dat er, als in alle hoofdgroepen
stammen en enkelingen zitten, 420 bondsprijzen gewonnen kunnen worden.
De bondsprijzen bestaan uit een bondskruis, een zilverige- en bronskleurige medaille met
het opschrift “Districtskampioenschap NBvV “ en een koppel goudvinken tegen de
achtergrond van de landkaart van Nederland. (uitvoering in 2009).
Daarnaast worden ook nog door de organiserende afdeling 2e en 3e prijzen toegekend die
gekoppeld zijn aan het eindtotaal van de keuring van een vogel.
Drie maanden later wordt weer over dit punt vergaderd.
De conclusie van het districtsbestuur is dan dat het beschikbaar stellen van Bondsprijzen,
zoals die dan op papier staan, voldoende is voor een districtstentoonstelling.
Een voorstel is nu om de verenigingsprijzen te laten vervallen en aan iedere inzender een
herinneringsmedaille beschikbaar te stellen.

Districtsverenigingsprijs.
Om de deelname aan de districtstentoonstelling te stimuleren, wordt in 1984 een
districtsverenigingsprijs ingesteld.
De spelregels worden eenvoudig gehouden.
Iedere afdeling die 5 inzenders of meer als deelnemer op een districtstentoonstelling heeft,
dingt mee naar de prijs.
Van vijf inzenders per vereniging dingt de vogel met het hoogste behaald eindtotaal mee.
Van deze vogels wordt het gezamenlijk eindtotaal vastgesteld.
Gedeeld door vijf wordt zo een gemiddelde per afdeling vastgesteld.
De afdeling met het hoogst gemiddelde wint de beker, die door het districtsbestuur wordt
uitgereikt op een districtsvergadering.
In de archieven van het district zijn onderstaande uitslagen terug gevonden
1999
2001
2003
2005
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018

Franeker
Grouw.
Damwoude
Drogeham
Damwoude
Drogeham
Noordbergum

Bolsward

2000
2002
2004
2006
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

Franeker
Leeuwarden 2
Drogeham
Drogeham
Drogeham
Drogeham
Noordbergum
Zwaagwesteinde
Lemmer
Drogeham
Drogeham
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District in actie: Districtsvogelbeurzen.
Uit de notulen van districtsvergaderingen is terug te vinden dat een aantal jaren in het district
een vogelbeurs is gehouden, onder auspiciën van het districtsbestuur.
1967
Tijdens de districtvergadering van 13 oktober 1967 wordt gevraagd, namens de afdeling
Lemmer, of het mogelijk is om tot een soort “vraag en aanbod” te komen op districtsniveau.
De vergadering besluit dat er naar gestreefd zal worden het volgende jaar een centrale
vogelbeurs te houden.
1968.
Als gegadigden voor de organisatie van de vogelbeurs melden zich tijdens de
districtvergadering van 26 april 1968 aan de afdelingen St. Annaparochie en Bergum.
Er wordt een stemming gehouden waaruit volgt dat Bergum op zaterdag 23 november 1968
de vogelbeurs organiseert. De verdere organisatie wordt aan de afdeling overgelaten.
Op de districtvergadering van 1 november 1968 komt afdeling Lemmer met het voorstel om
zowel in het Noorden als in het Zuiden een vogelbeurs te houden.
Er volgt een geanimeerde bespreking met de uitslag dat St. Annaparochie de vogelbeurs
krijgt toegewezen en de afdeling Lemmer krijgt toestemming om naast de
districtstentoonstelling ook een vogelbeurs te houden.
Er wordt gevraagd of er nu naast de District vogelbeurs nog wel een vogelbeurs gehouden
mag worden tijdens een Onderlinge T.T.
Het district kan en wil dit niet verbieden, maar vraagt de afdelingsbesturen dit dan wel zoveel
mogelijk plaatselijk te houden.
1970.
Op de districtvergadering van 31 oktober 1969 vindt de toewijzing plaats van de District
vogelbeurs 1970.
Er komen niet direct kandidaten.
Afdeling Ooststellingwerf zou de vogelbeurs graag zien op een vaste plaats, die centraal
gelegen is.
Daar er nog steeds geen kandidaten zijn stelt Ooststellingwerf zich beschikbaar, ondanks
een decentrale ligging.
Deze afdeling krijgt hiervoor toestemming.
Zij hebben met de organisatie van vogelmarkten al sinds 1964 ervaring opgedaan.
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Via een ongedateerde brief vanuit het districtbestuur ontvangen de afdelingen de
mededeling dat afdeling Ooststellingwerf namens het district een vogelbeurs organiseert op
zaterdag 28 februari 1970, aanvang 13.00 uur, sluiting 15.00 uur.
Inleggeld 10 ct per vogel.
Plaats: Hotel de Zon in Oosterwolde.
Oosterwolde ligt centraal voor de drie noordelijke provincies en de afdeling verwacht veel
van deze beurs. We voegen hier alleen aan toe: DOE MEE.
Op de districtsvergadering van 15 mei 1970 stelt Ooststellingwerf voor de district vogelbeurs
op de laatste zaterdag van februari als vaste datum in te voeren.
In 1970 wordt de district vogelbeurs voor een periode van vijf jaar toegekend aan
Ooststellingwerf.

1976.
Tijdens de districtvergadering op 23 januari 1976 wordt vastgesteld dat de termijn van vijf
jaar waarin Ooststellingwerf de district vogelbeurs mocht organiseren voorbij is.
Indien er geen andere gegadigden zouden zijn, zou dit kunnen worden verlengd.
Aangezien thans de afdelingen Drachten en Drogeham ook hierom vroegen moet worden
gestemd.
Er volgt eerst een levendige discussie.
Daar de afdelingen niet tot een eensluidende gedachte komen en de afdeling
Ooststellingwerf zich niet kan verdedigen wegens afwezigheid, wordt besloten deze kwestie
tot de volgende vergadering aan te houden.
Op 7 mei 1976 ligt er tijdens de districtsvergadering een voorstel op tafel om de naam
“districtsvogelbeurs” te laten vervallen.
Nu komen de tongen pas goed los.
Als eerste vraagt de afgevaardigde van Ooststellngwerf het woord hierover.
Deze spreker memoreert nog even dat hun afdeling deze beurs nu vijf jaar heeft
georganiseerd en met goed resultaat. Hij vraagt zich af waarom nu ineens deze naam moet
verdwijnen nu hij pas goed is ingeburgerd. Voorts merkt hij nog op dat het zijns inziens voor
de andere verenigingen een moeilijk haalbare zaak zal worden om die beurs rendabel te
maken.
Mocht deze beurs naar een andere vereniging gaan dan moet men er wel rekening mee
houden dat zij geen financiële steun krijgen van het district, want dat hebben zij,
Oosterwolde, ook nooit gehad.
Na nog enige felle discussies wordt er een stemming gehouden over de naam vogelbeurs.
Voor 690 stemmen en 363 tegen. De naam “districtsvogelbeurs” blijft bestaan voor één
organiserende vereniging.
Dan volgt er direct een stemming achteraan wie dan deze districtsvogelbeurs mag
organiseren gedurende de eerstvolgende vijf jaren.
Er zijn drie kandidaten. Na stemming wint de afdeling Ooststellingwerf deze stemming.
De districtsvogelbeurs wordt gedurende de eerstvolgende vijf jaar georganiseerd door
Ooststellingwerf.
1981.
Op 8 mei 1981 wordt tijdens de districtsvergadering besloten de naam “Districtsvogelbeurs”
te laten vervallen.
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District in actie: Opleiding tot Bondskeurmeester.
1969.
Op 19 december 1969 heeft het districtsbestuur van Friesland aan alle afdelingen een brief
verstuurt met betrekking tot de opleiding tot keurmeester.
De vraag naar een opleiding leeft onder de leden in Friesland.
Om zo’n opleiding mogelijk te maken, zou er een opleiding in het Noorden moeten starten.
Bij voldoende aanmeldingen is de mogelijkheid er wel, zeker als hierbij de Noordelijke
districten gaan samenwerken.
Ter informatie wordt een brochure nar de afdelingen gestuurd met uitleg over het
examenprogramma en ee aanmeldingsformulier.
Het districtsbestuur zal na de binnenkomst van de aanmeldingen in kontakt treden met de
Technische Commissies, om zo spoedig mogelijk de opleidingen te kunnen starten.

1970.
Half januari 1970 zij er ongeveer 15 aanmeldingen binnen.
Het bestuur is voornemens een middag of een avond te beleggen met de huidige Noordelijke
keurmeesters en de aanmelders, om verdere informatie over het keurmeesterschap te
verstrekken.
J. van Strien zal hiertoe de coördinatie op zich nemen.
Het ligt in de bedoeling om voor diegenen, die zich hebben aangemeld voor de cursus
Tropenkeurmeester, een voorlopige test te organiseren.
Deze wordt georganiseerd in samenwerking met dhr. L. Kappinga uit Groningen op 21 maart
1970 in ’t huis de Beurs te Groningen.
Aan deze test zullen 26 sportvrienden deelnemen.
Dit aantal moet er toe leiden dat het Noorden ook wat betreft het aantal keurmeesters een
waardige plaats in onze Bond inneemt.
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Nu moet er ook wat voor de “Kanariemensen” gebeuren.
Op 11 april 1970 wordt een test afgenomen in het Congrescentrum “Het Tehuis” te
Groningen.
De heren W.D.H. Spijker uit Hilversum en J. Bouwens uit Haarlem zijn bereid de reis naar
het Noord te ondernemen.
Na het opstarten van deze twee opleidingstrajecten komen er geen documenten, die hierop
betrekking hebben, meer voor in het archief van District Friesland.
(zelf ben ik, Henk van der Wal, toen in Groningen gestart met de opleiding tot kleurkanarie
keurmeester bij de NBvV en in 1973 geslaagd. In 2014 ben ik op 70-jarige leeftijd hiermee na
40 dienstjaren gestopt.)
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District in actie: Stimulering Zangkanariesport.
1983.
Als aan het eind van de 19e eeuw de eerste Kanarieverenigingen worden opgericht, hebben
die als basis het houden en trainen van zangkanaries. Het hoogtepunt is dan het jaarlijkse
Zangconcours waar de vogels als enkeling, stel of stam werden ingezonden.
Ervaren keurmeesters luisteren gedurende een vastgestelde tijd de vogels af en geven in de
vorm van een puntentoekenning een waardering aan de vogel.
Zo rond 1980 loopt toch de belangstelling voor het houden van zangwedstrijden met Harzers
en Waterslagers wat terug. Het aantal liefhebbers wordt minder en zo dus ook het aantal
vogels dat nog op tentoonstellingen wordt ingezonden.
Om het tij te keren besluiten zo rond 1983 de besturen van de Noordelijke districten te gaan
bevorderen dat het aantal inzenders van de zangkanaries weer wat toeneemt en de
deelname aan districtstentoonstellingen te bevorderen.
Besloten wordt om de zangkanarie liefhebbers in de gelegenheid te stellen aan
zangwedstrijden mee te doen op één van de drie districtstentoonstellingen die in district
Groningen, Friesland en Drenthe jaarlijks worden georganiseerd.
Om dit te realiseren worden jaarlijks vergaderingen belegd met de districtsbesturen van
Groningen, Friesland en Drenthe en de afgevaardigden van de organiserende vereniging.
Uit de notulen van 26 april 1984 van de vergadering in Harlingen blijkt dat in 1983 al een
districtstentoonstelling met zangkanaries is georganiseerd in Nieuw Amsterdam (Dr.)
Ingeschreven zijn dan 227 zangkanaries.
1984.
District Friesland houdt de districtstentoonstelling in Harlingen.
Verdere gegevens zijn nog niet terug gevonden.
1985.
Van 16 – 21 december 1985 wordt de tentoonstelling gehouden in de stad Groningen.
Ingezonden zij dan 184 zangkanaries.
1986.
District Drenthe organiseert de districtstentoonstelling in Emmen
Ingezonden zijn 314 zangkanaries.
1987.
District Friesland organiseert in dat jaar haar districtstentoonstelling in Bergum.
De organisatie van de zangwedstrijd is in handen van een districtsbestuurder, aangevuld met
iemand van de Noord-Nederlandse Speciaal Club Zangkanaries.
Deze constructie was in 1986 ook toegepast in Emmen.
Het aantal ingezonden vogels is niet in de notulen terug te vinden.
1988.
District Groningen organiseert de districtstentoonstelling in Winschoten.
Ingezonden zijn 337 zangkanaries.
1989.
District Drenthe organiseert de tentoonstelling in Nieuw Buinen.
Ingezonden werden 163 Harzers en 173 Waterslagers.
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1990.
District Friesland organiseert de districtstentoonstelling in Wommels.
De organisatie berust bij de afdeling Bolsward.
Ingezonden zijn 156 Harzers en 166 Waterslagers.
Er is alleen ingezonden in stammen en enkelingen, dus niet als stellen.
Op 23 april 1990 wordt een vergadering van de die Noordelijke districten gehouden in
Wommels.
De districtsvoorzitter van Friesland deelt mee dat het District Friesland besloten heeft om
zelfstandig met de zang door te gaan met ingang van 1991.
De redenen hiervoor zijn:
1e. de grote aandrang, die er al enige jaren bestaat bij de eigen zangkwekers;
2e. het aantal te verwachten zangkanaries is zodanig, dat er voor het Districtsbestuur geen
argumenten meer zijn, om deze groep vogelliefhebbers onder te brengen op andere
districten.
De schaduwzijde is dat nu een einde is gekomen aan een jarenlange periode met een
prettige samenwerking in de drie Noordelijke districten, doch het belang van de eigen
zangkwekers staat natuurlijk voorop.
De districtvoorzitter van Friesland dankt de overige districten voor de jarenlange goede
samenwerking en hoopt dat r geen begrafenisstemming zal heersen.
De beslissing van Friesland is een uitvloeisel van de hobby en is geen gevolg van enige
botsing, daar was de samenwerking te goed voor.
De aandrang van de zangkwekers werd te groot, we hebben dit lang kunnen remmen, maar
dat lukt nu niet meer.
In het archief van District Friesland bevinden zich de catalogi van alle gehouden
districtstentoonstellingen in de periode 1990 t/m 2019.
Bij raadpleging hiervan naar het aantal ingezonden zangkanaries, na de beslissing om als
district alleen verder te gaan, zien we het volgende:
1991 Damwoude 4 zangkeurmeesters
98 Harzers
102 Waterslagers
1992 Dokkum
4 zangkeurmeesters
96 Harzers
72 Waterslagers
1993 Lemmer
4 zangkeurmeesters
86 Harzers
85 Waterslagers
1994 Ureterp
geen vermelding
66 Harzers
32 Waterslagers
1995 Ferwerd
4 zangkeurmeesters
79 Harzers
44 Waterslagers
1996 Damwoude geen vermelding
87 Harzers
52 Waterslagers
1997 Joure
2 zangkeurmeesters
46 Harzers
31 Waterslagers
1998 Ureterp
3 zangkeurmeesters
64 Harzers
38 Waterslagers
1999 Jubbega
geen vermelding
60 Harzers
20 Waterslagers
2000 Ferwert
3 keurmeesters
56 Harzers
24 Waterslagers
2001 Damwoude geen vermelding
56 Harzers
26 Waterslagers
2002 Franeker
1 keurmeester
56 Harzers
2003 Joure
geen vermelding
28 Harzers
2004 Jubbega
geen vermelding
32 Harzers
2005 Ferwert
1 keurmeester
34 Harzers
2006 Leeuwarden 1 keurmeester
12 Harzers
2007 Harlingen
1 keurmeester
12 Harzers
Vanaf 2008 worden geen zangkanaries meer ingezonden op de districtstentoonstellingen
van district Friesland.
2018, twintig jaar later, wordt tijdens de districtsvergadering van 5 oktober 2018 aangegeven
dat de zangkanariefokkers uit Friesland kunnen meespelen in Drenthe.
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District in actie: “Kom in de kooi” .
1992
Tijdens de vergadering van de districtsbestuurders met het Dagelijks Bestuur van de NBvV
wordt mededeling gedaan van verschillende propaganda acties.
Zo is de actie “Kom in de kooi” vanuit Zuid-Holland, waar het een enorm succes was,
uitgegroeid tot een landelijk gebeuren, dat hopelijk veel mensen zal aanspreken en dat ook
zal helpen om de anti-stemmen die er zijn ten opzichte van de vogelliefhebberij weer te
verminderen.
1993.
In het aprilnummer 1993 van het maandblad “Onze Vogels” is een persbericht opgenomen:
Naar alle bekende kranten en huis-aan-huis weekbladen hebben wij het volgende
persbericht verzonden:

KOM in de Kooi op 8 mei
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers gaat de mensen wat laten zien!
Te lang en te vaak zijn vogelhouders al afgeschilderd als vogelvangers,
dierenmishandelaars,
dierenuitroeiers,
clandestiene
handelaren,
stropers,
wetovertreders en wat al niet meer……..
Eenvoudig en bescheiden als de meeste vogelhouders zijn, hebben zij daar zelden in het
openbaar op gereageerd.
Daar willen ze nu verandering in brengen.
Op zaterdag 8 mei 1993 wordt in heel Nederland een “Kom in de Kooi”-dag georganiseerd.
Duizenden vogelhouders zetten die dag hun kooi “open”, niet om de vogels te laten
wegvliegen, maar om het publiek de gelegenheid te geven, een kijkje te komen nemen.
Deelnemende vogelhouders zullen herkenbaar zijn aan een opvallende oranje poster voor
het raam.
Met opzet is voor deze datum gekozen.
Immers, de vogelhouders zitten dan veelal midden in de kweekperiode.
Zo kan het publiek niet alleen zien hoe de vogels worden gehouden en verzorgd, maar ook,
hoe ermee wordt gekweekt.
Op die manier wil men aantonen, dat woorden als “kooi”, “gevangenschap”en “tralies” in de
vogelliefhebberij niet de beladen betekenis hebben, die er meestal aan wordt toegekend.
Integendeel, vogels in de kooi hebben het goed.
Ze worden zo optimaal mogelijk verzorgd, gevoed en gehuisvest.\Een vogelhouder is een
dierenvriend, die het beste met zijn vogels voorheeft en zoveel mogelijk kennis vergaart om
zijn levende have in goede conditie te houden.
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wil aan het publiek laten zien, dat vogelhouders
in principe natuurliefhebbers en –beschermers zijn.
Veel plaatselijke verenigingen zullen binnenkort contact opnemen met u als pers, om de
plaatselijke en regionale activiteiten in dit kader nader toe te lichten.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom “in de kooi”op 8 mei a.s.
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1993
Ook het District Friesland geeft in een persbericht aan dat de vogelliefhebbers in Friesland
mee doe aan de actie “Kom in de Kooi”.
1994
Op de districtbestuursvergadering wordt bekend gemaakt dat de
gehouden zal worden op 18 juni 1994.

“Kom in de Kooi”-dag

1995
Vanaf 1995 wordt er niets meer terug gevonden over de organisatie van deze dag, noch in
het archief van het district Friesland, noch in het maandblad Onze Vogels.
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District in actie: Jeugddistrictsdagen
Tijdens een districtsvergadering, gehouden op 21 augustus 1995 wordt besloten jaarlijks een
speciale jeugddag te organiseren in het gebouw van de volièrevereniging in Drachten.
Tijdens zo’n dag wordt speciaal voor de jeugd een keuring van hun meegebrachte vogels
verricht en worden deze vogels daarna door de keurmeesters besproken.
Als er tijd over blijft kan deze ingevuld worden met een lezing, een kleine cursus of een
bezoek aan een vogelpark of vogelliefhebber.
Overzicht gehouden Jeugddistrictsdagen:
2001 20 oktober
2002 28 september, er wordt gewerkt met landelijke lesboeken voor de jeugd.
22 inzenders doen met 100 vogels mee aan de keuring.
Het is een zeergeslaagde dag geweest.
2003 geen gegevens terug gevonden.
2004 geen gegevens terug gevonden.
2005 22 oktober
2006 7oktober,
er wordt ’s middag les gegeven vanuit het lesboek.
2007 6 oktober,
’s middags wordt een bezoek gebracht aan de Fûgelhelling in Ureterp.
2008 geen datum terug gevonden, na de middagpauze wordt een lezing gehouden over
het ringen van vogels in de vrije natuur door het Vogelringstation
Menork. Een uitgebreid verslag verschijnt in het districtsblad,
geschreven door Aukje Althuisius uit Heerenveen.
2009 19 september, Na de keuring wordt een lezing verzorgd door M. van Wijngaarden
over zijn bezoek en werkzaamheden in Columbia.
2010 18 september, het aantal deelnemers begint nogal terug te lopen.
2011 17 september, een zeer geslaagde dag met ’s middags een bezoek aan de Uilentuin
in Harkema.

2012 15 september, na de keuring verzorgt Hans de Vries een lezing over Zebravinken,
2013 14 september,
2014
de voorwaarde dat er toch wel minimaal 12 deelnemers moeten zijn,
wordt dit jaar niet gehaald.
2015
Bij een minimale deelname van 12 jeugdleden kan de jeugddag
georganiseerd worden op de zaterdagmorgen van de
districtstentoonstelling.
2016 geen gegevens terug gevonden
2017
bij een deelname van minimaal 5 jeugdleden wil de afdeling Koudum
wel een jeugddag verzorgen tijdens de districtstentoonstelling.
2018-2019
De inzendingen van Friese jeugdleden zijn welkom op de
districtstentoonstellingen van district Drenthe.
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District in actie: Friese Vogelmanifestatie Dag Leeuwarden.
2004.
In het kader van propaganda voor de vogelsport en natuurlijk ook voor de ledenwerving werd
op zaterdag 17 april 2004 een Friese Vogelmanifestatie Dag georganiseerd in het
Tuincentrum Intratuin te Leeuwarden.
Bezoekers zijn, naast uiteraard een bezoek aan het tuincentrum van harte welkom bij de
stands die door de verenigingen Bolsward, Harlingen, Leeuwarden en Stiens zijn ingericht.
Doordat iedere vereniging zijn eigen stand kon inrichten, werd aandacht besteed aan een
Vogelshow, Vogelverkoop en Vogelinfo.
Op drie tijdstippen werd een lezing met diapresentatie verzorgd over het houden van vogels.
Op deze manier konden de bezoekers kennis maken met niet alleen de activiteiten van de
verenigingen, maar ook met het houden van Parkieten, tropische vogels, kanaries, kwartels,
papegaaien, Europese wildzang en nog veel meer.
Een kleurenposter op formaat A3 werd gedrukt, om bekendheid te geven aan dit evenement.

50

District in actie: Sociale media
De communicatie tussen het districtsbestuur en de leden en bestuursleden is van groot
belang. Het districtsbestuur wil daarbij steeds meer gebruikmaken van de moderne
middelen.
Een eerste aanzet is al de digitalisering van het districtsmededelingenblad geweest.
Website.
In oktober 2016 gaat de website District Friesland-NBvV online.
Deze website is te downloaden via www.districtfriesland-nbvv.nl.
De website is opgebouwd uit de tabs: nieuws, bestuur, afdelingen, agenda, Friese
kampioenschappen, jeugdleden, NBvV, COM/EE, en contact.
Alle berichtgevingen kunnen worden ingeleverd bij de districtsvoorzitter.
Facebook.
Gelijktijdig met het online gaan van de website is het District Friesland van de NBvV ook te
bereiken via Facebook. Facebook.com/DistrictFriesland NBvV
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District in actie: Activiteitenbulletin.
Op de districtsvergadering van 5 oktober 2018 is het plan gelanceerd om te komen tot een
activiteiten bulletin voor de leden van verenigingen in de districten Groningen, Friesland en
Drenthe.
De eerste aanzet is in 2018 gegeven in Drenthe en het is nu mogelijk dat ook Groningen en
Friesland meedoen.

In 2019 verscheen de eerste editie. Deze is nog beschikbaar via de website van District
Friesland – NbvV en beslaat 10 pagina’s. Het bulletin kan vanaf de website geprint worden.
Met dit nieuwe bulletin wil de redactie de leden van de drie Noordelijke districten informeren
over geplande activiteiten.
Het redactieteam wordt gevormd door de districtsvoorzitters, mochten er vragen zijn over dit
bulletin, dan kan de vragensteller zich wenden tot zijn of haar eigen districtsvoorzitter.
De verspreiding van dit digitale Activiteitenbulletin zal via de secretarissen van de
verenigingen verlopen. Bij hen ligt de taak deze verder onder hun leden te verspreiden.
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