
 

 
 

NIEUWSBRIEF DISTRICT FRIESLAND. 
 

Namens het Districtsbestuur hierbij de volgende mededelingen.  

BESTUURSVERKIEZING. 

Binnen het district zijn de volgende stemmen uitgebracht voor de verkiezing en herverkiezing van de 

bestuursleden Jan S. Andringa en Auke Bloemhof. 1052 voor en 152 niet uitgebrachte stemmen. 

Hierbij zijn Jan en Auke dus (her)benoemd in het D-bestuur. Ik hoop en verwacht een vruchtbare 

samenwerking en wens hun veel plezier en wijsheid toe. Age Ruiter en Nanne Jansen stellen zich niet 

opnieuw verkiesbaar. De portefeuilles worden binnen het bestuur verdeeld.  In de voorjaars-

vergadering zullen we proberen met 2 nieuwe namen te komen. Voor de vervanging van Age is wel 

enige boekhoudkundige kennis vereist.  

VERKIEZING BONDSRAAD 

Zoals bekend is deze stemming geagendeerd voor de Algemene Vergadering die op 17 oktober as. 

gepland staat. Nu de maatregelen opnieuw worden aangescherpt is het afwachten of er opnieuw 

uitstel zal komen. Hierna het stemformulier dat door Auke naar het bondsbureau is verzonden: 

◙ T E L F O R M U L I E R        DISTRICTEN                                     

Te gebruiken bij het tellen van de uitgebrachte stemmen van de afdelingen op de voorstellen zoals die zijn opgenomen in de 

agenda en stukken voor de Algemene Vergadering  van de NBvV d.d. 17 oktober 2020. 

DISTRICT:   Friesland 
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10-a Herverkiezing Dhr. Zomer als lid 

hoofdbestuur 
929 69 54 

127  

10-b Verkiezing Dhr. Mertens  als lid 

hoofdbestuur 
998 0 54 

127  

11-a Voorstel Bondsraad tot wijziging van 

de Statuten en Huishoudelijk 

Reglement 

726 69 257 
 

127 

 

 

https://www.facebook.com/378392148951456/photos/p.468959019894768/468959019894768/
https://www.facebook.com/378392148951456/photos/p.468959019894768/468959019894768/
https://www.facebook.com/378392148951456/photos/p.468959019894768/468959019894768/


 

CERTIFICERING SURVEILLANTEN 

De certificaten zijn al een hele poos in mijn bezit. Het was de bedoeling een bijeenkomst te plannen 

voor de uitreiking. Was een voorstel op de voorjaarsvergadering geweest! Voor de bond en het 

district zijn de surveillanten een belangrijke ontwikkeling naar de toekomst, dus enige aandacht was 

wel het minste om hieraan te besteden. Maar helaas, Covid19 gooide ook hiervoor alles in de war. 

We rekenen nu op een moment hiervoor in 2021.  

LIEFHEBBER CURSUS OPLEIDING BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN 

In aansluiting op het hiervoor staande zoeken we per district een coördinator voor de activiteiten van 

de surveillanten. Deze wordt bovendien contactpersoon naar het D-bestuur. Hiervoor wordt in april 

volgend jaar een cursus opgestart aan Aeres hogeschool te Wageningen. Dit wordt geregeld door de 

bond. De kosten zijn voor de bond en de reiskosten voor het district. Het kost alleen een aantal 

dagen. Voor verdere vragen kun je mij of Hans van der Stroom bellen. Het kan zijn dat er al iemand in 

Friesland deze opleiding heeft gevolgd. Als deze ambitie heeft voor deze functie, dan graag contact 

met mij opnemen.(0515573722) Het nadrukkelijke verzoek aan de afdelingsbesturen is om te kijken 

binnen het ledenbestand of ze al iemand hebben. Deze functie en opleiding geldt voor alle districten. 

Je staat dus niet alleen. Gezien de huidige Europese wetgeving wordt deze figuur ons opgelegd en 

kunnen we er in de toekomst niet zonder! 

BONDSSPELDEN 

Het bereiken van het lidmaatschap  van  25, 40, 50 en meer jaren door onze leden gaat gewoon door. 

Voor de uitreiking geldt maatwerk, na afspraak met de voorzitter. De spelden worden aan de 

afdelingen verzonden. Vergeet niet om ze aan te vragen. 

MEDEDELING UIT DE BONDSRAAD. 

De mededeling dat de Nederlandse Kampioenschappen zijn afgelast staat op de site van bond en 

district. In de BR van 26 september werd deze beslissing nagenoeg unaniem genomen. Naast alle 

zorg rond Covid19 dreigde er een financieel tekort van een halve ton. De beslissing was dan ook niet 

moeilijk. Verschrikkelijk jammer voor onze sport. Onze Friese Kampioenschappen waren al eerder 

afgelast. Nog 3 van onze 19 afdelingen houden  de onderlinge tentoonstelling in overweging. 

Op het bondsbureau is i.v.m. ziekte een medewerker post aangesteld voor 10 uur. De bereikbaarheid 

van het bondsbureau is hierdoor beperkt maar  staat wel op de website. 

Mocht de Noordshow te Assen  wel doorgaan, dan zullen Groningen, Friesland en Drenthe hier 

aanwezig zijn met vogels. Ook een promoteam van de bond zal aanwezig zijn. Het is de bedoeling 

promotie te maken voor onze sport. Hoewel showen belangrijk is, zijn er nog vele duizenden mensen 

die wel vogels houden, maar die niet zijn aangesloten bij de NBvV. We zien in deze tijd dat er veel 

meer vraag naar vogels is, tenminste als ik de vraagprijzen hoor en zie ! 

Ingrid Hubers, student aan Aeres Hogeschool Wageningen heeft voor haar studie onderzoek gedaan 

bij de bond. Hiervoor heeft ze haar portfolio  “Marketing en Communicatie” aan het hoofdbestuur 

overgedragen. Op dit gebied valt nog “een wereld” te winnen. De aanbevelingen worden nu al 

opgepakt. Met name voor de redactie van Onze Vogels liggen er prima voorstellen. De wens om OV 

digitaal aan te bieden groeit! Op mijn verzoek komt een interview met haar in OV.  



Van de Keurmeestervereniging en Technische commissie zang lag er het voorstel om de zang los te 

koppelen van de nationale kampioenschappen. Daar is gezien de specifieke zorg en aandacht mee 

ingestemd. De waterslagers moeten in Rijssen, de harzers in Dordrecht en timbrados in Lutjebroek 

hun zang laten horen. De uitslagen worden in de catalogus van de NK meegenomen. 

Henk van der Wal heeft een uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden van de Commissie 

Dierenwelzijn, -ethiek & Wetgeving van de NBvV. Als deze commissie niet aan de bel blijft trekken bij 

het ministerie dan “overkomen “ onze bond en haar leden wetgeving en verordeningen op het 

gebied van dierenwelzijn. We lopen dan achter de feiten aan. Henk vraagt tot slot medewerking van 

fokkers voor het beschrijven van het leven van vogels voor de Monografie Communicatie met vogels. 

Voor leden die hun vogels regelmatig observeren een leuke vraag en erg leerzaam om het gedrag van 

je vogels te beschrijven. Neem gerust contact met hem op,  ook dat mag via mij.  

 

Sicco Veenstra, voorzitter.   

  

 

 

 


