Nieuwsbrief
District Friesland
Verschijnt eind december 2020
Waarom deze extra nieuwsbrief?
Deze tijd is anders dan alle andere. Er zijn geen activiteiten te noemen die een relatie hebben met
onze vogelsport die nog doorgaan. Alles en dan ook alles is afgelast. Ook een (inhaal) jeugddag
blijft onzeker! Ons land zit op slot zei Rutte. Het virus maakt erg veel slachtoffers. We zijn 2
maanden verder dan de vorige nieuwsbrief en onze overheid heeft nu, als gevolg van de zeer
verontrustende stijging van het aantal besmettingen (en alle gevolgen vandien) een zeer harde
lockdown ingevoerd. Het kabinet doet daarbij een zeer dringend beroep op ons allen. Na de zomer
waren er nog wel plannen bij de bond, de bondsraad en hoofdbestuur, de afdelingen enz. Alle
voorbereidingen voor de nationale kampioenschappen in Zwolle waren klaar. De begroting liet
echter een enorm negatief resultaat zien. Hoofdbestuur en Bondsraad vonden het door laten gaan
dan ook niet verantwoord. Maar bij eenieder speelde de ernst over Covid 19 op de achtergrond een
nadrukkelijke rol. De meningen vlogen binnen de bond en het district in het rond. In een vroeg
stadium werden de Friese Kampioenschappen afgelast. Enkele afdelingen hadden ook al besloten
de onderlinge show niet door te laten gaan. Vervolgens nam elke afdeling haar
verantwoordelijkheid. Ik vind het allemaal wat onwerkelijk, mijn gevoel maakt me onrustig. Er
waren wel ideeën om in Friesland een soort blad of site ta maken voor de onderlinge verbinding.
Hoe houden we de verbinding met onze leden? Dat was een vraag van verschillende voorzitters.
Ons bestuur vindt dat vooral een verantwoordelijkheid van de afdelingen. Zij kennen hun leden,
jeugd- en seniorleden. Maar er is best wel wat te melden vanuit het district vind ik. Ik heb alles
op een rijtje gezet en verwacht dat de afdelingssecretarissen dit doorzetten naar de leden. Het
kan gewoon doorgezonden worden naar de leden of het kan afgedrukt worden in de clubbladen.
Plaatsen op de eigen website is wat mij betreft mogelijk. Vanuit het Districtsbestuur zie ik deze
nieuwsbrief als een verbindingsmogelijkheid met onze Friese leden.

Bestuurlijke (on)rust!
Begin oktober hebben de afdelingen een nieuwsbrief gekregen waarin de bestuursverkiezing. Jan S.
Andringa en Auke Bloemhof werden (her)benoemd. Hiermee was het Bestuur dus weer compleet.
Ondertussen heeft Nanne Jansen echter bedankt voor het districtsbestuur. Hij is op 16 november
gestopt met al zijn werkzaamheden voor het District Friesland. Het is jammer dat hij zijn periode niet
afmaakt. In voorjaar 2021 was hij al niet meer herkiesbaar. Op 9 april 2021 hebben de
voorjaarsvergadering gepland. Met de verkiezing van 2 nieuwe bestuurders. Age stopt dan ook. IJs en
corona dienende!!

Uitgifte speldjes
In 2020 zijn er bij diverse afdelingen weer jubilarissen geweest en waarvoor speldjes zijn
aangevraagd. De speldjes zijn inmiddels naar de afdelingssecretarissen gestuurd. In dit bulletin staan
nog wel 2 uitreikingen vermeld. I.v.m. de 60-jarigen is een Covidproef uitzondering gemaakt. Met het
schrijven van deze krant is alles nu op slot gegaan. Bezoeken van de afdelingen past helaas niet meer.
Voor vermelding in Onze Vogels dient de vereniging/secretaris dit zelf te melden bij de bond.

Algemene vergadering
Op zaterdag 17 oktober stond de AV gepland in Putten. Het hoofdbestuur had besloten om de AV in
bescheiden vorm doorgang te laten vinden. Het zou een bijeenkomst worden in uiterst bescheiden
vorm met een maximaal aantal deelnemers. Naast de aanwezigheid van het hoofdbestuur, de
bondsraad, de woordvoerder van de kascontrolecommissie mocht elk district maximaal 1
gedelegeerde meenemen. Uiteindelijk is de AV digitaal (schriftelijk) afgehandeld. Hierdoor zijn de
stukken over 2019 goedgekeurd en kan het hoofdbestuur en de bondsraad zich weer op de toekomst
richten. Omstreeks 22 oktober verscheen het Voorlichtingsbulletin voor alle afdelingen van de bond
met daarbij het complete verslag van deze bijzondere AV. De nieuwe statuten staan op de website.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coördinator dierenwelzijn
Sinds dit jaar zijn er meerdere surveillanten in de districten. Deze moeten de komende jaren
geactiveerd worden om invulling te geven aan de NBvV-audits. Om dit te bewerkstelligen is het idee
van het hoofdbestuur om binnen ieder district een functionaris dierenwelzijn aan te stellen. Het doel
van deze functionaris is dus het activeren van de surveillanten zodat er bij alle evenementen audits
worden uitgevoerd. Ieder district krijgt vrijheid wat betreft de invulling. Het kan door bijvoorbeeld
jaarlijks voorafgaand aan het TT-seizoen een avond te organiseren voor surveillanten. De functionaris
krijgt dierenwelzijn op tentoonstellingen en vogelbeurzen in zijn of haar portefeuille. Het betreft een
coördinerende rol met betrekking tot de surveillanten en de afdelingen die ondersteuning wensen.
Ook fungeert de functionaris als verbindingsschakel. In het geval van een conflict tussen een
vereniging en een surveillant kan de functionaris optreden als soort mediator. Vanaf juli 2020 wordt
vanuit de wetgeving voorgeschreven dat bij bepaalde evenementen, waar commerciële activiteiten
plaatsvinden, iemand met het certificaat vakbekwaam houder van vogels aanwezig is. Hierbij kan
gedacht voor aan de DTT waar commercie is en vogelmarkten waar commerciële verkopers
aanwezig zijn. Volgens het Besluit houders van dieren moet vanaf 1 juli 2020 op ieder moment
iemand aanwezig zijn die in het bezit is van het certificaat “Vakbekwaam houder van vogels”. Dit
betekent nogal wat. Het districtsbestuur onderzoekt momenteel nog welke mogelijkheden er zijn om
hier invulling aan te geven. In oktober hebben we de afdelingen gevraagd te kijken naar een
geschikte kandidaat, bij voorkeur iemand die het diploma al heeft. De opleiding in Wageningen start
as. Voorjaar en wordt door de bond en district betaald!

Diploma’s surveillanten.
Sinds begin dit jaar heeft Friesland 20 surveillanten binnen het
district. Hiervoor is een prachtig diploma en een
legitimatiebewijs gemaakt. De bedoeling was om deze tijdens
de voorjaarsvergadering aan de afdelingen te overhandigen.
Door het annuleren van de voorjaarsvergadering is dit
doorgeschoven naar de najaarsvergadering. Omdat ook de
najaarsvergadering niet door is gegaan, worden certificaten en
de pasjes begin januari naar de afdelingssecretarissen gestuurd.
Geen leuk vervolg, het behalen verdiende wel extra aandacht.
Dat moet nu dan maar binnen de afdelingen.

Jubilarissen.
Bij de vogelvereniging Introka in Harlingen
waren 4 jubilarissen. 2 ervan wilden geen
poespas. Op 21 november vond in de kas van
Bloemisterij v/d Meer, voor de volière met
“Introka” vogels, aan de andere 2 de uitreiking
plaats. Albert Kooistra was 50 jaar lid en “wie
kent hem niet?” Jorrit Haan 60 jaar lid van de
NBvV. Hierbij was het bestuur aanwezig. In
deze bloemenkas wordt ook de jaarlijkse
show gehouden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nog meer jubilarissen.
Bij de Woudzangers waren 5 jubilarissen. Het
bestuur had op hun TT-locatie in café De Klok in
Harkema een kleine bijeenkomst georganiseerd.
Op 6 oktober werden de spelden uitgereikt aan de
jubilarissen. De heren W. Bakker en K. Bakker
waren 60 jaar lid. W. Alma en H.Heidstra 40 jaar
en T.Gjaltema 25 jaar. De jubilarissen kregen van
voorzitter Arend Vissia de bij hun gebruikelijke
oorkonde uitgereikt. Ze zijn daar echt “bij de tijd”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen!
Hoi, ik ben Britt-Erina Koster. Ik ben 14 jaar en woon in Witmarsum. Ik ben 1 van de jeugdleden van
vogelvereniging BEO. Samen met mijn vader kweek ik
verschillende vogels. We zijn eind vorig jaar lid geworden. Mijn
vader kweekt met verscheidene kleuren ficheries. Dat gaat best
goed, hij heeft er al heel wat gekweekt. De vogels die ik kweek
zijn parkieten, roodruggen en grasparkieten. Van de roodruggen
heb ik nu 1 jong en van de grasparkieten heb ik nu ongeveer 20
jongen op stok. Van de jongen van de grasparkieten hou ik er
4/5 en de rest verkoop ik. Zelf heb ik nog niet meegedaan aan
een show van BEO, omdat ik pas sinds dit jaar lid ben. Dit jaar
was er geen show. Ik kweek met verschillende kleuren
grasparkieten zoals; TC., lutino, D-blauw en regenboog. Ik heb
ook 1 koppel blauwe roodruggen dat nu op eieren zit. Met het
andere jong zou dat volgend jaar een eigen kweekkoppel
kunnen opleveren.

Tentoonstellingen seizoen 2021;
Na een verloren TT-seizoen wordt er weer volop ingezet op het volgende jaar. Auke heeft
alle aanvragen binnen gekregen en verwerkt. Dat leverde het volgende overzicht op.
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Keuren tijdens coronatijd.
De voorzitter van het district, Sicco Veenstra, vroeg mij een stukje te schrijven, waarom ik
tijdens de corona problemen had om te keuren.
Aangezien ik in de risicogroep zit, zat het mij niet lekker om overal te keuren. Wanneer je gaat
keuren, waar het niet erg ruim is, ben je
met veel keurmeesters en voorbrengers in
een te kleine ruimte. Er kwamen ook vragen
van keurmeesters uit de studiegroep noord,
hoe te handelen tijdens de corona tijd. Het
duurde dan ook niet lang, dat er een
handreiking van de keurmeesters vereniging
kwam om tijdens het keuren 1,5 meter
afstand te houden. Op hetzelfde moment
kreeg ik te horen dat mijn broer in
Duitsland in het ziekenhuis was opgenomen,
omdat hij besmet was met het corona virus.
En dat het niet goed leek. Het is gelukkig

allemaal meegevallen, maar hij is er nog lang niet. In de handreiking voor keurmeesters staat ook,
dat wanneer je het besluit neemt niet te gaan keuren, je niet te lang moet wachten met het
afmelden. De kinderen waren dit weekend ook langs geweest, en vonden ook dat “heit hoegde it
ek net op te sykjen” Toen was ik er ook wel uit om de keuringen af te zeggen. De volgende dag
heb ik mij dus ook afgemeld bij de keurmeesters vereniging om niet te gaan keuren, en heb ik ook
een bericht gestuurd naar de voorzitter van studiegroep noord. De dag erop heb ik alle
afdelingen gebeld waar ik een keuring had. Tot mijn grootte verbazing waren er nog maar twee
afdelingen die nog niet hadden beslist wat ze gingen doen. De andere afdelingen hadden al
besloten om geen tentoonstelling te houden, dat was voor mij al een hele opluchting. Ik vond het
vreselijk vervelend om deze beslissing te nemen, en hoop dan ook dat we volgend jaar weer
gewoon kunnen gaan keuren. En nu is het bij dit schrijven een volledige lockdown. We hopen dan
ook maar snel, dat alles weer een beetje normaal gaat worden, en dat we binnenkort weer naar de
technische dagen kunnen en weer op een normale manier contacten onderhouden.

Geert de Leeuw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierna staat de column van onze bondsvoorzitter Klaas Snijder uit het decembernummer van
Onze Vogels. Hij benoemt een aantal zaken die klinken als een klok. Ik ben het roerend met
hem eens als het gaat over het “elkaar weten te vinden ” op internet zoals FB. Afdelingen
maken soms gebruik van de lokale krant, maar ook die willen nog amper berichten opnemen.
En dat is dan ook nog maar 1 keer tijdens de onderlinge TT. Facebook is er alle dagen! Dus
roep ik de afdelingen op zoals Klaas schrijft om op Facebook te zoeken en het contact te
leggen met de lokale afdeling en uiteindelijk de NBvV. De bond is echt een enorme plus voor
ons als liefhebber! Dus de moeite waar om aan te bevelen bij de potentiële fokker! We
moeten deze liefhebbers actief benaderen! Een andere mogelijkheid voor directe benadering
is gewoon opzoeken. Zie je een voliere, ga naar de eigenaar toe. Komt er iemand vogels bij je
halen, informeer of diegene al lid is! Ikzelf benader via Marktplaats alle adverteerders met
vogels in een straal van 30 km. rond Bolsward om lid te worden van de BEO. Om de
afdelingen een toekomst te geven zullen we actiever moeten worden, de handen uit de
mouwen moeten steken. In het NBvV-voorlichtingsbulletin van December wordt hier verder
op ingegaan.

Het clubgebeuren lijkt steeds minder van belang bij het uitoefenen van de vogelhobby en je ziet dat
terug in het dalende aantal verenigingen. De oude vertrouwde vereniging, zoals mijn eigen Zanglust
Joure, is gelukkig nog flink actief, waar ik erg van geniet en zal vast nog jaren haar waardevolle
functie behouden. Maar het is maar de vraag of jongere vogelvrienden nog behoefte hebben aan een
lidmaatschap van een vereniging. Het was vroeger normaal om lid van een plaatselijke vereniging te
worden en tegelijkertijd van de bond, maar tijden veranderen en de negatieve invloed van corona zal
dat alleen maar versterken. Het verenigingsleven heeft het dus zwaar, maar het uitoefenen van een
hobby hoeft daar niet onder te lijden. Dat merk je pas goed wanneer je de digitale snelweg opgaat.

De laatste tijd volg ik een aantal facebookgroepen, zoals “Kleine kleurparkieten” en “Volière
vogelhouders”. In de eerste groep natuurlijk veel nieuwtjes over de vogelgroep waar ik zelf mee
bezig ben, maar de tweede groep is een groep waarin vaak beginnende liefhebbers elkaar
ontmoeten, vol trots hun vogelverblijf tonen en vragen stellen over eigenlijk van alles en nog wat
betreffende de hobby. En het is ongelooflijk om te zien hoeveel reacties er op de vragen komen. Niet
zelden zie ik reacties van “ouwe rotten” die de beginnende liefhebber met raad en daad terzijde
staan, betreffende zaken rondom dierenwelzijn en het belang van het ringen van de jonge vogels. Al
snel kwam bij mij het besef dat dit naast de bekende vereniging een nieuwe verenigingsvorm is. In
deze coronatijd, nu we met zijn allen meer aan huis gebonden zijn, zoeken we hobby’s. Het bezit van
huisdieren is dan ook sterk toegenomen en daar vallen de vogels ook onder. Er worden ontzettend
veel volières gebouwd, net als veertig jaar geleden, maar de nieuwe liefhebbers vinden niet
automatisch onze bond, maar wel Facebook waar ze kennis halen en contacten vinden. Hele
beleidsstukken zijn er volgeschreven met de vraag: “Waar vinden we nieuwe leden?” Voor mij is dat
nu wel duidelijk en daarom is nu ook mijn advies aan volièreverenigingen en actieve leden om deze
nieuwe groep mensen op Facebook te zoeken en te benaderen door niet alleen advies te geven,
maar ook om ze op het bestaan en nut van onze vogelbond te attenderen. Wellicht dat er best wel
belangstelling is om zich aan te sluiten bij de bond als verspreid lid, of bij een club, maar dat men
simpelweg geen idee heeft van het bestaan daarvan. Zelf wist ik indertijd ook niet van het bestaan
van een bond, laat staan van meerdere vogelbonden en wanneer internet toen bestaan had, had ik
ook vast via Facebook mijn eerste stappen gezet. Toevallig wist ik dat er in het buurdorp Joure een
vereniging was. En toen ik lid werd bleek ik ook automatisch lid van de NBvV geworden te zijn!!!, ik
had geen idee…., maar net zo makkelijk was ik lid in Sneek geworden. (En nu ik me dat
bedenk……….was ik dan ook voorzitter van de ANBvV geworden????)

Namens het Districtsbestuur wens ik u het allerbeste toe.
Sicco Veenstra.(voorzitter)

