
 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 – DISTRICT FRIESLAND 

Beste vogelliefhebbers, 

Meestal verschijnt bij de afdelingssecretarissen rond deze tijd de uitnodiging 
voor de najaarsvergadering van het district Friesland in de mail. Dat is nu niet 
het geval. Het Districtsbestuur heeft vergaderd en besloten ook deze 
vergadering te cancelen. We constateerden binnen ons bestuur een 
tegenstrijdigheid bij deze beslissing en de wens om elkaar toch te kunnen 
ontmoeten. Wat we missen is natuurlijk vooral het sociale aspect rond de 
vogelsport. Of het nu op de show is, op de markt of tijdens de vergaderingen. 
Maar we zien geen andere mogelijkheid. De taak om het contact met de leden 
te onderhouden ligt meer op de weg van de afdelingsbesturen. Ons geduld 
wordt nog wel een poos op de proef gesteld. 

Met het bestuur van de volierevereniging de Nachtegaal te Ferwert werd 
besloten om ook de Friese Kampioenschappen niet door te laten gaan. 
Gedurende de zomer was er al contact tussen de beide secretarissen over de 
ontwikkelingen rond Covid-19. Deze beslissing was dan ook niet moeilijk. Het is 
voor de jubilerende afdeling wel verhipte jammer. Met de organisatie van deze 
wedstrijd wilden ze hun 50-jarige jubileum graag extra kleur geven. Een 
teleurstelling voor alle leden. We hebben het bestuur de optie voor 2022 
aangeboden. Het bestuur van de Nachtegaal onderzoekt wel de mogelijkheid 
om ergens in januari nog een dag voor de jeugdleden te organiseren. Hiervan 
wordt u op de hoogte gehouden. 

Volgend jaar, 2021 zijn we met de Friese Kampioenschappen te gast bij 

Vogelvereniging Surhuisterveen. Bij het eerste contact waren we met maar  



 

 

 

liefst 10 leden. Het enthousiasme om er samen een mooie show van te maken 
is groot. Met de beheerder werden de afspraken dan ook direct vastgelegd. In 
Surhuisterveen zijn ze gewend om halverwege de zaterdag te gaan opruimen 
en de vogels uit te geven, een goede zaak voor de vogels en alle betrokken 
helpers.  

Door de NBvV zijn we steeds uitvoerig op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen. Per maand een nieuwsbrief, in augustus zelfs één extra t.b.v..” 
keuringen in coronatijd ”. Ik was zelf ongelukkig met de timing hiervan omdat 
Auke in de week hieraan voorafgaand alle afdelingen had benaderd over het 
wel of niet door laten gaan van de onderlinge shows. Het hoofdbestuur had 
ons hiernaar gevraagd met het oog op te nemen beslissingen. In Friesland zijn 
nog 4 afdelingen die nadenken om het wel door laten gaan. Lees vooral de 
extra nieuwsbrief van augustus m.b.t. het organiseren van de tentoonstelling 
op 1 ½ meter!! Er zijn veel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Klaas 
Snijder heeft op de site van de bond en 
https://www.facebook.com/DistrictFrieslandNBvV/ uitvoerig uitgelegd waarom 
het landelijke NK nog steeds niet is afgelast.  Op http://www.districtfriesland-
nbvv.nl/ kunt u alle nieuws downloaden. In de Bondsraad van 26 sept. as. Staat 
het wel/niet door laten gaan van het NK op de agenda. Als D-bestuur zijn we 
bang dat het flink meer gaat kosten!   

De secretarissen treffen hierbij een stemformulier aan voor Jan. S. Andringa en 
Auke Bloemhof. We willen het Districtsbestuur graag weer compleet maken. 
Op de voorjaarsvergadering stond de verkiezing van Jan al geagendeerd, maar 
werd de vergadering afgelast. Toen zouden we ook afscheid nemen van Auke 
en Sipke. Helaas is Sipke overleden, vlak na die aflasting. Omdat zowel Nanne 
als Age hebben aangegeven volgend voorjaar te willen stoppen stelt Auke zich 
toch weer herkiesbaar. Ik wil jullie vragen om hiermee in te stemmen. 
Nogmaals de oproep voor kandidaat bestuurders. We hebben al heel wat 
mensen benaderd maar het schiet niet erg op, vandaar deze oproep.  Denk ook 
nog even aan het stemformulier voor de AV. Ik wens jullie allemaal met jullie 
naasten een goede gezondheid toe, pas goed op jezelf en in dit geval ook op de 
ander! 

Met sportgroet Sicco Veenstra   

Voorzitter. 
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