
 

 

 
 

 

 

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden 

gehouden op vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur in het gebouw van de 

Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL Drachten. 

 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Rondvraag 

3. Notulen vergadering 10 oktober 2018 

4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken 

5. Mededelingen 

6. Verslag Penningmeester Districtskas 

7. Verslag Kascontrolecommissie 

8. Benoeming stemcommissie  

9. Verslag Friese Kampioenschappen TT Noordbergum 

10. Uitreiking Districtsprijs 

11. Pauze met verkoop van loten 

12. Uitslag stemming. 

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur 

Van het Districtsbestuur is aftredend en herkiesbaar  Sicco Veenstra 

13. Verslag werkgroep Friese Kampioenschappen (zie bijlage) 

14. Friese Kampioenschappen 2019 en 2020 

15. Trekking verloting 

16. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Notulen districtsvergadering vrijdag 5 oktober 2018 om 20.00 uur in het gebouw 

van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d 9201 KL 

Drachten. 

 

1. Opening, de vergadering wordt door de voorzitter geopend om 

20:03 en bedankt iedereen voor zijn/ haar komst. En haalt even aan 

de wat er is gebeurd het afgelopen jaar, en wat er op de agenda staat 

op het komende t.t. seizoen. Dokkum is zonder kennisgeving 

afwezig 

 

2. Notulen vergadering 6 april 2018, 

Blz. 2, geeft uitleg over de gezondheid van Dirk Verburg, Blz. 5 

dhr. G van Someren van Someren is met een S, Verder zijn er geen 

op of aanmerkingen en worden de notulen aangenomen. 

 

3. Rondvraag en vaststellen agenda, Yne Peter Terpstra, verzonden 

van de notulen in de BCC i.v.m. privacy 

 

4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken/ c.q. mededelingen 

Mededelingen vanuit de bondsraad, wordt een enquête voorbereid 

over Onze Vogels en wordt in de maand november verzonden naar 

alle secretarissen, 31 december 2018 sluit de enquête, ieder krijgt 

bericht over het terugzenden van de enquête 

 

Werkgroep opgezet vanuit de BR over de promotie werkzaamheden 

van de NBVV, en hebben een plan van eisen geschreven met een 

40-tal vragen, en welke doelgroepen wij missen en natuurlijk de 

mid-agers.  Er is contact met de UVA en een aantal master 

studenten gaan aan de slag met het pva en doe een aantal bachelors 

stage op het bondsbureau. Gezien de ontwikkelingen in de markt en 

met welke partijen kunnen wij participeren om onze hobby nog 

aantrekkelijk kunnen houden. Er wordt gekeken of wij ook landelijk 

te kunnen samenwerken. De werkgroep wil eigenlijk in iedere Onze 

Vogels verslaglegging doen over de stand van zaken. 

 



 

 

Verdere samenwerking ontplooien tussen andere instanties in 

Nederland op landelijk niveau. 

 

Februari en augustus de bijtijds (orgaan van de keurmeesters) 

voorstel om de lang zitstokken toe te gaan passen. Dus van de 

achterwand af tot tussen de tralies en hier komt een voorstel in hoe 

dit te gaan toepassen. 

 

Rapport Zoönose, preventie van deze ziekte, hoe kunnen mensen 

hiermee in aanraking komen 

 

Info over document privacy, hoe zijn de afdelingen hier mee om 

gegaan en is het aangepast in het huishoudelijke regelement van de 

afdelingen. Het is trouwens de verantwoordelijkheid van de 

afdeling zelf. 

 

BEO in Oirschot volledig benoemd door Sicco Veenstra en geeft 

uitleg hierover 

 

Opmerking van het Bondsbureau, er slippen aanvragen door van de 

jubilea spelden er wordt wel eens aangevraagd terwijl het nog niet 

aan de orde. Is er ook behoefte aan om hier meer duidelijkheid over 

te geven hoe deze spelden aan te vragen. 

 

Is er ook behoefte aan om een soort krant/nieuwsbrief uit te brengen 

waar alle shows staan vermeld voor de 3 Noordelijke Provincies. Er 

blijkt wel behoefte aan te zijn en dat deze via de elektronische 

snelweg verzonden. De voorzitter stuurt deze krant naar de 

districtsbestuursleden om het e.e.a. te bekijken. 

 

De voorzitter heeft contact gehad met de voorzitter TC Zang, 

zangkanaries en moeten de keurmeesters verder weg uit het land 

komen. Deze leden in Friesland kunnen instappen in de wedstrijd in 

het district Drenthe, aanmeldingen bij de voorzitter Sicco Veenstra  

                                                    

5. Mededelingen (zie punt 4 door voorzitter samengevoegd) 

Sicco geeft aan dat er in den lande een vogelquiz wordt 

georganiseerd dit zou dan kunnen in bijvoorbeeld februari. Met als 

reden om de onderlinge band tussen afdelingen te verstevigen, 

Sicco vraagt hoe men hier over denkt, het merendeel geeft aan 

hierin mee te willen gaan. 

 

 



 

 

 

6. Benoeming Kascontrole commissie (uit rayon Oost) 

Uit het Rayon Oost moeten 2 kandidaten komen, Auke Bloemhof 

vraag om eventueel vrijwilligers, Bennie van de Akker en Cees 

Pultrum uit Ureterp. De n.a.w. gegevens worden in de pauze 

doorgegeven. 

 

7. Mededelingen Districts TT Noordbergum, Gerrit van Someren 

doet mondeling verslag en heeft de inschrijfformulieren 

meegenomen, 2 surveillanten hebben de kans om hier hun kunnen 

te tonen op 12 december keuring met 18 keurmeesters. Op 

donderdag wordt lesgegeven in Garijp op de basisschool en worden 

de kinderen bij de show betrokken en kunnen ook naar de show. Op 

de vrijdag komen de ouderen en op zaterdag is de uitgifte van de 

vogels. Er komen oorkondes met de op de achterzijde de prijzen 

waarin prijzen zijn behaald. Er zijn 6 speciale prijzen. Tevens is er 

een verkoopklassen inbreng €. 1, - per ingebrachte vogel, en er 

worden een aantal vogels verloot en iedere ingebrachte tt vogel 

worden heeft een nummer en worden onder de inzenders 10 

kerstpakketten verloot. Er wordt vandaag een nieuw logo onthult 

over de Friese kampioenschappen. Er kan ook online worden 

ingeschreven voor de Friese Kampioenschappen.  

 

8. Districts TT 2019- Verslag werkgroep; Rients van der werf en 

Piet van der Tuin doen de presentatie namens de werkgroep en wat 

er zou moeten veranderen. Iedere secretaris van de iedere afdeling 

ontvangt deze presentatie in de loop van deze maand. Aanpassing 

van de naam van District show, naar het Fries kampioenschap. 

Doelstellingen in het kort aantrekkelijker maken, vaste mensen, 

centrale locatie, parkeergelegenheid, bemanning, gemakkelijker 

keursysteem, sponsor etc., etc.  

 

 

Optie 1 Samenwerking met andere participanten als bijvoorbeeld 

de Sierduiven club Noord-Nederland (SNN) beschikken over een 

gratis zaal, het gaat hier om het Fries Paarden Centrum in Drachten. 

Optioneel dat een afdeling hier zijn show kan houden bij te weinig 

aanbod in de afdeling/ vereniging. Voor de kleinere vereniging 

heeft het voordeel als kostenbesparing, geen keurmeesters, geen 

zaalhuur, geen probleem met bemanning. Er is één opmerking de  

toegangsprijs bedraagt €. 5,- en een passe-Partout voor €. 9,-.  Voor 

beide dagen. Ook de SNN zoekt namelijk ook naar een 

samenwerking.  



 

 

 

2019 is nog niet ingevuld en zijn nog geen toezeggingen gedaan 

naar de SNN toe of andere instanties of afdelingen. SNN heeft het 

district gevraagd voor dit jaar een promostand van de NBVV te 

plaatsen. De SNN is aan het onderzoeken of zij kunnen schuiven 

naar week 49/50.  

 

Optie 2; Gekeken naar Drenthe hoe zij dit doen en die hebben een 

stichting opgericht, de werkgroep ambieert dit niet. Deze stichting 

wordt aangestuurd door de districtsvoorzitter, de groep wordt ieder 

jaar ververst of rouleren van medewerkers. Dit betreft een 

zelfstandige groep. De zaal in deze situatie is niet gratis 

 

Optie 3; de werkgroep organiseert een show bij een afdeling en de 

show wordt toegewezen door de werkgroep van het district wanneer 

er geen vrijwillige afdelingen zijn. Dit is prijstechnische niet 

interessant.  

 

Korte samenvatting; De financiële onderbouwing zijn aannames 

en optie 1 laat het meest voordelige resultaat zien. Wanneer er een 

keuze wordt gemaakt uit 1 van de 3 optie moet er voor 2020 nog 

naar een oplossing worden gezocht dit vanwege de 

kandidaatstelling van Ferwert, dit alles is onder voorbehoud. Er zal 

een besluit in het voorjaar van 2019 genomen moeten worden 

 

Gerrit van Someren deelt nog mee dat wanneer mensen zijn die dit 

willen meemaken/ ervaren  en worden hierbij uitgenodigd om dit te 

kunnen ervaren. 

 

De voorzitter bedankt de werkgroep voor de inzet in de afgelopen 

warme zomer. 

 

 

9. Definitieve toestemming tot het houden van een Tentoonstelling 

in 2019-2020.  

Auke Bloemhof geeft aan dat alle aanvragen binnen zijn, er zijn 

bepaalde verenigingen die zeer dicht bij elkaar zitten qua data. 

Wellicht dat onderling overleg in het vervolg wel handig is. 

Haulerwijk heeft dit jaar geen show vanwege te weinig vogels. 

De voorzitter geeft aan dat de data worden doorgegeven zodat deze 

op de kalender staan dit is ook wel van belang voor de bezoeken. 

Het ministerie (NVWA) hanteert ook deze lijst wanneer er 

vogelgriep mocht ontstaan. 



 

 

 

10. Pauze met lotenverkoop 

 

11. Kandidaatstelling Hoofd- en Districtsbestuur, iedereen blijft zitten 

in zijn huidige functie. Dit i.v.m. begrotingen 2020, resultaten 

Mondial en de boeken sluiten over het afgelopen jaar.  

 

En drukte i.v.m. organisatie van de Mondial, de jaarvergadering van 

de NBVV gaat naar september.  

 

Van het Districtsbestuur is aftredend en herkiesbaar Sicco Veenstra. 

 

Kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen zich tot 31-12-2018 

aanmelden bij het Districtsbestuur 

 

12. Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2018 via het districtsbestuur 

 

13. Mondial Zwolle, wie gaat er vanuit de afdelingen naar de Mondial 

voor ondersteuning voor hulp bij inrichten en het vouwen van 

kooien. 

 

14. Trekking verloting, dit wordt door de voorzitter gedaan in het 

verleden ging men met de emmer rond om de winnende nummers 

trekken 

 

15. Sluiting, Sicco sluit de vergadering om 22:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prijswinnaars Mondial Zwolle 2019 

 

 

    Goud  Zilver  Brons 

 

A.Kramer   1 

M.Tijtsma   2 

H.Haanstra     1 

H.Hylkema       1 

A.Wiegersma  1 

L.Wiegersma      1 

H.Deelstra   2  1 

Y.Boonstra   3 

YP.Terpstra   3  5  1 

D.Kelderhuis      1 

M.Visser     1  1 

Y.Postma       1 

S.Veenstra   2 

H.J.Wierda   2 

G.Wind     1  1 

J.Andringa     1 

H.Pel    1  2 

A.T.Vissia   1  1  1 

W.Weening   1  1 

H.Stuivenberg  1  1 

SS. vd Heide      1 

C.Brugmans   1 

HJ.Dolstra     1 

J.vd Wal   1 

K.Snijder       1 

 

 

Tijdens de EE te Denemarken behaalde K.Snijder tevens Goud. 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het Districtsbestuur. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Districtsbestuur: 

 

Voorzitter: 

S.Veenstra 

Telf. :06-54351180  

 E-mail : voorzitter@districtfriesland-nbvv.nl 

 

Secretaris: 

A.Bloemhof  

Mob. 0651589226   

E-mail : secretaris@districtfriesland-nbvv.nl 

Rayon Noord-West : Bolsward,Franeker,Harlingen, 

Leeuwarden2 en Stiens. 

 

Penningmeester: 

A.Ruiter  

Telf.: 0513-416563 Mob.0613103138 

 E-mail: penningmeester@districtfrieland-nbvv.nl 

Rayon Zuid: Grou, Jubbega, Joure, Koudum, 

Lemmer 

 

2
e
 Secretaris: 

N. Jansen 

Telf.: 0515-424850 Mob. 0630133407  

E-mail; commissaris@districtfriesland-nbvv.nl  

Rayon Noord-Oost: Damwoude, Dokkum, Ferwert, 

Noordbergum en Zwaagwesteinde 

Commissaris:  

S.Brouwer 

Telf. 0512-362771 E-mail sipke1brouwer@gmail.com 

Rayon Oost: Drachten, Drogeham,  

Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp. 
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