Notulen Districtsvergadering vrijdag 1 oktober 2021.
1. Opening;
Sicco opent de vergadering en heet Jan Andringa en Wim Dalhuizen
welkom als nieuwe districtbestuurders. Een speciaal welkom aan Klaas
Snijder als afgevaardigde van het hoofdbestuur.
2. Vaststellen agenda.
Toegevoegd wordt punt 10a mededelingen hoofdbestuur.
3. Aanmelding rondvraag.
Er waren geen aanmeldingen voor de rondvraag.
4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken.
Van de afd. Damwoude de mededeling dat er dit jaar geen
tentoonstelling zal worden georganiseerd.
In het Noorden zal geen zang wedstrijd meer worden gehouden, deze
krijgt ook een eigen NK.
5. Mededelingen.
Er komt binnenkort weer een nieuwsbrief, deze wordt als positief
ontvangen.
De bondsraad is nu een adviesraad, moet nog heel erg wennen.
De burger initiatief petitie: Ieder raakte wat in paniek. Er moeten 40.000
handtekeningen komen. Er zijn nu nog geen 12.000. Er is toch vaak enige
laksheid in onze hobby en er wordt gedacht: het zal wel goed komen.
De bestuurlijke aansprakelijkheid verandert, goede statuten en een
huishoudelijk reglement en ingeschreven staan bij de KvK is belangrijk.
De surveillanten hebben hun certificaat opgestuurd gekregen via de
afdelingssecretarissen. Er wordt nog gezocht naar een coördinatie
persoon.
De keurcontracten behoeven niet meer opgestuurd worden.

De ringenbestelling zal met ingang van het bestelseizoen voor 2023
veranderen, de rol van de ringencommissaris zal dus ook veranderen.
Hier wordt al een aantal jaren over gepraat, dit is noodzakelijk. Het
rechtstreeks versturen naar de leden zal nog wel even een puzzel
worden.
6. Benoeming kascontrolecommissie.
De afdelingen Drachten en Ureterp zullen dit op zich nemen.
7. Mededelingen Friese Kampioenschappen.
Voorzitter Henk Postma zal tijdens de pauze de inschrijfformulieren uit
delen.
De Best of Show prijzen zijn door de bond afgeschaft, het district zal dit
nu op zich nemen.
Hopelijk zullen er veel vogels worden ingeschreven, dit alles alleen puur
volgens het Bondsreglement.
8. Definitieve toestemming tot het houden van een Tentoonstelling in
2022-2023.
Er zijn geen problemen geconstateerd en kunnen allemaal gehouden
worden zoals aangevraagd.
De Friese Kampioenschappen zullen georganiseerd worden door de
afdeling Ferwert.
9. Pauze met loten verkoop.
Tijdens de pauze werden er weer behoorlijk wat loten verkocht.
10.Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2021 via Districtsbestuur.
De voorstellen dienen op tijd te worden ingeleverd bij de secretaris van
het District.
10a. Namens het Hoofdbestuur neemt Klaas Snijder het woord.
In de Districten Groningen en Noord Holland zijn problemen om een
bestuur te formeren, het Hoofdbestuur zal een poging doen om een en
ander weer op de rit te krijgen.

Aan ons de vraag of zij bij ons mee kunnen doen als hun eigen DTT niet
door kan gaan. In het Noorden zal in nood toch een vorm van
samenwerking noodzakelijk zijn. Het gaat erom om liefhebbers ter wille
te zijn. Afgesproken wordt om dit eerst intern te overleggen met de
vereniging die de Friese Kampioenschappen organiseert.
Klaas vertelt verder dat bij vogelgriep onze tentoonstellingen wel door
kunnen gaan, het zal alleen wat moeilijker worden als je met een
vervoersverbod zit in de 5-10 km zone, kwartels zullen dan wel worden
verboden.
De Bondsraad is een adviesorgaan, was altijd al zo. Na de fusie bleken de
statuten niet te kloppen. Hoofdbestuur is verantwoordelijk, Bondsraad
niet. Bondsraad is en blijft belangrijk. De taakverdeling is nu beter uit
elkaar.
NK is 1 dag korter en gaat naar de Koepelhal en niet in de AA hal, mede
op verzoek van de standhouders en het wordt financieel voordeliger.
11.NK 2022
Informatie hierover komt en staat op de website van de NBvV.
12.Behandeling rondvraag.
Er was niets voor de rondvraag, alleen een mededeling van Sicco dat de
jubileumspelden zijn uitgedeeld en met de vraag om deze wel op tijd aan
te vragen.
13.Trekking verloting.
Er waren weer heel wat prijzen te winnen.
De verloting heeft 154 euro opgebracht.
14.Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder wel thuis.

