Nieuwsbrief
District Friesland
Verschijnt eind maart 2021
Eind december hebben we vanuit het Districtsbestuur een nieuwsbrief samengesteld voor
de leden. Deze is via de secretarissen van de Friese afdelingen verspreid. Nu de datum
nadert van de voorjaarsvergadering dus opnieuw een bericht van ons. Uiteraard gaat
genoemde vergadering niet door. Ook de Algemene vergadering gaat niet door. Dat kan
gewoon nog niet. Ik denk dat iedereen die deze brief leest zo langzamerhand wel iemand
kent die door het covid-virus is getroffen. Heel veel mensen zijn hierdoor ziek geworden of
erger, overleden. Ook binnen de afdelingen. Ondertussen vraag je je af wanneer het weer
“ normaal “ wordt. Wanneer kunnen we elkaar weer ontmoeten? Als de meeste mensen om
ons heen in ons land zijn ingeënt dan zal er weer wat kunnen verwacht ik. Ik schat in dat dit
na de zomer zal zijn. Ik hoop dat we dan weer na kunnen denken over het organiseren van
de lokale tentoonstellingen en natuurlijke de Friese Kampioenschappen. Voor de afdelingen
heeft Auke alle aanvragen doorgestuurd naar de bond. Ook hebben we regelmatig contact
met de voorzitter van Surhuisterveen over de organisatie van de Friese Kampioenschappen.
Samen zien we er naar uit. Een leuk filmpje van een paar leden waren te zien in HEA! en
staan op hun site van Omrop Fryslân. Het zalencentrum De Lantearne is schitterend
verbouwd. Ik hoop echt van harte dat we hier een mooie vogelshow kunnen gaan
organiseren.

Ik heb alle voorzitters in januari persoonlijk benaderd met de vraag hoe de afdelingen
door deze tijd komen. Een belangrijke vraag voor mij is hoe de besturen de leden bereiken.
Een aantal afdelingen nemen deze nieuwsbrief één op één over. De nieuwsbrieven zijn voor
alle leden! Bij een aantal afdelingen loopt de website niet meer naar behoren, weer anderen
plaatsen het hier wel op. Het blijft voor onze afdelingen lastig om de leden te bereiken.
Persoonlijk contact ontbreekt of is moeilijk. Gelukkig melden zich wel nieuwe leden aan! Ik
heb ook gemerkt dat er op een aantal plekken onderling matig door de besturen
gecommuniceerd wordt. Hoe willen we dan de leden bereiken? Ook blijkt dat de
belangstelling voor Districts- en Bondsbesturen niet groot is. Gelukkig hebben we wel
iemand bereid gevonden om in het Districtsbestuur zitting te nemen. Later meer daar over.

UIT DE BONDSRAAD;
De Bondsraad heeft 20 februari een zoom-bijeenkomst gehad. Veel van wat we besproken
hebben staat al in reeds gepubliceerde informatiebulletins van de bond. Ook het advies over
bestuur in het kader van nieuwe wetgeving. Belangrijk zijn de ontwikkeling voor online
ringenbestellen en de gewijzigde opmaak voor Onze Vogels. De groei van Facebook van de
bond is spectaculair, nu al ruim 5000 leden. Een deel daarvan is lid van de bond geworden.

Bent u al lid? Heel veel mensen delen nu hun vogel
ervaringen op deze website. Regelmatig even een
kijkje nemen kan leuke informatie opleveren. Wat
mijzelf vooral opvalt zijn de vragen van denk ik
beginnende liefhebbers. Ik las onlangs de vraag welke
planten/bonen het beste bij gras- en valkparkieten in
de volière geplaatst konden worden. Daar kun je als
afdeling ook mee aan de slag. Actief benaderen!

Ook is de website van de NBvV. aangepast. Leden
kunnen zich heel gemakkelijk oriënteren en aansluiten
bij de afdeling bij hun in de buurt. Alle Nederlandse
afdelingen staan daar op. Door de blauwe of rode
stippen aan te klikken kom je op de site van de bond,
dan nog een keer en je komt op de afdeling die je
zoekt of bij je in de buurt. Gemakkelijk om op jullie
eigen site te vermelden!

W or d li d v an d e N Bv V
Deze afdelingen zijn aangesloten bij de NBvV, de
grootste vogelbond van de wereld!

JAARVERSLAG NBvV;
Het jaarverslag met stemformulier voor de afdelingen alsmede het verzamelformulier met
stemmen voor de Algemene Vergadering 29 mei as. zijn naar de afdelingen gestuurd. Age heeft ze
ook op de website en Facebook van Friesland gezet, je kunt ze zo ophalen. De financiële zaken staan
erin, net als de begroting. Ik neem het voorwoord van Klaas uit het jaarverslag even mee, daar staat
veel informatie in over het wel en wee van de bond. Langs deze weg kunnen alle leden daar kennis
van nemen. Ik weet niet hier er hierover binnen de afdelingen met de leden gecommuniceerd gaat
worden. De hele inhoud van het verslag hier meenemen lijkt me geen goede optie.

VOORWOORD UIT JAARVERSLAG;
Het afgelopen jaar was wellicht een van de zwaarste jaren in de recente geschiedenis van de NBvV.
Kort na het NK 2020 werd Europa opgeschrikt door de uitbraak van het coronavirus. Op dat moment
kon nog niemand bevroeden hoe groot de impact op ons dagelijks leven zou worden. Stil werden we
geconfronteerd met overvolle ziekenhuizen, vreselijke verhalen over het lijden op de I.C.’s en de vele
rouwstoeten eerst nog in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook al gauw boven de grote rivieren. Ook
menig lid van de NBvV trof helaas dit lot. Het verenigingsleven kraakte in zijn voegen. De ene
afzegging na de andere legde uiteindelijk alles stil. Maar stilaan ontstonden er ook nieuwe
initiatieven. Zo werden er online vogelverkiezingen georganiseerd en werd Facebook voor velen een
middel om met elkaar over de hobby te communiceren. Dat daar grote behoefte aan is bewijst wel
de onstuimige groei van onze eigen besloten Facebookgroep: Nederlandse Vogelliefhebbers, die in
recordtijd uitgroeide van 0 tot 5000 leden. Noodgedwongen gingen de diverse overlegstructuren
over op Zoom en Teams om zo toch nog met enige regelmaat te kunnen overleggen. Aanvankelijk
nog wat onwennig, maar inmiddels al goed ingeburgerd. De KMV, het Hoofdbestuur en de Bondsraad
weten al niet beter en ervaren ook de voordelen, zoals de enorme (reis)tijdwinst en lagere
vergaderkosten. Het kopje koffie is thuis aanmerkelijk goedkoper om over de dure kilometers nog
maar te zwijgen. De NBvV blijkt hier flink op te kunnen bezuinigen, ook in de toekomst en dat is
helaas nodig ook. Niet alleen het dalend aantal leden zorgt voor een financiële uitdaging die ons tot
ferme besluiten dwingt, maar ook de Belastingdienst heeft ons gevonden. In de financiële paragraaf
wordt dit nader uitgelegd, maar de forse tegenvaller viel ons erg rauw op het dak en noopt tot een
aantal aanpassingen in ons financieel beleid. Toch is er ook positief nieuws. Per 1 mei wordt Onze
Vogels in een nieuw jasje gegoten, waarbij goed rekening gehouden is met de wensen en suggesties
zoals die door velen aangeleverd zijn. Tevens gaan we in zee met een nieuwe opmaker en drukker,
wat op jaarbasis een kleine 15.000 bespaart. Daarnaast wordt op dit moment hard gewerkt om het
online ringenbestellen voor de leden, zonder tussenkomst van de ringencommissaris, met ingang van
het ringenjaar 2023 mogelijk te maken. Een wens van velen. Toch blijft 2020 voor de NBVV een jaar
om snel te vergeten en kijken we uit naar een gezonde toekomst waarin we onze mooie vogelhobby
weer naar hartenlust met zijn allen samen kunnen beleven. Klaas Snijder – Bondsvoorzitter

UIT HET DISTRICTSBESTUUR;
Ook wij komen niet bij elkaar. Ons contact gaat waar nodig per app of via mail. De telefoon
is ook gewillig. Veel valt er niet te bespreken nu alle overleggen eruit liggen. De
voorjaarsvergadering met op de agenda o.a. de bestuursverkiezing gaat niet door. Dat
betekent iets voor de samenstelling van het bestuur. De bestuursperiode van Age Ruiter zit
erop. Hij heeft dan 10 jaar, meer aan 3 periodes vol gemaakt. Hij wil niet herbenoemd
worden. Wel wil hij tot de situatie weer normaal is de financiën blijven beheren. Uiteraard
zijn we daar blij mee. We hebben Wim Dalhuizen uit Irnsum bereid gevonden in het
Districtsbestuur plaats te nemen. Hij is lid van de BEO uit Bolsward. Twee andere leden
hebben de vraag nog in beraad i.v.m. gezondheid en verbouw van de woning. We stellen
voor aan de afdelingen om Wim Dalhuizen als interim te benoemen. In de
najaarsvergadering kunnen we dit dan normaliseren.

TT-AGENDA FRIESLAND.
U05 Bijz. De Waldsang, Ureterp
Korfbal Ver. , Grien Leane 6 , 9247 GT Ureterp

Open: 10-112021 t/m 13-11-2021
Keurdag: 9-11-2021

Woensdag 10-11-2020 19,30 tot 22,00 uur Donderdag 11-11-2020 19,30 tot
22,00 uur Vrijdag 12-11-2020 14,00 tot 22,00 uur Zaterdag 13-11-2020 10,00
tot 14,00 uur

N30 Bijz. Zanglust, Noordbergum
De Balstien, van Cronenburgweg 1, 9257VW Noordbergum

Open: 11-112021 t/m 13-11-2021
Keurdag: 10-11-2021

Deze T.T. wordt samen met de SKNN georganiseerd openingstijden 11 nov.
19-22 uur vrijdag 12 nov. 9 - 21 uur en zat..13 nov. 9-15 uur

L10 Afd. Lemster Volière Vrienden, Lemmer
Zalencentrum De Treemter Balk, Bogermanstraat 3, 8561 BK Balk

Open: 12-112021 t/m 13-11-2021
Keurdag: 11-11-2021

M14 Afd. Fugelnocht, Damwoude
Dorpshuis De Nije Warf, Foarwei 31A, 9113PA Walterswald

Open: 12-112021 t/m 13-11-2021
Keurdag: 11-11-2021

S08 Afd. volièrevereniging Leeuwarderadeel, Stiens
Britsenburgh, Menno van Coehoornwei 16, 9055MC Britsum

Open: 13-112021 t/m 13-11-2021
Keurdag: 13-11-2021

D17 Afd. Drachtster Vogelvrienden, Drachten
Drachtster Vogelvriende, Noorderdwarsvaart 85 D, 9201 KL Drachten

Open: 19-112021 t/m 20-11-2021
Keurdag: 18-11-2021

District TT Friesland
FR Dist. Vogelvereniging Surhuisterveen e.o., Surhuisterveen
"De Lantearne", Jan Binneslaan 49, 9231 CA Surhuisterveen

Open: 9-122021 t/m 11-12-2021
Keurdag: 8-12-2021

Opening donderdag 9-12-2021 van 19.00 tot 22.00 uur, vrijdag 10-12-2021 van
14.00 tot 22.00 uur en zaterdag 11-12-2021 van 10.00 tot 12.00 uur.

Nog niet alle afdelingen hebben hun afdelingstt. Aangemeld op deze site van de bond.

STOND ER NOG IETS IN DE KRANTEN??
In de jaren 80 werden ze bij tienduizenden
geëxporteerd. Gelukkig werd de handel verboden. De
grijze roodstaart is nog steeds niet veilig. In Benin en
Togo worden de koppen, veren en ogen op zogenaamde
voodoomarkten verkocht om hekserij tegen te gaan, je
geheugen te verbeteren of de liefde te vinden! In de
jaren 80 werden ze bij tienduizenden geëxporteerd.
Gelukkig werd de handel verboden, toch worden ze nog
steeds illegaal aangeboden.

’s Werelds voor zover bekend oudste in het wild levende
vogel, de albatros Wisdom (wijsheid), heeft iedereen verbaasd
door gewoon weer een kuiken te produceren. Wisdom baarde
ruim vier jaar geleden al opzien, toen zij op haar - naar
schatting - zeventigste kuiken wist groot te brengen. De vogel
draagt een ring van 1956.

Lijster en merelvangst met lijmstokjes verboden;
In vijf regio's rond Marseille en Nice is de techniek nog toegestaan, maar een definitief verbod komt er
vooralsnog niet. Alleen dit jaar mag de methode niet meer gebruikt worden. Dat komt omdat Macron
eerst een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wil afwachten. Natuurbeschermers zijn tegen de
vangmethode, waarbij takken worden ingesmeerd met lijm zodat als een vogel erop gaat zitten die niet
meer weg kan vliegen. Jagers willen er vooral lijsters en merels mee vangen, maar volgens critici
hebben ze ook andere vogels als bijvangst. Willy Schraen van de Nationale Federatie van Jagers zegt
dat de techniek al decennia in het zuiden van Frankrijk wordt gebruikt en dat het geen invloed heeft op
de vogelpopulatie. "In Frankrijk kan op 64 soorten worden gejaagd", zegt Yves Verilhac van BirdLife
International tegen de BBC. "Dat in tegenstelling tot Nederland waar er maar twee zijn toegestaan.
Het EU-gemiddelde is 30 soorten, waardoor Frankrijk het meest toegeeflijke land is voor jagers."
Hoe is dit nog mogelijk ik één Europa. Hier zeer streng beschermd en 700 km naar het zuiden worden
ze nog wreed gevangen door takken in te smeren met lijm.

Met sportgroet namens het Districtsbestuur
Sicco Veenstra

