
 

 

 
 

 

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden 

gehouden op 

1. vrijdag 6 april 2018 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 6 oktober 2017 

4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken 

5. Mededelingen 

6. Cursus surveillant 14 april 2018  

7. Verslag Penningmeester Districtskas 

8. Verslag Kascontrolecommissie 

9. Benoeming stemcommissie  

10. Verslag Districts TT Koudum 

11. Promotie Districts TT Noordbergum 

12. Behandeling jaarverslag 

13. Pauze met verkoop van loten 

14. Uitslag stemming. 

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur 

Van het Districtsbestuur is aftredend en herkiesbaar  Age Ruiter . 

Afgetreden en niet herkiesbaar Simon Terpstra  

Verkiesbaar Nanne Jansen 

15. Toewijzing Districts TT 

16. Uitreiking Districts beker 

17. Sluiting 

 

         Het Districtsbestuur 
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Notulen Districtsvergadering 6 oktober 2017 

 

1. Opening; 

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder hartelijk welkom, hij deelt 

mede dat hij zijn taken na zijn ziekte weer heeft opgenomen. 

 

2. Notulen vorige vergadering; 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Vaststellen agenda; 

Er werden geen punten aan de agenda toegevoegd. 

 

4.Ingekomen c.q. uitgaande stukken; 

Er waren de volgende mededelingen: 

Mondial 2019 de voorbereidingen verlopen voorspoedig, de hotels zijn reeds 

volgeboekt. 

Het vraagprogramma staat in september weer op de site. 

De kosten voor de spoedringen worden niet verlaagd, de kosten voor de normale 

ringen zouden dan verhoogd moeten worden. 

Volgend jaar komt er een opleiding voor toezichthouder, het liefst opgeven van 

twee personen per vereniging. 

De keurmeesters krijgen gelegenheid om een tablet aan te schaffen, met een enig 

male bijdrage van €40.00, deze tablet blijft 4 jaar eigendom van de bond. 

Er wordt nogmaals op gewezen om bij de verenigingen geen gebruik te maken 

van de privé bankrekening van de bestuurders, maar gebruik een eigen 

verenigingsrekening. 

Binnenkort komt het vraagprogramma voor Vogel2018 online. 

Het is de keurmeesters verboden om tijdens de keuring vogels uit de kooi te 

halen om deze te controleren op eventuele gebreken. 

Voor de leden die 75 jaar lid zijn van de Bond wordt nog een speld gemaakt. 

De afdeling Houtigehage wordt per 31-12-2017 opgeheven. 

 

6. Benoeming kascontrolecommissie; 

De kascontrolecommissie moet komen uit het rayon Noord-Oost, hier waren nog 

geen aanmeldingen voor, dit zal later geregeld worden. 

 

7. Mededelingen DTT Koudum; 

Rients vd Werf neemt het woord, hij verteld dat zij op schema liggen. Er zal nog 

overleg plaats vinden met de Treemter over het aan Pasen van de verlichting. 

In de pauze zullen de vraagprogramma`s uitgedeeld worden. 
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8.Districts TT 2018; 

De tentoonstelling voor 2018 was nog niet ingevuld, de afd. Noordbergum zal 

dit op zich nemen. 

Zodat deze weer is ingevuld maar hoe nu verder 2019? 

 

9. Definitieve toestemming tot het houden van een tentoonstelling in 2018-

2019; 

Alleen van de afd. Koudum en Damwoude was er nog geen aanvraag de andere 

zullen in de pauze worden uitgedeeld. 

 

10.Pauze met lotenverkoop, 

Tijdens de pauze werden er weer loten verkocht. 

 

11. Kandidaatstelling Hoofd-en Districtsbestuur; 

Er is nog niet bekent wie van het hoofdbestuur aftredend zijn. 

Van het districtsbestuur zijn Age Ruiter en Simon Terpstra aftredend. 

Kandidaten c.q. tegenkandidaten kunne zich aanmelden tot 31-12-2017 

 

12. Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2017 via het Districtsbestuur; 

De voorstellen dienen te worden ingediend via het Districtsbestuur. 

Het voorstel van vol. Ver. De Nachtegaal uit Ferwert kan niet in behandeling 

worden genomen omdat over het toelaten van een vogel op het vraagprogramma 

gaat. Dit zal moeten gaan via de Keurmeestervereniging (zie 

Bondsvademecum). 

Door verandering in het huishoudelijk reglement zijn de afdelingen bepaalde 

rechten kwijtgeraakt, Hier over is gestemd tijdens de afgelopen A.V. 

 

13.Jeugddag 2017; 

De afd. Koudum is bereid die op zich te nemen bij een minimaal aantal 

deelnemers van 5 Jeugdleden. 

 

14. Rondvraag: 

Hk. Vd Wal, het probleem vogelgriep is tijdens het vorige TT seizoen weer 

opgedoken, TT werden verboden. 

Op 27 oktober is er een vergadering in Den Haag over het door laten gaan van 

de tentoonstellingen onze vogels zijn niet gevoelig hiervoor, alleen eenden en 

meeuwen zijn gevoelig. Er zal worden ingezet op het door laten gaan van de 

tentoonstellingen. 

Afd. Damwoude: De ringen worden uitgegeven per 1 oktober, in september 

kregen zij al telefoon waar de ringen bleven want anderen hadden die al. Naar 

wat blijkt geeft de NGC de ringen al eerder af. 
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Afd. Koudum: Volgens de Nieuwsbrief wordt het vraagprogramma voor 5 jaar 

vastgesteld, toch krijg we regelmatig updates dit zou eigenlijk niet kunnen. 

 

15. Trekking verloting; 

De verloting heeft €86.00 opgebracht. 

 

16.Sluiting; 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng.  

   
 

Aan alle leden van de afdelingen 

In District Friesland van de NBvV. 

  

Evaluatie naar aanleiding van  Districts-tentoonstelling  in Balk 2017. 

  

       Het Districtsbestuur heeft samen met het bestuur van de organiserende 

afdeling Sûdwesthoeke een uitgebreide evaluatie gehouden Voor de volledige 

communicatie is het goed te vermelden dat de D-TT. de voorlaatste jaren tussen 

de 1100 en 1200 inzendingen telde. In Balk echter waren maar 650 inzendingen. 

Hoe kan dit? Lag dit aan het prijzen systeem  (Per inzender 1 x goud, 1 x zilver 

en/of 1 x brons met daarnaast 8 TT-kampioenen) Lag dit aan de communicatie 

naar de leden? Was de afstand naar Balk te groot? Is de kerstshow een 

concurrent aan het worden met haar geldprijzen? Duurt de D-TT. te lang? Waar 

waren de jeugdleden?  Heeft de organisatie van de D-TT. op deze wijze haar 

langste tijd gehad?  Heel veel vragen waar we geen antwoord op weten. We 

kunnen alleen maar gissen. Wel hebben we met veel mensen gesproken in en na 

Balk. Ook is er per mail gereageerd. Eenieder heeft zo zijn eigen gedachten. Wat 

we wel zeker weten is dat er nogal wat afdelingen verstek hebben laten gaan. 

Dus doemt de vraag op of deze TT. nog wel bestaansrecht heeft. De inzenders 

willen toch na de eigen TT. weten hoe hun vogels scoren in groter 

verband?  Omdat de D-TT. Voor het District elk jaar weer een hoogtepunt hoort 

te zijn, leggen we dit schrijven aan alle leden voor.  Uiteindelijk bepalen de 

leden het beleid. Het D-bestuur heeft een voorstel met motivatie opgesteld. 

Nadat de inhoud van dit schrijven door de afdelingen is behandeld komen we er 

op de voorjaarsvergadering In Drachten uitgebreid op terug.  

  

Voorstel D-bestuur; 

Werkgroep formeren met minimaal 5 personen naar het voorbeeld. van District 

Drenthe 



 Eigen budget 

 Vaste “ show “ locatie voor 5/10 jaar 

 Samenstelling 4 voorzitters/secretarissen van afdelingen en 1 lid D-

bestuur 

 Werkgroep komt  bij voorkeur uit één rayon 

Deze werkgroep opereert onafhankelijk van D-bestuur en onderzoekt: 

  Duur tentoonstelling 

  Samenwerking met andere shows, bv. Sierduiven, organiseren 

  Locatie samen met andere activiteit, bv in tuincentrum of met hobbybeurs 

 .Benodigde budget 

  Binnen half jaar rapporteren aan D-bestuur. 

  

     De werkgroep komt met een voorstel hoe de D-TT (nieuwe stijl) eruit komt 

te zien, hoe de samenstelling van het D-TT bestuur wordt en wat de voor- en/of 

nadelen zijn. De bedoeling is om daarna in 2019 met deze voorstellen aan de 

slag te gaan. 

      De redenen hiervoor zijn dat we 2018 nog in Garijp terecht kunnen bij 

volierevereniging Zanglust uit NoardBurgum. Voor 2019 is er geen aanmelding. 

Het D-bestuur spreekt hierover haar zorgen uit.  Het zoeken naar een vereniging 

die de D-show wil organiseren is lastig en onzeker. Zoals de “Sûdwesthoeke “ in 

Balk vorig jaar in de steek is gelaten willen we niet weer.  Deze afdeling heeft 

wel haar nek uitgestoken met alle financiële risico’s die daarbij horen. 

Afdelingen willen de organisatie vaak combineren met een jubileum van de 

eigen afdeling. Dit blijft een onzekere factor. Enkele afdelingen willen wel een 

D-show organiseren maar vinden dat er te veel financiële risico’s aan kleven. 

Ook heeft niet elke afdeling een geschikte locatie voorhanden. 

      Nu al hebben de kleinere afdelingen moeite om een redelijk aantal vogels 

voor de onderlinge TT. bij elkaar te krijgen. Elke afdeling kent zijn eigen “ grote 

“ inzenders om de TT. te redden/helpen. Er zijn voorbeelden bekend dat bij 

overlijden of gewijzigd prijzenbeleid er soms zomaar 20% minder vogels op een 

onderlinge TT. worden ingezonden. Besturen zenden regelmatig vogels bij een 

zustervereniging in uit oogpunt van saamhorigheid. Ook zijn er nogal eens 

gastleden die ervoor zorgen dat er een redelijk aantal vogels komt. Speciaal 

clubs zijn een welkome aanvulling/toevoeging bij enkele afdelingen. 

Samenwerking tussen de afdelingen is lastig te organiseren maar zal in de 

toekomst onontkoombaar zijn. 

     Als je Friesland overziet dan ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. De 

leden worden steeds ouder, jongere bestuurders zijn lastig te vinden, meedoen 

aan meerdere shows is sommige leden te veel gedoe(vermoeidheid/leeftijd) De 

samenwerkingsverbanden in de rayons zijn achterhaald en werken niet meer. 

Aanwas van jeugdleden is onvoldoende om in de toekomst op dezelfde wijze 



door te gaan met organiseren van TT’s.  Tot slot houdt ook Leeuwarden 1 dit 

jaar vermoedelijk op te bestaan. Vorig jaar stopten de afdelingen Houtigehage 

en Sneek. 

     Maar, in Drenthe volgde het aantal vogels op de D-TT de tegenovergestelde 

route. Daar ging het aantal van plusminus 600 in een keer naar 1300!! Waarom 

zou dat in Friesland niet kunnen? 

     Welke vragen roept dit bij u/jullie op? Hoe ziet het afdelings-landschap in 

Friesland er over 5 jaar uit?  Hoe gaan we verder om met de DTT? Wie is bereid 

om hierover met ons na te denken?  

Het Districtsbestuur. 

Prijswinnaars Vogel 2018  

    Alg. kamp. Kampioen   Zilver  Brons 

Jeugd: 

Larisse de Boer    2       

Hieke Deelstra    2       

Dirk Pieter Kelderhuis   1     1 

Lyberte Wiegersma   1 

Andries Jan Wiegersma   1   1 

Wendy Zijlstra    1 

Volwassenen:  

J. Berends     1     1 

A. Bloemhof   1 1     1 

Y.Boonstra     3     2 

LP Bos     1 

M.Brugmans-Huizing   2 

A.Deelstra     2     1 

HJ Dolstra     3   2 

A.Filemon          1 

S.Flapper     3   1 

S. de Haan          1 

HB Haanstra    1     1 



AJ Hulsman          1 

H.Hylkema     1 

D.Kelderhuis    1     1 

J.Klein          1 

BJ de Meer     1     1 

K de Meer     3     1  

J.Miedema     1 

H. Pel      1   1  1 

T.Pen         2  2 

S. Pijnacker     4   3 

P. Rauwerda       1 

H. Rozenberg       1 

G. Siegersma    1 

J.Sikkema     2 

K.Snijder          1 

W. Stoelwinder    3     1 

S. Terpstra     1 

YP. Terpstra    2   1 

M.Tijtsma        1 

S. Tolsma     1 

WK vd Veen    2 

R vd Veen        1 

R. Veldman     1 

CD Verburg     2 

M Visser     2 

AT Vissia        2  2 

J vd Wal     1 

Prijswinnaar COM WERELDSHOW 

YP Terpstra        1  2 



 

 

 

Voorzitter: 
Sicco Veenstra, Skieppeleane 2, 8771KB Nijland. 

Telefoon: 06-83870063 

Email: siccoveenstra@hotmail.com 

Secretaris / 2e Voorzitter: 
Auke Bloemhof, Oosteinde 39, 9079LA St. Jacobiparochie. 

Telefoon: 0518-491861 / 06-51589226 

Vertegenwoordiger Rayon Noord-West 

Email: aensbloemhof@outlook.com 

Commissaris: 
Age Ruiter, Helmhout 6, 8502AE Joure. 

Telefoon: 0513-416563 / 06-13103138 

Vertegenwoordiger Rayon Zuid 

Email: age.ruiter@home.nl 

Commissaris: 
Sipke Brouwer, Verlaatsdam 27, 9231ME Surhuisterveen. 

Telefoon: 0512-362771 

Vertegenwoordiger Rayon Oost 

Email: sipke1brouwer@gmail.com 

Commissaris – Notulist: 

Nanne Jansen, Zilverschoon 42, 8607GB Sneek. 

Telefoon: 0515-424850 

Email: n.jansen01@planet.nl 
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Aantal stemmen 

Voor 
 

 

Aantal stemmen 
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Aantal stemmen 

Geen mening 

 

Age Ruiter 

   

 

Nanne Jansen 

   

 

  

        

         

 


