
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden 

gehouden op Vrijdag 5 oktober 2018 om 20.00 uur in het gebouw van de 

Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL Drachten. 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Notulen vergadering 6 april 2018 

3. Rondvraag 

4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken                                                     

5. Mededelingen 

6. Benoeming Kascontrole commissie (uit rayon Oost) 

7. Mededelingen Districts TT Noordbergum 

8. Districts TT 2019- Verslag werkgroep 

9. Definitieve toestemming tot het houden van een Tentoonstelling in 

2019-2020 

10. Pauze met lotenverkoop 

11. Kandidaatstelling Hoofd- en Districtsbestuur 

Van het Districtsbestuur is aftredend en herkiesbaar Sicco Veenstra. 

Kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen zich tot  

31-12-2016 aanmelden bij het Districtsbestuur 

12. Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2018 via Districtbestuur 

13. Mondial Zwolle 

14. Trekking verloting 

15. Sluiting 

 

 

Het Districtsbestuur 



 

 

 
 

Notulen districtsvergadering vrijdag 6 april 2018 om 20.00 uur in het gebouw 

van de Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL 

Drachten. 

 

1. Opening,  

Sicco opent de vergadering om 20:05 en heet de aanwezigen welkom, met 

kennisgeving afwezig; Dokkum en Franeker, Sicco vraagt een moment van stilte 

voor de leden die ons zijn ontvallen het afgelopen jaarzijn en noemt de namen 

op. 

 

2.Rondvraag 

Sicco heeft het verzoek van een bezoek aan Walsrode, voor de kleinere 

verenigingen om het te combineren om de kosten te drukken. 

 

3.Notulen vergadering 6 oktober 2017,  

De notulen worden vastgesteld en de voorzitter bedankt de notulist, de voorzitter 

wil vastleggen besluitvorming en dat het rommelige vergadering was 25 oktober 

2017, hoe voorstellen moeten worden ingediend en de criteria hiervoor. 

 

4.Ingekomen c.q. uitgaande stukken  
Vrijhouden van de herfstvakantie voor het vouwen van de kooien van de 

Mondial, het schrijven van Hans v.d. Stroom over privacy van gegevens en 

wordt gevraagd om dit met de afdelingen te bespreken en hoe hier mee om te 

gaan conform ook het vademecum van de NBVV. 

 

Oproep van Albert Zomer er is geld vrijgemaakt voor promotie, 

belangstellenden kunnen zich opgeven bij de districtsvoorzitter of bij NBVV 

 

Notitie over verspreide leden, item is door Onno Bijlsma opgepakt en heeft 

hierop ingehaakt. Het stemmen voor de verspreide leden is nu geregeld en 

vastgelegd in het vademecum en ook de verspreide leden kunnen nu stemmen. 

 

 

 

 

 



 

 

Inkomende brief van Piet v.d. Tuin over de district TT in Balk afgelopen 

november 2017. Er zijn een aantal frustratie geuit en hier is uitvoerig over 

gesproken. Met name over de uitgifte van de vogels en hoe de show 

aantrekkelijker te maken. En kunnen een voorbeeld nemen aan Drenthe hoe die 

de district TT kan worden opgezet. 

 

Een mooi artikel in het FD van dhr. H. Dolstra over onze vogelsport 

 

Ferwerd wil zich kandidaat stellen voor de districtsshow in 2020 

 

Bolsward heeft een nieuwe secretaris. 

Franeker heeft een nieuwe secretaris 

Grouw Wietse Jonker 

Franeker nieuwe ringen commissaris 

 

Auke Bloemhof stuurt de secretarissen van alle afdelingen een herziene 

adreslijst waar de mutaties in het rood zijn aangegeven 

 

5. Mededelingen 

Vanuit het bond, Dirk Verburg ernstig ziek, werkzaamheden overgenomen door 

Onno Bijlsma, nieuwe rubrieken in onze vogels. Verslaglegging van de 

bestuurstafel bij belangrijke items volgt er een extra bulletin 

 

Mondial vouwen van kooien, opzetten promotieplan valt niet mee, tijdens de alg 

verg hopen ze een werkgroep te kunnen presenteren 

 

Verlichting wordt aangepast in de IJsselhallen om het beter voor elkaar te 

krijgen, er hier een bedrag voor uitgetrokken en er wordt verlichting aangekocht.  

 

Tijden de laatste vogelmarkt zijn er leden aangesproken over de handel in vogels 

en zijn aangemerkt als bedrijfsmatige handel, diegene die hier een schrijven van 

hebben gekregen kunnen een beroep doen op juridische ondersteuning vanuit de 

bond. 

 

Rein Grefhorst is in Apeldoorn geridderd voor zijn inzet voor de vogelsport 

 

Klaas Snijder wenst ons een vruchtbare vergadering toe 

 

Leeuwarden 1 stopt per 31 12 2018 

 

 

 

 



 

 

6. Cursus surveillant 14 april 2018 

Introductie vanaf 09:00 en om 09:30 starten tot 12:00, daarna volgen de 

cursisten een onlinecursus en kan deze worden opgestuurd. Er kan niet meer 

worden aangemeld voor de cursus, sluitingsdatum was 1 januari 2018. 

 

7. Verslag Penningmeester Districtskas,  

Age ruiter doet verslag en geeft aan dat het altijd dezelfde kosten betreft, er 

wordt vanuit de zaal aangegeven dat de bankkosten laag zijn. Dit heeft te maken 

dat wij aan het de bond hangen en deze kosten verband houden met de 

gecombineerde rekeningen 

 

8. Verslag Kascontrolecommissie 

Dhr. Tamminga van de Nachtegaal en F. v.d. meer van Fugelnocht zijn niet 

aanwezig maar staan garant voor de kascontrole. 

 

9. Benoeming stemcommissie  

2 leden gevraagd voor de stemcommissie, dit zijn Wiebe kooi, Evert de Bruin en 

Auke Bloemhof. 

 

10. Verslag Districts TT Koudum 

Rients van der Werf doet verslag over de district TT, bijna perfect verlopen, en 

zijn tevreden ook de leden en bezoekers, wellicht wat te weinig vogels. Goede 

samenwerking tussen het district en de afdeling, financieel geen probleem, er is 

een fout gemaakt door het bestuur om jeugdlid E.G. Kelderhuis uit Lemmer 

geen prijs toe te kennen en er is een extra prijs toegekend en excuses 

aangeboden aan het jeugdlid zijn ouders. 

 

Voorstel vanuit districtsbestuur, hoe gaan wij verder met de district TT, in Balk 

waren 650 vogels en komende vanaf 1200 vogels. Deze worden dan ook in het 

vervolg benoemd dat het de Friese kampioenschappen zijn. P. van der Tuin geeft 

aan dat je naar een regio moet waar veel vogels worden gehouden en de prijzen 

die worden toegekend wat vreemd overkomt, alleen heeft iedereen wel 

ingestemd en vandaar dat er ook een verandering in het prijzenstelsel was. 

 

Hij geeft tevens aan dat Drenthe een andere opzet heeft en er daar ook een aantal 

sponsors waren bij de districts TT en daar de helft meer vogels waren door deze 

andere opzet. Er wordt tevens gevraagd om meer spreiding te creëren binnen de 

TT-kalender. Van der Tuin vindt alleen het certificaat karig, wellicht een met 

lijstje dat het beter was gedaan. Tevens wordt de uitgifte vogels aan de orde 

gesteld en dat dit wordt verbeterd. De voorzitter heeft 15 van de 19 shows 

bezocht. Wanneer is een show aantrekkelijk ook wanneer er 150 vogels zitten? 

 



 

 

Sicco geeft aan dat wij zijn uitgenodigd door de sierduiven vereniging, en dat 

wij de districtsshow anders moeten opzetten. En dat er een werkgroep wordt 

opgezet, Piet v.d. Tuin, Jacob Smink, Gerrit van Zomeren, Yne Peter Terpstra, 

Auke Bloemhof en Rients van der Werf bieden zich aan om zitting te nemen in 

de werkgroep. De werkgroep werkt onder de condities van de bond, dus 

declaratie van de km en 25 euro wanneer er thuis wordt vergaderd. Zij moeten in 

het najaar met een resultaat komen. Gerrit van Zomeren geeft aan dat de data 

vastliggen bij de bond voor de onderlinge en districts TT en dat hier wel 

rekening mee moet worden gehouden. De voorzitter geeft aan dat er 

mogelijkheid bestaat en te kunnen schuiven. 

 

De voorzitter vraagt hoe het dan zit met de competitie strijd binnen de 

vogelsport en dit levert een leuke discussie op. 

 

11. Promotie Districts TT Noordbergum 

Promotieteam o.l.v. Gerrit van Zomeren, aantal vergaderingen gehad en het 

worden de Friese kampioenschappen. Gerrit wil de leden enthousiasmeren, en 

geeft aan het hoe en het waarom een show te houden, prijzen schema staat vast 

en wordt gehouden in het Gearhus Garyp. Er komt ook een verkoopklasse en het 

liefst ook een grote, hij wil de leden niet met lege handen naar huis laten gaan, 

iedere vogel die wordt ingeschreven dingt mee in een verloting, er is voldoende 

verlichting en wil er goede show van maken. Hij vraagt de aanwezigen de leden 

van de afdelingen te enthousiasmeren. Dhr. H.K. van der Wal geeft aan door 

met het enorme enthousiasme van dhr. G. van zomeren, het niet voor 2 jaar te 

organiseren, hier is nog geen antwoordt op gegeven. Op de District show in 

Garyp zal er zeker een vorm van beveiliging aanwezig zijn. 

 

 

12. Behandeling jaarverslag 

Er zijn geen vragen of aanmerkingen op het jaarverslag van de bond, 26 mei is 

de jaarvergadering van de NBVV. 

 

Prijzentoekenning van de TT, is opgenomen in het verslag van de bond, op 

bladzijde 15, beide zelfstandige bonden zijn volledig geïntegreerd, veel energie 

in Vogel 2018 bijna 12000 vogels op het showelement en in de verkoopklasse 

bijna 2200, en er is een werkgroep voor Mondial 2019. Daarnaast ligt er nu een 

beleidsplan aan een zo’n grote organisatie als de NBvV. 

 

Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun enorme inzet voor vogel 2018, dat 

het positief is wat wij allemaal presteren 

 

De NBvV heeft 21229 leden, de uitgereikte spelden staan benoemd in het 

jaarverslag 



 

 

Sicco haalt de ringen voor de vogels naar voren en spoedbestellingen worden 

doorberekend. 

 

Daarnaast wordt de vraag vanuit het bestuur gesteld, wat vinden wij van “Onze 

Vogels” Er wordt gevraagd naar de kwaliteit van de artikelen, HK geeft aan wat 

er verschijnt op de markt aan andere bladen en hoe daar artikelen worden 

omschreven en beschreven. Gezien de Italiaanse bladen en die van de klein 

dieren valt ons blad in het niet. Gerrit van Zomeren, geeft aan hoe het binnen de 

viswereld gaat en hier viscoaches zijn voor begeleiding van de jeugd. HK van de 

Wal geeft aan dat daar de Bondsraadleden voor zijn.  

 

Financiële verslag van de NBVV vermeld een toename van het vermogen met 

200 K. 

 

13. Pauze met verkoop van loten,  

Sipke Brouwer heeft de verkoop van de loten in zijn beheer 

 

14. Uitslag stemming. 

Verkiezing Hoofd- en Districtsbestuur 

Sjoerd Munniksma  Voor; 888  Tegen 64  Onthouding 0 

Dirk Verburg   Voor; 952 Tegen  0  Onthouding 0 

Age Ruiter   Voor; 819 Tegen 71 Onthouding 0 

Nanne Jansen  Voor; 849 Tegen 64 Onthouding 0 

 

Van het Districtsbestuur;  

Aftredend en herkiesbaar;   Age Ruiter  

Afgetreden en niet herkiesbaar:  Simon Terpstra  

Verkiesbaar:    Nanne Jansen 

 

15. Toewijzing Districts TT,  

Er nog geen aanmelding voor 2019 

 

16. Uitreiking Districts beker 

Drogeham heeft het hoogst aantal punten behaald en Sipke Brouwer neemt de 

beker in ontvangst. 

Auke Bloemhof algemeen kampioen vogel 2018, met de halsband parkieten. 

Yne Peter heeft Friesland op de wereldshow vertegenwoordigd met als resultaat; 

1 x zilver en 2 x brons  

 

Bij de com Mondial kun je aanmelden voor de nieuwsbrief en ook op facebook. 

 

17. Sluiting, Sicco sluit vergadering om 22:15    

 



 

 

 

 

 

 

 

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, 

Leeuwarden1, 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, Haulerwijk, 

Houtigehage, Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp. 
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Bestelformulier District Friesland 
 

 

Net als voorgaande jaren kunnen er weer kalenders en of vogeldoosjes 

besteld worden via het districtsbestuur. 

 

 

Afdeling: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail:                

        

 

 

Artikel: Aantal: 

  

Vogeldoosjes á 100 stuks        €10,00  

  

Kalenders   á   € 2,50  per stuk  

  

  

  

 

Graag dit formulier zsm. opsturen per E-mail naar:    
secretaris@districtfriesland-nbvv.nl 
 

 

mailto:aensbloemhof@outlook.com

