Nieuwsbrief
Beste leden,
Zoals u weet heeft het bestuur van de SKNN bij de NBvV een aanvraag ingediend
om als speciaalclub erkenning te krijgen.
De aanvraag is vervolgens getoetst of ze voldoet aan de regels, vastgelegd in het
nieuwe reglement Speciaalclubs van de NBvV.
Vervolgens is de aanvraag op agenda van de bondsraadvergadering gezet.
De bondsraad heeft zaterdag 18 november 2017 jl. in haar vergadering de aanvraag
gehonoreerd.
Dit betekent dat de SKNN vanaf die datum zich moet houden aan het reglement
Speciaalclubs en onder de vlag van de NBvV haar activiteiten kan organiseren. Het
bestuur feliciteert alle leden met dit succes. Het reglement staat op de website van
de NBvV in het bondsvademecum.
Het bestuur is inmiddels begonnen om de statuten en reglementen maar ook de
website hier op en waar nodig aan te passen. U wordt hierover natuurlijk t.z.t.
geïnformeerd.
Het jaar 2017 hebben we, met het houden van onze jaarlijkse SKNN show
ondergebracht in Joure, succesvol afgesloten.
De keurmeesters waren verrast door de hoge kwaliteit van de ingezonden
kleurkanaries. Het was uiteindelijk Sake Tolsma die de mooiste kleurkanarie van de
show had met 95 punten.
Volgend jaar gaan we naar de provincie Groningen waar we in Oostwold te gast zijn
en in 2019 gaan we naar Drenthe waar we onze show in Steenwijk presenteren, voor
het laatst op basis van roulatie,.
Omdat wij onze show steeds midden in het tentoonstellingsseizoen houden,veel
leden dan ook hun eigen verenigingsshow hebben en niet aan de SKNN show mee
kunnen doen, heeft het bestuur ook op veler verzoek besloten om onze SKNN show
vanaf 2020 jaarlijks in december bij de vogelvereniging “Leeuwarder Vogelvrienden”
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te Leeuwarden in de ScanTriHal onder te brengen tijdens hun kerstshow. De
verenigingsshows en de district shows zijn dan geweest.

Tijdens de show in Joure heeft het bestuur vergaderd en hebben we een aantal
wijzigingen in de bestuurstaken aangebracht.
Met andere woorden: we hebben onze bestuurstaken beter verdeeld en gerichter op
elkaar ingesteld. Hierdoor krijgt elk bestuurslid een eigen gebied waarvoor hij
verantwoordelijk is.
De taken van de bestuursleden zien er als volgt uit:
Riekus de Haan; voorzitter, heeft de algehele leiding en communiceert naar de
NBvV en andere organisaties binnen de NBvV.
Erik Hulsman; secretaris /penningmeester/ledenadministratie, en onderhoudt de
website en communiceert naar de leden.
Koeno de Groot; coördinator Jonge Vogeldag. Is verantwoordelijk voor alle zaken
aangaande de jaarlijks te houden jonge vogeldag in Drachten.
Willem Wijkhuizen; vicevoorzitter en coördinator SKNN show. Is verantwoordelijk
voor alle zaken aangaande de jaarlijks te houden SKNN show.
Het bestuur is inmiddels gestart om voor 2018 een interessant programma voor u te
realiseren. Zoals het er nu uit ziet gaan we in het voorjaar op 2 zaterdagmorgens
aandacht schenken aan de gezondheid en voeding van onze vogels. We zijn
voornemens een dierenarts met vogels als specialiteit te laten komen, en een
voedingsdeskundige die ons alles over vogelvoeding verteld. U hoort z.s.m. van ons.
De datums zijn zaterdagmorgen 24 maart en zaterdagmorgen 28 april in Drachten.
Het kan zijn dat we een extra avond gaan inplannen.
Onze Jonge Vogeldag 2018 houden we op zaterdag 29 september en dan op
dezelfde wijze als 2017. Koeno de Groot zal u hierover t.z.t. nader informeren.
En dan de SKNN show, in 2018 zijn we te gast bij de Vogelvereniging Oostwold te
Oostwold van 29 november t/m 1 december. De keurdag is 28 november.
Het zou dan de eerste show zijn waar wij als speciaalclub het bondskruis en
bondsmedailles mogen uitreiken.
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Ons ledenbestand is ook in 2017 weer gegroeid, we hopen in 2018 verder te groeien
en het zestigste lid te begroeten.
Het bestuur wenst u allen een succesvolle voortzetting van het tentoonstelling
seizoen.
Namens het bestuur,
Riekus de Haan
Voorzitter SKNN
(Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)
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