Nieuwsbrief december 2019
Beste leden,
Het jaar 2019 loopt op zijn eind, een nieuw jaar staat al weer voor de deur om te
beginnen. Alvorens dat gaat gebeuren blikken we nog even kort terug op een
geweldig 2019 waarin alle activiteiten zeer succesvol zijn verlopen.
We hebben een aantal zieke leden in de club die na ziekenhuis opnames en
operaties nu met nabehandelingen bezig zijn. Ze zijn bezig met herstellen.
We zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat het bestuur is uitgebreid met een
5e bestuurslid. De heer Gert Mooiweer uit het Overijsselse Zwartsluis is toegetreden.
Het ledental is dit jaar flink gestegen, we hebben er 6 nieuwe leden bijgekregen, en
op het moment dat ik dit schrijf, wordt er weer een nieuw lid ingeschreven. We heten
ze allemaal welkom en hopen ze op onze bijeenkomsten begroeten.
De voorjaarsbijeenkomsten: waarin Henk Kamp ons het een en ander over het
koppelen van kweekparen bijbracht, en vervolgens Kees Diepstraten/Henk Dries ons
over voeding voor onze gevleugelde vrienden vertelden.
In het najaar hadden we een zeer succesvolle Jonge Vogeldag met de keurders
Albert Zomer en Henk Kamp. Ze vonden de kwaliteit van onze vogels uitzonderlijk
mooi.
In november de SKNN-show in Steenwijk, waarin de kwaliteit van onze kleurkanarie
opnieuw een treetje hoger is uitgekomen. Met een gemiddelde van 90,8 punt is de
kwaliteit van de ingezonden vogels met 0,4 punt gestegen. Een prima resultaat.
Allemaal gefeliciteerd hiermee.
Het bestuur heeft inmiddels ook weer vergaderd, want zoals ik al in het begin schreef
dat het jaar bijna ten einde is en het nieuwe jaar voor de deur staat, proberen we als
bestuur voor 2020 een interessant programma samen te stellen.
Onze voorjaarsbijeenkomsten in 2020 houden we op zaterdagmorgen 2 februari,
zaterdagmorgen 4 april in Drachten.
We zijn voornemens om alle activiteiten en bijeenkomsten in Drachten te houden.
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Op veler verzoek zal het thema op zaterdag 2 februari nog een keer zijn: “Het
koppelen van onze kweekparen” door keurmeester van de NBvV de heer Henk
Kamp.
Dus het koppelen van kweekkoppels en het op kleur brengen van de jongen zal
daarbij een belangrijke thema zijn.
Wij vragen U om door uzelf samengestelde kweekkoppels mee te nemen en te laten
beoordelen. Of indien u vogels hebt waarover u iets wilt weten neem ze mee. Henk
Kamp beantwoord graag uw vragen en geeft U waardevolle tips en adviezen.
Zaterdag 4 april gaan we op speelse wijze u kennis bijbrengen over erfelijkheid.
Uw voorzitter tevens keurmeester heeft een interactieve presentatie over de
vererving van onze kleurkanarie waarbij geen enkele formule of onbegrijpelijke kreten
worden gebruikt.
Op zaterdag 24 oktober houden we onze Jonge Vogeldag weer in Drachten. We
proberen om de beide keurders die dit jaar u vogels hebben geplaatst, dit nogmaals
te herhalen.
Omdat u hebt aangegeven dat wij toch moeten proberen om onze activiteiten en
bijeenkomsten in Drachten te houden, hebben we voor de komende 5 jaar een
datum in oktober kunnen vastleggen voor onze Jonge Vogeldagen.
U hebt in de enquête ook aangegeven om de Jonge Vogeldagen eind oktober te
houden.
Dat zijn de volgende datums:
24-10- 2020
23-10- 2021
22-10- 2022
28-10- 2023
26-10- 2024
Zoals u weet staan wij als speciaalclub met een eigen stand in de IJssel Hal te
Zwolle tijdens Vogel 2020. We hebben voor de inrichting van de stand het een en
ander moeten aanschaffen.
Ons is door de organisatie gevraagd om een programma op te stellen welke
interessant is voor de bezoeker/kweker/leek van kleurkanaries. We hebben een
aantal presentaties gemaakt welke in videovorm zal worden vertoont.
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We hebben natuurlijk ook aan de jeugd gedacht, die mogen hun creativiteit ten toon
spreiden middels een kleurwedstrijd die we voor hen hebben georganiseerd. U ziet
nu al op onze website waar het over gaat.
Natuurlijk verwachten wij u voor een bezoekje in onze stand waar de koffie bruin
staat.
Natuurlijk hebben weer een flink aantal leden hun vogels ingeschreven voor
deelname aan de NK 2020. We wensen de deelnemers veel succes.
Er zijn een aantal leden die meedoen aan de Mondial te Portugal.
Wij wensen ze alvast veel succes en hopelijk kunnen we op 2 februari een aantal
wereldkampioenen en prijswinnaars huldigen.
Wij wensen alle deelnemers veel succes.
Volgend jaar gaan we naar Leeuwarden waar we tijdens de kerstshow 2020 met de
SKNN show te gast zijn bij de volière vereniging van Leeuwarden en omstreken “de
Leeuwarder Vogelvrienden”.
Natuurlijk wordt u hierover vroegtijdig geïnformeerd.
En dan wat doen we na 2020 is ook een vraag, die we ook in een enquête stellen.
Tijdens de bijeenkomsten komen we met iedereen in gesprek en krijgen dan ook
vaak ideeën over activiteiten.
We hebben alle verzoeken en ideeën samengevat en in een enquête gezet. U hebt
enige weken terug het enquête formulier gekregen.
Er zijn 25 % ingevuld teruggekomen.
Secretaris Erik Hulsman maakt er een verslag van die we met u gaan delen.
Wij bedanken u voor uw inbreng in deze.
Voor zover deze nieuwsbrief van uw bestuur. Wij wensen alle leden alvast mooie en
zalige feestdagen en veel geluk en gezondheid in 2020.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur SKNN
Riekus de Haan
(Voorzitter).
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