Oosterwolde, 1 maart 2021.

Beste leden,

Hierbij een nieuwe nieuwsbrief, met aandacht voor onderstaand onderwerpen.

Overlijden Klaas Muis:
Dit weekend bereikte ons het bericht dat, toch nog onverwacht, Klaas Muis uit Vollenhoven is
overleden. Klaas was nog maar een jaar lid en daardoor nog niet bij iedereen bekend. Afgelopen
jaarwisseling heeft hij nog wat vogels bij mij gehaald en had zin het nieuwe vogelseizoen. Hij was
toen al ziek, had diverse bestralingen gehad, maar volgens hem ging het de goede kant op. Het
tegendeel blijkt dus waar te zijn. Namens de SKNN-leden hebben wij zijn vrouw onze deelneming
betuigd en een kaart gestuurd.

Bericht over Theo Kijzer en Pier Dijkstra:
Agelopen week heeft onze voorzitter Riekus de Haan contact gehad met Theo en Pier. Hij berichtte
het volgende:
“Heb net met Theo Kijzer gebeld. Gisteren de sonde eruit gekregen en mag weer vaste voeding
hebben. Is super blij en gaat weer vogels rood intensief kopen.
Ook met Pier Dijkstra gebeld. Hij heeft een zware chemo kuur gekregen, waar hij behoorlijk ziek van
is. Ze hebben vergeten hem de juiste medicijnen mee te geven. Zit met dit mooie weer even buiten in
de zon. En daarna weer terug in bed. “
In dit geval mooie berichten dus.

Bestellen van Exzolt, Canary Vaccin en F10SC:
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht gedaan over bovenstaande producten.
Inmiddels hebben diverse leden al gevraagd of zij één of meerdere bestellingen konden plaatsen. Dit
kan. Ook kunt u bestellingen doen voor leden van uw lokale vereniging of kennissen. Degene die al
het e.e.a. per mail besteld hebben, hoeven dit niet op nieuw te doen!
Uiteraard kunt u deze producten rechtstreeks bij de leverancier bestellen, maar als wij dit in bulk
bestellen, scheelt dit aanzienlijk in de kosten.
Uw voorzitter gebruikt nu enige tijd F10SC en is zeer tevreden over de voorlopige resultaten.
De vogels zitten er “vrolijker” bij en hebben een mooie droge ontlasting.
De bestellingen gaan wij medio april plaatsen. Exzolt en F10SC zijn redelijk snel leverbaar.

Het Canary Vaccin zal zo medio juni/juli geleverd gaan worden.
Bestellingen alleen per mail en betaling vooraf op rekening van de SKNN o.v.v. naam, product en
aantal.
Over de distributie zullen wij nog nadere afspraken maken, anders hebben we opnieuw
verzendkosten, e.d.
Voor prijzen en bijzonderheden, zie verderop in deze nieuwsbrief of klik op de link hieronder.
Prijzen en aanvullende info

Clubkas “spekken” met actie van Garvo
De firma GARVO ( wel bekend van de diverse diervoeders) heeft een actie gelanceerd, waarbij clubs
geld kunnen verdienen. Deelnemende clubs, waaronder de SKNN, dienden zich tijdig aan te melden
voor deze actie, wat wij dus hebben gedaan.
Dit betekent dat onze vereniging nu in de race is om een prachtig bedrag (in euro's of aan
sponsormaterialen) in de wacht te slepen.
Wat gaat er nu gebeuren?
Vanaf maandag 1 maart komt er een video op YouTube online genaamd: Topprestatie. Dit is het
tweede gedeelte van deze actie, waarin elke unieke en volledige view zorgt voor €1 euro in de
spaarpot.
De spaarpot vullen we met z'n allen, dus hoe meer mensen de video helemaal kijken, hoe meer geld
er in de volgende fases te verdelen valt. Garvo spaart tot een bedrag van maximaal €10.000, dus
daar valt zeker wat te verdienen voor onze club/vereniging!

En daarna...
Na deze fase kun je vanaf 15 maart iedereen oproepen om op jouw club/vereniging te
stemmen. Tegen die tijd ontvangen wij weer bericht over wat het totaalbedrag is geworden.
Hoe meer stemmen, hoe groter het aandeel is wat wij krijgen van de gezamelijke spaarpot. Na
28 maart wordt dit bedrag naar verhouding van het aantal stemmen verdeeld over de
deelnemers.
•

1 maart = livegang video en sparen bedrag

•

14 maart 23:59 = vastgesteld bedrag in de spaarpot

•

15 maart = stemmen verzamelen voor jouw club/vereniging

•

28 maart 23:59 = sluiten stembus en stemmen tellen

•

in de week van 5 april = verdeling bedragen bekend

Bekijk het fimpje van GARVO op Youtube door op onderstaande link te klikken (2.32min.) en vul de
pot !
https://www.youtube.com/watch?v=OwFVsTElMtw

Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer even op de hoogte te hebben gebracht van de lopende
zaken, waar wij, als bestuur mee bezig zijn, zij het beperkt door de huidige omstandigheden.
Een goede kweek toegewenst en blijf vooral gezond!
Zodra er weer iets nieuws te melden valt, komen we gelijk weer “op de lijn”.
Met vr.gr.
Erik Hulsman
(secretariaat SKNN)

Prijzen en aanvullende info
F10SC
Dosering:
*
*
*
*

Om op te starten een halve milliliter op een liter water geven.
De eerste dagen wel zoetjes of druivensuiker toevoegen om de bittere smaak iets op te heffen
Na enkele dagen opvoeren naar 1 mililiter (Dagelijks toedienen).
Gebruik per dag 1 ml = 20 druppels

Benodigd per jaar/per liter:
365 dagen x 20 druppels per liter = 7300 druppels = 365 ml

Kosten aanschaf in eigen beheer:
1 x 200 ml F10SC
€ 25,95
1 x 100 ml F10SC
€ 15,95
Verzendkosten
€ 9,95
Totaal
€ 51,85

Kosten aanschaf bij SKNN:
1 x 330 ml F10SC
€ 41,67

-€ 10,18

( Dit wordt dan geleverd in een plastic fles)

Exzolt
* Het zijn flesjes van 50 ml, € 85 incl BTW en excl. Verzendkosten (plm € 10)
* Dosering is 0,5 ml per liter drinkwater, deze behandeling na 7 dagen herhalen (10 druppels).
* De frequentie ligt aan de besmettingsdruk.
* Het kan zijn dat je na twee maanden moet herhalen, maar kan ook een half jaar of zelfs jaar zijn.
* Preventief behandelen heeft geen enkele zin.
* Om te controleren of er bloedluis (opnieuw) aanwezig is, kun je een rolletje van bv. toiletpapier vullen met een tissue en deze in het hok leggen.
* Controleer bv. na een week of er bloedluis op de tissue zit.
Kosten aanschaf in eigen beheer:
1 x 50 ml Exzolt
€ 85,00
Verzendkosten
€ 10,00
Totaal
€ 95,00
Kosten aanschaf bij SKNN:
1 x 50 ml Exzolt
€ 85,00
Verzendkosten
€ 1,00
Totaal
€ 86,00

-€ 9,00

Canary Vaccin
*
*
*
*
*

1.4 ml van het middel in 1 liter water gedurende 3 dagen verstrekken
Met 1,4 ml op 1 liter kan men 100 vogels bedienen.
Het middel wordt in een flesje verstrekt. 1 flesje is voldoende voor 6 liter water.
De kosten zijn 45 euro voor 1 flesje.
Je kunt het enkele jaren in de koeling bewaren.

Kosten aanschaf in eigen beheer:
1 x Canary Vaccin
€ 45,00
Verzendkosten
€ 10,00
Totaal
€ 55,00
Kosten aanschaf bij SKNN:
1 x Canary Vaccin
€ 45,00
Verzendkosten
€ 1,00
Totaal
€ 46,00

-€ 9,00

Bij aanschaf van het volledig pakket bespaart u dus ruim € 28,00.

Opmerking:
* E.e.a. is wel afhankelijk van een minimale bestelling van 10 eenheden per product!
* Bestellingen (ook voor leden van uw lokale vereniging / het liefst in "bulk") zijn altijd mogelijk!
* In de kosten van de SKNN zijn administratiekosten, aanschaf flesjes en veel eigen tijd verdisconteerd.
* Alle betalingen dienen via de SKNN-rekening te verlopen en NIET via een privé-rekening van een bestuurslid.

