Nieuwsbrief september 2019
Beste leden,
We naderen het einde van een mooie zomerperiode. De kweek is al een tijdje achter de rug en de
vogels zijn nog bezig met het wisselen van hun laatste jeugdveren. De ruiperiode is voor ons dan ook
altijd weer een spannende tijd. Het op kleur komen is volop bezig.
Ook het verenigingsleven is weer begonnen, dat geldt ook voor het bestuur van de SKNN die op 28
augustus haar eerste vergadering heeft gehouden.
We kunnen terugkijken op zeer succesvol verlopen voorjaars-activiteiten met twee bijeenkomsten,
over voeding en een vogelbespreking door zeer gerenommeerde sprekers / keurmeesters. De grote
opkomst gaf blijk van interesse.
De Bondsraad van de NBvV heeft een commissie NK20 ingesteld die als taak heeft de komende
NK20 in een modern jasje te steken. Daarbij krijgen de speciaalclubs een grote rol. Elke speciaalclub
krijgt in de TT-hal een eigen (kale) standruimte aangewezen van 5 x 3 mtr. We moeten deze zelf
inrichten / aankleden, en moeten daarbij gedurende de openingsdagen aan het publiek een eigen
programma presenteren.
Het bestuur is inmiddels volop bezig het programma samen te stellen. Wij gaan u hierover in een
volgende nieuwsbrief nader informeren. Op 10 september verzamelen alle speciaalclubs zich in
Apeldoorn voor een meeting met de commissie NK20 over het bovenstaande.
Door het bovenstaande te kunnen uitvoeren hebben we ook extra ruimte nodig. De materialen als
stand-wanden, banners, Pr-materialen etc. zullen we ook moeten opslaan. Het bestuur heeft besloten
om binnen de club naar een materiaalman te zoeken die een eigen ruimte beschikbaar heeft waar alle
materialen kunnen worden opgeslagen. Tevens zorgt hij/zij ervoor dat de materialen naar de plaats
van onze activiteiten worden vervoerd. Het bestuur heeft Gert Mooiweer bereid gevonden om deze
taak a.i. vanaf heden tot aan de voorjaarsbijeenkomst van 2020 uit te voeren. In de
voorjaarsvergadering in 2020 komen wij erop terug.
Verder hebben wij de stand van zaken met onze sponsoren gelijk getrokken. We kunnen meedelen
dat wij als bestuur superblij zijn met onze sponsoren. Kijk eens op onze website waar onze sponsoren
met hun advertentie vermeld staan.
Het bestuur heeft steeds aangegeven dat wij onze contributie zolang mogelijk ongewijzigd willen laten,
echter door de steeds hogere BTW kosten waar ook wij mee te maken hebben gekregen, heeft het
bestuur besloten om per 1 januari 2020 de contributie met 2,50 euro te verhogen naar 15 euro per
jaar.
Zoals u weet houden wij jaarlijks onze Jonge Vogeldag in Oosterwolde op zaterdag 19 oktober in “de
Mienthe” in Oosterwolde. Het bestuur heeft op vele verzoek het maximum aantal vogels per
deelnemer op 6 gezet.
U wordt hierover t.z.t. door Coördinator JVD Koeno de Groot geïnformeerd.
Dit jaar brengen wij de SKNN show onder in de provincie Drenthe bij de vereniging Steenwijk.
Hierover wordt u ook t.z.t. geïnformeerd.
Het ledenaantal stijgt gestaag, we hebben dit jaar tot nu toe 3 nieuwe leden mogen begroeten.
Tenslotte delen wij mee dat er binnen de club enkele zieken zijn. De heer Roelof Boer heeft
problemen met zijn bewegingsapparaat en ondergaat binnenkort een scan-onderzoek in Zwolle.

Aaldert Filemon is gelukkig weer goed te pas en ziet de toekomst gelukkig steeds zonniger worden.
Wij wensen beiden een goed herstel.
In het voorjaar zijn ons twee leden ontvallen te weten Henk de Jong en Henk Velthuis. Het overlijden
van Henk Velthuis hebben we in de voorjaarsbijeenkomst in gedachten stilgestaan.
Het bestuur hoopt u op alle activiteiten te begroeten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur SKNN

