Emmen, 24-01-2015
Onderwerp: Nieuwsbrief Januari 2015.

Geachte leden,
Het jaar 2014 hebben we te kampen gehad met maatregelen t.g.v. de
vogelgriep waardoor we geen show hebben kunnen houden. Voor zowel de
vereniging Fauna als ook de speciaalclub SKNN een behoorlijke domper.
In 2015 gaan we met onze show naar Uithuizen in de provincie Groningen.
De Jonge Vogeldag te Drachten was een groot succes. Ook dit jaar organiseren
wij onze traditionele Jonge Vogeldag weer in Drachten.
In de bestuursvergadering van december hebben wij enkele besluiten genomen
die we in 2015 gaan toepassen. Zo gaat de contributie, die al erg laag was met
2,50 euro omhoog naar 12,50 euro p/j.
De penningmeester zal dit bedrag de komende weken van u ontvangen.
Het bestuur heeft voor 2015 een nieuw programma samengesteld.
In het voorjaar worden 2 bijeenkomsten gehouden en wel op zaterdag 14
maart en 16 juni. Wij hebben voor 14 maart vogelvoedingsspecialist Durk van
der Molen uitgenodigd om voor u een lezing te houden over voeding van
vogels. De heer van der Molen vertegenwoordigd de firma Deli Nature.
Na de lezing ontvangt u een presentje voor uw aanwezigheid.
Op zaterdag 16 juni houden we een themadag over het nieuwe
vraagprogramma 2015/19 en wordt u alles verteld over de nieuwe
standaardeisen kleurkanaries NBvV. Ook het nieuwe keurbriefje kleurkanaries
komt onder uw aandacht.
Op zaterdag 26 september houden we onze Jonge Vogeldag 2015.

Vervolgens zijn we in november te gast in Uithuizen waar we onze show gaan
onderbrengen. Informatie ontvangt u z.s.m.
Verder kunnen we u meedelen dat het ledental met 5 nieuwe leden is
toegenomen. We naderen de 60 leden.
Met de mededeling dat ons lid Koeno de Groot in Rosmalen zilver heeft
behaald met een agaatpastelgeelmozaiek type-1 waarmee we hem van harte
feliciteren, wensen wij u allen een succesvolle kweek. (of moeten we vogelfok
zeggen)
Namens het SKNN bestuur,
Mvg,
Riekus de Haan
Voorzitter SKNN

