
 

                                                  Nieuwsbrief Juli 2018 
Beste leden, 

Voor de meesten van ons zit het kweekseizoen er op, ik hoop dat deze bij u goed is verlopen, 
aangezien ik de afgelopen maanden veel liefhebbers heb gesproken die niet tevreden waren.  
De ruiperiode is voor ons een spannende tijd hoe komen de jongen door de rui, komt de kleur zoals 
wij die voor ogen hebben zichtbaar, of valt er de komende jaren toch nog iets te verbeteren. Dat 
laatste is bij mij meestal wel het geval. 
 
De vakanties in Nederland zijn begonnen, het verenigingsleven is even tot stilstand gekomen. 
Het bestuur wenst u allen een fijne, mooie vakantieperiode en hopen u in oktober gezond terug te 
zien. 
 
Enige tijd terug heeft Willem Wijkhuizen ons aangegeven om persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie 
per direct te willen beëindigen. Vanaf oprichting, 13 jaar geleden (NKC regio Noord) was Willem erbij. 
Wij bedanken Willem voor zijn inzet en komen er t.z.t. nog op terug. 
 
Dat betekent dat er in het bestuur een vacature is ontstaan. Het bestuur heeft hiervoor Jan van der 
Wal uit Burgum benadert. En wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat na enige bedenktijd 
Jan heeft aangegeven om bestuurslid SKNN te willen worden. Jan heeft wel verzocht om per 1 januari 
2019 in functie te mogen treden, vanwege zeer drukke werkzaamheden in het najaar in zijn vereniging 
die dit jaar de Districttentoonstelling Fryslan 2018 gaan organiseren.  
 
Zoals u weet houden wij jaarlijks onze Jonge Vogeldag in Drachten, echter vanwege plaatsgebrek op 
datums die wij graag zouden willen moeten wij dit jaar uitwijken naar een andere locatie. Op zaterdag 
13 oktober houden wij onze Jonge Vogeldag in “hotel de Zon” in Oosterwolde.  
U wordt hierover t.z.t. door Coördinator JVD Koeno de Groot geïnformeerd.  
 
Dit jaar brengen wij de SKNN show onder in de provincie Groningen bij de vereniging Oostwold. 
Hierover wordt u t.z.t. ook geïnformeerd. 
 
En naast uw eigen afdelingsshow en Districttentoonstelling doen velen van u in januari mee aan de 
Bondsshow te Zwolle. In 2019 is er geen bondsshow maar de wereldkampioenschappen. Voor u een 
mooie gelegenheid om deel te nemen.  
 
Wat zou het mooi zijn om tijdens onze eerste bijeenkomst in 2019 u te mogen huldigen als 
wereldkampioen, of voor een tweede dan wel derde prijs. 
 
Op de website van de NBvV COM Mondial 2019  in Zwolle vind u alle informatie over deelname, 
vraagprogramma, kosten, kooien, inbreng en ophaaldagen/tijden, opening- en kijkdagen etc. etc. 
 
Het bestuur hoopt u op alle activiteiten te begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur SKNN 
 


