
Emmen, 15-02-2021 

 

 

 

Beste leden, 

 

Hierbij een nieuwe nieuwsbrief, met speciale aandacht voor onderstaand onderwerp en het verzoek 
om naar de genoemde stukken te kijken en eventueel van commentaar te voorzien. 

Waar gaat het om? 

In het laatste bulletin van de NBvV, wellicht al in uw bezit via uw eigen lokale vereniging, wordt 
aandacht gevraagd voor de  nieuwe regeling Bestuur en Toezicht rechtspersonen. 

Dit betreft een aanscherping van huidige wet- en regelgeving over de inrichting van besturen van  
verenigingen, in welke organisatievorm dan ook.  

Zo wordt er in deze regeling o.a. ingegaan op het laten deponeren van statuten bij de notaris, 
inschrijving KvK en organisatievorm van een dagelijks bestuur. 

Op zich niet zo interessant voor iedereen, maar mocht u zich in deze materie willen verdiepen, 
kijk dan eens op: https://wetten.overheid.nl/ 

Wat betekent het e.e.a. voor ons als SKNN en zeker als bestuur? 

Op zich denken wij dat de SKNN haar zaken goed geregeld heeft. Wel hebben we te maken met een 
“dubbele” bestuursfunctie (secretaris/penningmeester), maar als de uitvoering hiervan open en 
transparant is, hoeft dit elkaar  niet te bijten. Wij denken dat dit binnen de SKNN zo het geval is n.l. 

De SKNN staat ingeschreven bij de KvK en de statuten hoeven niet persé ingeschreven te worden bij 
een notaris ( beperkte aansprakelijkheid bestuur). 

Toch zijn er dan nog altijd een aantal dingen die regelmatig eens tegen het licht moeten worden 
gehouden om te toetsen of deze nog aan de huidige normen voldoen. 

Voor de SKNN gaat dat dan om toetsing van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Als bestuur hebben wij ons daar over gebogen en enige aanpassingen zijn noodzakelijk. 

Wij hebben beide documenten voor u klaargezet op de site. U kunt ze vanaf daar downloaden, op uw 
PC opslaan en eventueel van commentaar voorzien. Uw reacties hierop zien wij graag schriftelijk 
tegemoet. Ook het laatste NBvV staat hier voor uw  klaar, evenals een aanvullend stuk van Dhr. A. 
Zomer over “Aansprakelijkheid besturen” ( voor de geïnteresseerden uiteraard). 

Waarom zelf de documenten ophalen? Hiervoor zijn enige redenen te noemen, t.w. 

• Aantal internetproviders laat inmiddels maar een beperkt aantal “poststukken” toe; 
• We zijn niet gebonden aan de grootte van een bestand; 
• U kunt de documenten downloaden/bekijken wanneer het u uitkomt qua tijdstip; 
• Uw mailbox raakt niet “verstopt” door te grote mails; 

https://wetten.overheid.nl/


• Niet iedereen heeft de behoefte om de genoemde onderwerpen te becommentariëren. 

 

Waar vind ik deze documenten? 

Klik op onderstaande hyperlink en u komt dan op een “loze pagina” van onze site.  

Naar de downloadpagina 

NB: Deze pagina maakt geen deel uit van onze reguliere site.  U kunt vanaf deze pagina overigens 
wel “doorstappen” naar onze site, maar terug kan niet, want deze pagina staat NIET in het menu 
n.l. 

Graag uw reacties aan bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl 

De voorzitter van de SKNN; 

Riekus de Haan 

 

Kanariepokken, enten of anders. 

Kanariepokken, ook wel M-K-V-pokken genoemd, kunnen evengoed voorkomen bij kanaries als 
bij mussen en vinkachtige. De belangrijkste overdragers van het pokkenvirus zijn voornamelijk de 
muggen, maar ook de rode vogelmijt. Het virus is ook overdraagbaar door besmet drinkwater of 
besmet voer. 

Ziektebeeld 

Het kan een uitwendige vorm zijn die zich laat zien als pokken (wratachtige zweertjes) op de kop 
(rond ogen en snavel) en het kan een inwendige vorm zijn die gepaard gaat met ademnood. (We 
noemen deze vorm dus ook wel 'hapziekte'.) 

In beide gevallen kan er sprake zijn van een zeer kort ziekteverloop met bijna acute sterfte. 

Is het de uitwendige vorm dan kan het soms zo zijn dat de vogels zich langzaam herstellen. Dit 
pokkenvirus gaat meestal rond aan het eind van de zomer c.q. in het najaar. 

Naast het bekende inenten, is er al enige tijd een middel genaamd Canary Vaccin ter voorkoming 
van kanariepokken dat via het drinkwater toegediend kan worden. 

https://www.speciaalclubkleurkanarie.nl/concept
mailto:bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl


 

In Duitsland wordt dit middel al jaren met zeer goede resultaten gebruikt. Toedienen wanneer de 
laatste jongen “op stok zitten”. 

In plaats van dat je de vogels massaal moet vangen, om ze vervolgens één voor één een prikje met 
een dubbele priknaald met entstof in de vleugelwing te geven, kan nu worden volstaan met een 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 ongeveer 45 euro voor 1 flesje. Je kunt het enkele jaren in de koeling bewaren. 

 

Exzolt 

Zoals eerder gemeld, is er een beproefd middel tegen bloedluis verkrijgbaar, onder de naam Exzolt. 
Diverse kwekers in binnen- en buitenland zal al helemaal weg van dit product. 

Het zijn flesjes van 50 ml, € 85 incl BTW en excl. Verzendkosten (plm € 10) 

Dosering is 0,5 ml per liter drinkwater ( 15 druppels), deze behandeling na 7 dagen herhalen. 

De frequentie ligt aan de besmettingsdruk. Dus niet preventief  kuren. 

Het kan zijn dat ja 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. 

 



 

 

Uitgebreidere informatie ( op internet)  kunt u nazien na het aanklikken van deze link. 

 

 

FS10sc  te tegen mega-/colibacterie en zwarte stip 

FS10sc is een bacterie dodend ontsmettingsmiddel op biologische basis. 
 

Veel kwekers hebben dit middel inmiddels ontdekt en gebruiken het om hun vogels vrij van 
schadelijk bacteriën te houden.  

Dood  de megabacterie, de colibacterie en de bacterie die de zwarte stip veroorzaakt. Door 
gebruik zie je dat de ontlasting van de vogels direct opdroogt. 

Start met halve milliliter op 1 liter water, en dat geef je de eerste dagen aan de vogels. 
 
Omdat het middel bitter is, voeg je de eerste dagen er een paar in water opgeloste zoetjes aan 
toe.  
 
Na 4 dagen voer je de dosering op naar 1 milliliter per dag. 

 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:777c5e8a-15b7-4031-9b04-fce82a472842#pageNum=1


                                          

 

Dit middel is ook redelijk nieuw, maar schijnt goede resultaten te geven. Uw voorzitter  heeft dit 
product inmiddels besteld en gaat hiermee testen. De prijs van dit middel ligt rond de € 20,- per 
flacon (excl. verzendkosten). 

Over de resultaten zal hij t.z.t. een uitgebreide terugkoppeling geven. 

 

Tot slot: 

Zowel het Canary Vaccin als Exzolt kunt u zelf bestellen via internet, maar wij zijn, als daar 
belangstelling voor is, voornemens om het centraal in te gaan kopen. Scheelt aanzienlijk in de 
verzendkosten n.l. 

Distributie gaat dan via de reguliere bijeenkomsten of via één van de bestuursleden in de provincie 
waar u woonachtig bent (scheelt reiskosten).  

Dit zullen we nog even “uitvogelen”, ook afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. 

Heeft u belangstelling, stuurt u  mij dan even een mailtje.  

Betaling van het product zal wel vooraf moeten gebeuren, maar dat spreekt voor zich…………..hoop ik. 

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) 


