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Beste leden, 
 
De vakantieperiode loopt op z’n eind en het verenigingsleven komt
weer tot leven. Dat geldt ook voor het bestuur dat 24 augustus jl.
haar (najaars-)bestuursvergadering heeft gehouden, waarvan ik u
middels deze nieuwsbrief ga informeren. 
 
Zaterdag 10 september jl. hebben we, ter gelegenheid van ons 10-
jarig bestaan, een zeer geslaagde ledendag gehad. 
 
Op facebook en op onze website vindt u een uitgebreid verslag met foto's hiervan. 
 
Vanwege het succes hebben we als bestuur de vraag gekregen om jaarlijks een ledendag te
organiseren. U hoort hier vast meer over. 
 
In de nieuwsbrief komen diverse belangrijke onderwerpen aan de orde. Wij vragen u dan ook
deze zorgvuldig te lezen en bij evt. vragen contact met ons op te nemen. 
 

JVD-2022 
 
Verder kan ik u melden
dat de voorbereidingen
voor de najaars-

activiteiten in volle gang zijn. 
 
Zaterdag 22 oktober 2022 houden we
onze jonge vogeldag in het clubgebouw
van v.v. Drachtster Vogelvrienden te
Drachten. 
 
Omdat we in een jubileumjaar zitten
hebben we besloten om het aantal in te
schrijven vogels dit jaar (éénmalig) vrij
te laten, dus dit jaar geen maximum
aantal. 
 
U krijgt van het secretariaat het
inschrijfformulier via email of post en
deze staat/komt ook op de website. 
 
Verderop in deze mail staat een kleine
"handleiding" m.b.t. het invullen van het
inschrijfformulier ( Digitale versie). 
 
Ook nu bestaat de mogelijkheid om
tijdens de JVD een lunch te gebruiken.
De kosten hiervoor zijn € 10,-- p.p.. 
 
U krijgt voor dit bedrag:een kop soep, 1
broodje kaas, 1 broodje vleeswaar en

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief SKNN September 2022

Vogelmarkt
Zoals u weet zijn de jaarlijkse edities van
de vogelmarkt in Assen verplaatst naar
Hardenberg.  
 
Het bestuur is voornemens om op
zaterdag 15 oktober 2022 met onze
stand de SKNN daar weer te promoten.

Jubileumshow SKNN 2022
 
Op 1, 2 en 3 december 2022 houden we
onze jubileumshow in Drachten. 
 
We hebben besloten om naast de
reguliere prijzen, een geldprijs van € 100
voor de mooiste vogel van de show ter
beschikking te stellen. 
 
Inschrijfformulieren en reglement krijgt
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een broodje met snack. 
 
Ondanks alle prijsstijgingen  hebben dit
bedrag dus toch nog redelijk binnen de
perken weten te houden. 
 
U dient dit aan te geven op het
inschrijfformulier, maar daarover
verderop meer.
 
Indien u dat wenst is hulp vanuit het
bestuur altijd aanwezig. 
 

 
Ter gelegenheid van ons jubileumjaar hebben we voor de
leden een jubileum kalender ontworpen, die u als inzender en
of bezoeker van onze jubileumshow krijgt uitgereikt. 
 
Voor niet leden zijn nog een aantal exemplaren te koop voor
de prijs van € 10,-- per stuk. 
 
Het betreft hier een kalender op A-4 formaat. 
De kalender is meerdere jaren "bruikbaar", dus geen z.g.n.
jaarkalender. 
 
E.e.a. is in eigen beheer ontworpen, dus geen
standaardkalender, en bevat foto's van kleurkanaries die
binnen de SKNN gehouden worden.

 
Het bestuur heeft besloten om tijdens dit jubileumjaar van elke
vogelinschrijving (zowel JVD als SKNN-show) € 0,25 ct over
te maken aan KIKA. 
 
We roepen altijd dat de jeugd de toekomst heeft, maar
voor sommige kinderen is deze toekomst altijd niet zo
zeker.  
 

per email thuisgestuurd, of per post in u
geen emailadres bezit.

Vrijwilligers gezocht
Aangezien we dit jaar veel meer
inzendingen verwachten, vragen wij
leden/vrijwilligers die ons bij de JVD en
of op de keurdag van de SKNN-show
willen helpen. 
U kunt zicht opgeven bij een van de
bestuursleden (per mail of telefonisch).

Supplementen
We  hebben nog steeds onderstaande supplementen in de verkoop:

Carophyll rood;
F10 SC
2 x Exzolt
Blattin
HP7 (5 liter)

 
Deze producten zijn momenteel nog tegen de oude prijs verkrijgbaar. Bij een volgende
bestelling zullen de prijzen ongetwijfeld veranderen. Mocht u belangstelling hebben voor één
vanbovenstaande, neem dan even (per mail) contact op met het secretariaat en op-is-op !!

Jubileumkalender

SKNN steunt KIKA



17-09-2022 09:56 Nieuwsbrief September 2022

https://speciaalclubkleurkanarie.email-provider.eu/web/klzgbnnio8/hmflcfs4ym 3/4

De voorzitter van v.v. Drachtster vogelvrienden heeft (samen met andere vrijwillgers) besloten
om aan de marathon van New York mee te doen om zo geld op te halen voor KIKA. 
 
Hij is te volgen via deze link. 
 
Hiermee willen wij een steentje bijdragen om dit goede doel te ondersteunen en roepen u dan
ook op om hieraan mee te werken. Ook zullen wij onze sponsoren benaderen om een extra
bijdrage te doen. 
 
Mocht u na het lezen van dit artikel besluiten om een extra gifte te willen doen, dan kan dit ook
via het inschrijfformulier of neem contact op met één van de bestuursleden. 
 
De uitleg over het geven van een (extra) gift via het inschrijfformulier vindt u ook verderop in
deze nieuwsbrief.

Zoals reeds eerder gemeld stopt de voorzitter er dit jaar mee.
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. 
 
Het bestuur heeft besloten om het voorstel tot functiewisseling
binnen het bestuur tot uitvoer te brengen. 
 
Dat betekent dat per 1 januari 2023 de samenstelling van het
bestuur er als volgt uitziet. 

 
Jan van der Wal              Voorzitter 
Gert Mooiweer                Vicevoorzitter/ P.R. 
Erik Hulsman                  Secretaris/Penningmeester 
Koeno de Groot              T.C. Kleurkanaries/ Coördinator JVD 
Riekus de Haan              Adviseur/ Coördinator SKNN show

Ook dit jaar ontvangt u (als u tenminste internet heeft) het
elektronische inschrijfformulier voor de JVD. 
 

Deze is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd en komt eerdaags ook op de site te staan. 
 
Het inschrijjfformulier vind u <HIER>.  
 
In principe is de werkwijze gelijk aan die van vorig jaar. 
 
U dient de blijage eerst op te slaan op uw PC (bij voorkeur ergens waar u het gemakkelijk kunt
terugvinden). 
 
U opent het formulier en vult de benodigde velden in. Het veld erachter wordt groen als het
correct is gevuld. 
 
De handleiding en het vraagprogramma vindt u linksonderaan het formulier. Het verdient de
aanbeveling om dit eerst even door te nemen voordat u begint mer invullen. Zie afbeelding
hierboven. 
 
Wanneer u b.v. 15 kanaries van dezelfde kleurslag op wenst te geven, dan NIET 15 keer
dezelfde klasse invullen, maar dat doet u dan in één keer, doo het aantal 15 in het veld "aantal
enkelingen" in te vullen. 
 
Stammen en Stellen worden niet gevraagd op de JVD. 

Bestuurssamenstelling per 01-01-2023

Elektronisch inschrijfformulier

https://www.runforkikamarathon.nl/erwin-kampen-team-evi
https://speciaalclubkleurkanarie.email-provider.eu/download/klzgbnnio8/WpJkwQrTa0?file=JVD-Inschrijfformulier-2022.xlsm&l={{list_id}}


17-09-2022 09:56 Nieuwsbrief September 2022

https://speciaalclubkleurkanarie.email-provider.eu/web/klzgbnnio8/hmflcfs4ym 4/4

 
U zult zien dat alle verdere velden en bedragen, v.w.b. deze kleurslag, dan automatisch gevuld
worden. Wilt u een tweede kleurslag inzenden, dan deze op de volgende regel invullen, etc. 
Wanneer u dus b.v. 25 vogels in 5 kleurklassen wilt insturen, vult u in totaal maar 5 regels. 
 

Zoals eerder in deze nieuwsbrief aangehaald steunen wij dit
jaar KIKA en kunt u tijdens de JVD gebruikmaken van een
lunch. 

 
U dient dit zelf aan te geven op het inschrijfformulier en wel in het veld "EXTRA BIJDRAGE". 
 
In het eerste gele veld vult u één van onderstaande oties in en in het tweede gele veld het
bedrag. 
 
U kunt  gebruikenmaken van de 3 navolgende opties:

Lunch - -  € 10,00 invullen  
Kika - - uw bijdrage invullen
Lunch + KIKA - - € 10,00 + uw eigen bijdrage invullen

 
U zult dan zien dat alle bedagen, inclusief de inschrijfgelden voor de vogels, automatisch
worden opgeteld. 
 
Na het invullen van het formulier, deze opslaan/bewaren en mailen naar het secretariaat. 
 
Het totaalbedrag maakt u over naar de SKNN en extra bijdragen t.b.v. KIKA zullen wij dan
overmaken naar KIKA. 
 
SLUITING INSCHRIJVING JVD:  14-10-2022 om 24.00 uur.

Speciaalclubkleurkanarie Noord-Nederland 
 
Secretariaat: 
Erik Hulsman 
Noordmaad 4, 8431TZ Oosterwolde 
Tel. 06-15137718 
 
bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl

Nieuwsbrief
Krijgt u deze
nieuwsbrief niet
automatisch, maar
wilt u deze wel
ontvangen, klik dan
op button hiernaast.

Aanmelden
nieuwsbrief

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl toe aan uw adresboek.
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