
                                      

 

 

Beste leden, 

Dit is de 2e nieuwsbrief die u  ontvangt i.v.m. 

ons 50 jarig jubileum. 

 

Op de eerste officiële ledenvergadering in 

februari 1970 waren maar 11 leden aanwezig, 

 

De notulen van de oprichting vergadering 

werden zonder op of aanmerkingen 

goedgekeurd. Er waren nog geen ingekomen 

stukken, hetgeen mij bevreemd, want ik ben 

in het bezit van de aanmeldingsbrief van de 

NBvV,  die op 1-1-1970 was verstuurd. 

 

Daar er nog geen of weinig activa in de 

vereniging kas aanwezig was, werd er 

gediscuteerd om dit probleem aan te pakken. 

Er werd in principe besloten om een zeep 

actie te organiseren in de maand april, daar 

dit volgens de vergadering de gunstigste 

maand was hiervoor. 

Door de vergadering werd beloofd zoveel als 

mogelijk medewerking hieraan te verlenen. 

Tevens werd aan het bestuur decharge 

verleend om dit te organiseren.  

 

Door de heren de Lange, H. Geertsma en 

Minne de Vries werden de volgende vogels en 

een boek geschonken als prijzen voor de 

verloting van deze ledenvergadering, te 

weten: 

2 goudfazanten gewonnen door Marten de 

Vries, 1 bastaard putter man gewonnen door 

de heer H. Geertsma en het boek over vogels 

werd gewonnen door de heer G. Veenstra. 

 

In de rondvraag komt de heer Geertsma met 

de vraag, hoe het zit met de vogels van de 

leden die aan een tentoonstelling kunnen 

meedoen. 

 

 

 

 

 

 

Hij vraagt dit vooral omdat de kwaliteit van de 

door de leden gehouden vogels niet veel 

punten zullen behalen op de diverse  

tentoonstellingen. 

Om het kwaliteit niveau op te krikken, acht hij 

het zinvol om ervaren sprekers in de vorm van 

ervaren liefhebbers en keurmeester uit te 

nodigen. 

De leden zouden van zo’n persoon veel 

kunnen opsteken en leren. 

Dit alles kan bijdragen om met beter materiaal 

in de toekomst aan een tentoonstelling mee 

te kunnen doen. 

De voorzitter antwoord hierop dat er zeer 

weinig “ sprekers “ zijn en dat het moeilijk zal 

zijn  om iemand te strikken. 

Hij weet  dat de vereniging Noordwolde  een 

spreker voor een vereniging avond heeft 

vastgelegd. Hij zal het bestuur van deze 

vereniging benaderen hierover.  

Verder was er niets meer aan de orde en werd 

de vergadering gesloten met een hartelijk 

dankwoord en wenst hij een ieder een wel 

thuis. 

 

Dit waren de aller eerste notulen van de 

volière vereniging Jubbega gehouden in het 

Buurthuis te Jubbega . 

 

Ik wilde u deze niet onthouden, vooral omdat 

enkelen onder ons hieraan nog leuke 

herinneringen hebben. 

Wat mooi is , dat er met niets werd begonnen, 

de kas was nog leeg en er moesten leden 

geworven worden 

Er moesten acties en dingen worden 

georganiseer om de kas te vullen. 

Het leuke is dat dit met groot enthousiasme 

werd gedaan en bedacht. 

 



                                      

 

 

 

 

Dit alles doet mij denken aan 40 jaar terug, 

toen ik met nog 2 anderen de afdeling Stiens 

heb opgericht, ook wij liepen toen destijds 

tegen deze zaken aan en daarom kan ik mij 

helemaal vinden in deze verslagen. 

 

Dan nu  iets geheel anders. 

 

Wij het bestuur heeft besloten om ons 50 

jarig jubileum niet ongemerkt voorbij te laten 

gaan. 

Er wordt op zaterdag  9  november 2019 een 

koud en warm buffet gehouden in het MFC. 

De Kompenije Ericalaan 24A te Jubbega, 

aanvang 19:00 uur. 

Vanaf 18.30 uur is de zaal open. 

 

Dit buffet is  bedoeld voor alle leden van de 

afdeling  Fûgelwille met hun eventuele 

partner. 

 

In principe bied de vereniging u dit buffet 

aan, maar mocht de deelname dermate groot 

worden, zal er van u een kleine bijdrage 

gevraagd worden per persoon.  

Dit omdat er anders een kastekort zal 

ontstaan. 

 

U dient zich voor dit buffet schriftelijk of per 

mail op te geven, bij onze penningmeester 

B.Kort  

Watse Eelkesstrjitte 3 

8401 RG Gorredijk 

E-mail :    b.kort@home.nl  

 

Dit alles dient te gebeuren voor zondag 20  

Oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

Mondelijke   aanzeggingen en aanmeldingen 

worden niet aangenomen ! 

 

We hopen op een mooie opkomst. 

 

 

 

Sprekende van een eventueel  kastekort, wil ik 

u wederom eraan herinneren om ook eens 

een sponsor te benaderen, groot of klein, 

maakt niet uit , alle beetjes helpen. 

 

 

Vanzelfsprekend hopen wij dat u massaal 

vogels gaat inschrijven, zodat we een groter 

aantal mogen verwelkomen dan de afgelopen 

jaren. 

Wij gaan naast de inmiddels bekende 

certificaten, ook Goud, Zilver en Brons in de  

vorm van iets tastbaars uit te reiken aan de 

prijswinnaars evenals de kampioenen.  

 

In de derde nieuwsbrief doe ik verslag van de 

eerste jaarvergadering van de vereniging. 

 

U hoort nog van ons, 

Namens de volière vereniging, 

Fûgelwille  en omstreken te Jubbega, 

 

Piet van der Tuin  

Voorzitter. 
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