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Bestuur 
Voorzitter: Marco Eeken, Scheen 41, 8501  HB JOURE  

Tel: 06-40103494, E-mail: voorzitter@zanglustjoure.nl    

2e Voorzitter: Lammert Bos, Hegedyk 166a, 8463 NN ROTSTERHAULE 
Tel: 0513 551074, E-mail: lammertbos@kpnplanet.nl 

Secretaris: Jappie van der Heide, De Pit 10, 8521 PD ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-431278, E-mail: secretaris@zanglustjoure.nl 

TT-secretaris: Age Ruiter, Helmhout 6, 8502 AE JOURE 

   Tel: 06-13103138, E-mail: age.ruiter@home.nl 

Materiaal: Kees Holtrop, Wietske Tademalaan 40, 8501 GG JOURE 

   Tel: 06-15903696 
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Vogelmarkten: Simon Bles, J. Veldstraweg 60, 8513 CK OUWSTERHAULE 

   Tel: 0513-552102, E-mail: vogelmarkt@zanglustjoure.nl 

Tentoonstelling:Rein Groenendal, Kade 38, 8521 JS ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-432561, E-mail: reingroenendal1949@gmail.com 
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Zanglust Joure 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Dinsdag 26 februari 2019 

Locatie: Brede School Joure Zuid 

Aanvang  20:00 uur 
1 Opening 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

3 Vaststellen agenda 

4 Bespreking notulen jaarvergadering 13 februari 2018   

5 Jaarverslag secretaris 

6 Jaarverslag ringencommissaris  

7 Pauze 

8 Verslag kascommissie 

9  Jaarverslag penningmeester, toelichting en bespreking. 

10 Aanstelling nieuwe kascommissie 

11 Bestuursverkiezing 

12 Verslag stand van zaken m.b.t. Regio en District. 

13 Jaaragenda 2019 voor zover bekend 

14 Rondvraag 

15 Pauze 

16 Landelijk voorzitter Klaas Snijder en helpdesk/administratief medewerker Age Ruiter van de NBvV vertellen 

over hun ervaringen tijdens Mondial 2019. 

17 Sluiting  22.15 uur 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verslag algemene ledenvergadering 13 februari 2018 (notulen) 

Locatie Brede School Joure Zuid 

1 Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering. Een speciaal welkom is er voor districtsvoorzitter Sicco 

Veenstra en de voorzitter van de NBVV dhr. Klaas Snijder. Ondertussen gaat de presentielijst rond. Er zijn 21 

leden aanwezig. 

2 Er zijn geen ingekomen stukken behalve dat er een trieste mededeling is dat dhr. Jetze Feenstra om 

gezondheidsredenen moet stoppen met de hobby en dat zijn toekomstperspectief erg somber is. 

 Age Ruiter deelt een papier uit waarop de uitslagen staan vermeld van de landelijke tentoonstelling in 

Zwolle. Als vereniging zijn we zowel in de uitslagen en de inzendingen zeer goed voor de dag gekomen met 

ook nog 4 kampioenen. 

Posters voor de vogelmarkt worden uitgedeeld door Age. 

3 Vaststellen van de agenda. Na punt 12 gebeurt er iets speciaals. 

4 De notulen van de vergadering van 6 maart 2016 worden goedgekeurd 

5 Geen op of aanmerkingen over het jaarverslag van de secretaris 

6 De ringencommissaris meldt dat het aantal ringen dat in 2017 is uitgegeven 3955 is. Ter illustratie wordt 

vermeld: 2016 – 4279 ringen,  2015 – 4835 ringen, en in2014 – 5145 ringen. 

7 Jaarverslag van de penningmeester. We zijn  500 euro achteruitgegaan, dit komt doordat er nieuwe borden 

zijn aangekocht m.b.t. de vogelmarkten en de tentoonstelling. Tevens is er inkt aangeschaft voor de printer 

hetgeen ook een 250 euro opslokte. 

Enkele leden moeten nog contributie betalen zodat we kunnen zeggen dat we min of meer gelijk zijn 

gebleven. Suggestie is om een automatische betaling in te gaan voeren. 

8 Het verslag van de kascommissie is lovend en onder applaus wordt Age Ruiter bedankt voor zijn vele 

werkzaamheden. De nieuwe kascommissie bestaat uit Marten Jongsma en Jan Bergsma, reserve is Jopie 

Idzinga. 

9 Door tussentijds vertrek van de vorige secretaris Andre Seinstra zijn er geen wijzigingen in het bestuur. 

10 Ontwikkelingen m.b.t. Regio en District. De regio bestaat nog wel en er wordt één keer per jaar gezamenlijk 

vergaderd. 

De regiotentoonstelling is afgelast en de vergaderfrequentie kan derhalve naar beneden. De regio wordt 

kleiner na het opheffen van enkele verenigingen en de geografische spreiding is ook niet bevorderend bv. 

Jubbega heeft weinig binding met bv. Koudum. 

Eigenlijk is de Regio op sterven na dood. 

Sicco Veenstra steekt van wal door te vertellen dat het district uit 9 verenigingen bestaat die eigenlijk 

allemaal teveel naar binnen zijn gericht. Zoek de samenwerking misschien ook met een kleindiervereniging; 

kijk naar de mogelijkheden; moet er een andere accommodatie komen bv. in een tuincentrum; hoe krijg je 

andere mensen op de show dan alleen die enkele actieve leden. 

Tussen nu en 5 jaar moeten we de bakens verzetten. Er zijn veel veranderingen op komst en hoe houden we 

onze hobby het best in stand. 

De districtsshow was zowel qua show als aantal inzendingen een aanfluiting. 

De communicatie naar de leden van de diverse verenigingen is minimaal. 

De secretaris kan hier een belangrijke rol spelen, hoe bereiken we onze leden? 

Moeten we niet naar een samenwerkingsverband om een goede districtsshow te organiseren,. Nu is het zo 

dat slechts 3 verenigingen meer dan 250 vogels op hun show hebben 

Opmerkingen over de tentoonstelling in Zwolle: de verlichting kan beter of de kooien moeten anders worden 

opgesteld, de verkoophoek was verre van ideaal, de inbreng van de vogels was geweldig, de uitgifte moet 

beter gecontroleerd m. n. Jopie Idzenga had moeite om een verkeerd uitgegeven vogel terug te vinden en te 

krijgen. 



11 Districtsvoorzitter Veenstra spreekt enkele jubilarissen toe. Jan Bergsma en Kees Holtrop zijn beiden 60 jaar 

lid en hebben diverse bestuursfuncties bekleed. Jan is zelfs een van de oprichters van de vereniging. Omdat 

in zijn beginjaren Veenstra lid was van onze vereniging kan hij plezierig historische anekdotes vertellen. 

Lammert Bos wordt gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap en geroemd om zijn inzet voor de vereniging en 

zijn vele bestuursfuncties. Jarenlang was hij voorzitter. Alle drie personen krijgen een speld opgespeld een 

bos bloemen en een welgemeend hartelijk applaus. Sanne Eeken zet de jubilarissen op de foto en we 

verwachten dat deze foto te zien zal zijn in de eerstkomende ”Onze Vogels” . 

12 Rondvraag. De huur van “het Hok” is opgezegd. Lammert Bos heeft voor een nieuw adres gezorgd waar we 

kosteloos onze spullen kunnen stallen. 

Simon Bles vraagt hoe de afspraken zijn m.b.t. de nieuwe beheerder van Swimfun over huur en regels die nu 

zouden kunnen gelden. Age deelt mee dat alles bij het oude blijft. 

Jopie vraagt wie de inventarisatie doet van “het Hok”. Kees Holtrop heeft dit op zich genomen. 

13 Sanne Eeken geeft een foto presentatie over vogels en haar samenwerking op foto gebied met wijlen Hans 

Tamminga. Onder applaus wordt zij bedankt voor haar medewerking 

14 Om 10.15 sluit de voorzitter de vergadering en nemen we nog een afzakkertje. 

15 Aldus opgemaakt:  

  

secretaris J.A.van der Heide  voorzitter M. Eeken 

 

 

 

Vlnr: Jan Bergsma (60 jaar lid), Sicco Veenstra (Districtsvoorzitter), Lammert Bos (50 jaar lid), 

Cees Holtrop (60 jaar lid). 

 
 

 

 



 

1-2-2019 St. Nicolaasga 

 

Jaarverslag “Zanglust” Joure 2018 
Het bestuur heeft 7 keer een bestuursvergadering gehouden nl 9 januari, 2 mei, 20 juni ,3 juli, 29 augustus, 15 

oktober. 

Enkele punten die voorbij kwamen en die besproken zijn willen we even de revue laten passeren. 

Het huishoudelijk reglement blijkt verouderd te zijn. Ook i.v.m. de privacywetgeving is enige aanpassing nodig. Er 

wordt afgesproken dat inde winter van 2018 – 2019 de secretaris zijn best zal doen om enige aanpassingen te 

plegen, waarna alle leden een nieuw exemplaar zal worden toegezonden. 

De huur van “Het Hok” wordt per 1 juli opgezegd. We zijn verhuisd naar de  Kadijk in Rotsterhaule bij de fam. 

Visser,  waar we gratis onze spullen mogen stallen. Enkel rolcontainers zijn in dit kader aangeschaft. Op 14 mei 

heeft de verhuizing plaatsgevonden met behulp van enige leden, waarvoor dank. 

We omarmen als bestuur het voorstel van het districtsbestuur om een grote D.T.T. te houden op een vaststaande 

locatie in het centrum van de provincie. Het voorstel is om samen met de Noordelijke Duivenclub een gezamenlijke 

show te houden in week 45 in het paardencentrum in Drachten. We hopen dat dit mag lukken. Een voordeel is dat er 

geen zaalhuur hoeft te worden betaald. Wel moet een ieder dan intree betalen. 

Onze eigen show willen we omtoveren tot een eendagsshow en wel in week 41. We willen dit realiseren in de hal van 

Swimfun. We proberen er een gezellige verenigingsdag van te maken die openstaat voor het langskomende publiek 

zodat er ook wat aan P.R. gedaan kan worden. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met Swimfun en alles is 

goed gekeurd, ook is er contact geweest met de keurmeesters. 

We hebben bovenstaande besloten omdat we op de laatste T.T. op 8-10 november in “Het Perk” maar 120 vogels 

mochten en konden worden gekeurd. Omgerekend betekende dit ongeveer 15 euro per vogel. Dit vinden wij te gek 

vandaar deze opzet. Lagere kosten en misschien meer animo en een betere zichtlocatie voor het publiek. 

De vogelmarkten worden definitief vastgesteld op de derde zaterdag van maart en oktober. 

Onze ledenavonden waren: 

 

April - tafelkeuring met als keurmeester Cor van Elfen. Verschillende leden hadden een of meerdere vogels mee 

genomen om te bespreken. Zonder meer een leerzaam gebeuren dat voor herhaling vatbaar is. 

8 maart ledenbijeenkomst met een lezing van Johan Zwart over Australische en Afrikaanse prachtvinken. Dit viel 

zeer in de smaak. Er waren18 leden aanwezig. 

 

25 september kwam Cor van Elven om ons iets te verduidelijken over hoe je een keurbriefje moet lezen. Daarna 

moesten we zelf diverse vogels beoordelen. Verrassend was dat we zeer goed in staat bleken de beste vogels er uit 

te zoeken. Een 20-tal leden deden hieraan mee. 

25 oktober kregen we een vervolg van Johan Zwart over de Australische en Afrikaanse prachtvinken 

 

Op 8-10 november hadden we onze tentoonstelling in “Het Perk”. Er waren 120 inzendingen van helaas veelal 

dezelfde leden. We gaan het dus dit jaar eens anders aanpakken. ( zie boven)  

Als besluit van dit jaar en een opstart voor het nieuwe seizoen hadden we een gezellige feestavond in St. Nicolaasga 

in Unitas op 12 januari. 

 

De grootste vogelmarkt van Friesland werd traditie getrouw gehouden op de derde zaterdag van maart en oktober. 

Marktmeester Simon werd gesteund door indeler Jopie Idzinga en diverse vroege vogels helpen ieder jaar weer mee 

om de kurk waarop wij drijven als vereniging tot een succes te maken. 

 

Er staan bij de NbvV momenteel 74 leden ingeschreven voor Zanglust Joure JO1 

 

Aldus opgemaakt 1-2-2018 J.A.van der Heide 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


