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Beste leden en donateurs van de Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân, 
 
Uw nieuwe bestuur is voortvarend van start gegaan en heeft reeds een aantal malen vergaderd om 
de normale bestuurstaken binnen de vereniging op zich te nemen en uit te voeren. 
Graag informeren wij u over een aantal zaken: 
 
Jongdierendag  
De Jongdierendag is vastgesteld op 9 en 10 september 2022 in de manege De Morraruters te 
Koudum: 
Vrijdagavond   9 september keuring Konijnen 
Zaterdag 10 september keuring Hoenders en eindkeuring Konijnen; 

verloting; gezamenlijke lunch 
 

Wij hopen en rekenen op een groot aantal inzenders en inzendingen om deze dag tot een succes te 
maken. 
Omdat er geen konijnen-keurmeesters meer beschikbaar zijn voor de zaterdagochtend, hebben we 
besloten de konijnenkeuring op vrijdagavond 9 september te houden. Een eindkeuring op zaterdag 
10 september is wél gelukt, dus de spanning blijft tot het eind van de dag, ook omdat de 
beoordelingen pas zaterdag worden opgehangen! 
Voor het houden van een eierkeuring was geen geschikte keurmeester meer beschikbaar en daarom 
kunnen wij helaas geen eierkeuring houden. 
Omdat deze dag na de achter ons liggende corona-periode een prachtige kans is om als leden weer 
bij elkaar te zijn met onze hobby, is er mogelijkheid om ook deel te nemen aan een gezamenlijke 
lunch en wordt er een geweldige verloting gehouden. 
NB: De vogelgriep is een ongrijpbare en onzekere factor; recent was er weer een uitbraak in 
Friesland. Het bestuur heeft besloten dat de JDD doorgaat, ook als inzending van hoenders niet is 
toegestaan. Alleen een algeheel vervoersverbod kan de JDD tegenhouden. 
Uitgebreide informatie bevindt zich in het vraagprogramma. Deze ontvangt u binnenkort per email of 
per post. Ook wordt deze op de website en op de nieuwe facebookpagina geplaatst.  
 
Hulp gevraagd 
De locatie in Koudum is de gehele vrijdagmiddag beschikbaar voor het opbouwen van de show. In 
verband met het tijdig inkooien van de konijnen, deze worden immers op de vrijdagavond al 
gekeurd, is het belangrijk de ruimte om 17.30 uur geheel ingericht te hebben. Wij hebben uw hulp 
daarom hard nodig bij de opbouw. 
Tevens kunnen wij hulp gebruiken bij het schrijven en aandragen tijdens de keuringen en bij het 
verzorgen van de catering. 
Geef u graag direct op bij het bestuur, via een ‘reply’/reactie op deze email, of bel direct met Alma 
Douna, tel. 06 29 086 200 (vooral voor leden die deze nieuwsbrief per post ontvangen). 
 
Alleen samen lukt het om de JDD tot een succes te maken!  
 
Geen Súdwest-Fryslân show 
Zoals eerder is meegedeeld, hebben wij moeten besluiten om in 2022 geen Súdwest-Fryslân-show te 
organiseren. De belangrijkste reden is dat we door omstandigheden op de geplande data niet over 
de accommodatie (Veemarkthal te Sneek) kunnen beschikken. 
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Enten konijnen en hoenders 
Ook dit jaar willen we voor onze leden weer een centrale entdag organiseren. Deze entingen staan 
gepland voor zaterdag 20 augustus 2022, zowel voor hoenders als voor konijnen. Rekening houdend 
met een bescherming na 7 dagen tot 3 weken, kunnen de geënte dieren worden geshowd op de JDD 
op 9 en 10 september a.s. 
U ontvangt binnenkort nader bericht, met het entformulier en beschikbare vaccins. 
 
Contributie 2022 
Een aantal leden heeft de contributie van € 15,00 nog niet betaald op bankrekening  
NL88 RABO 0305 2694 02 van de vereniging. Voor jeugdleden is dit € 7,50. De penningmeester zal 
deze leden benaderen. Als van u een emailadres bekend is, stuurt hij u ook een link met een 
betaalverzoek om eenvoudig en direct te betalen. 
 
Donateurs 2022 
Voor donateurs is de bijdrage dit jaar onveranderd € 10,00. De penningmeester zal de donateurs, die 
over 2022 nog niet betaald hebben, benaderen en als een emailadres bekend is een link meesturen 
met een betaalverzoek om deze eenvoudig en direct te voldoen. 
 
Verslagen bestuursvergadering op website 
Van onze bestuursvergaderingen zal zoveel als mogelijk verslag worden gedaan via de website 
https://kleindiersudwestfryslan.nl/  Bezoek deze site dus regelmatig, dan blijft u op de hoogte! 
Helaas is het om financiële redenen niet haalbaar om de verslagen ook nog per post te verspreiden. 
 
Facebook account 
Inmiddels is een facebook-account geopend van onze club.  
https://www.facebook.com/Kleindiervereniging-S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n-101854965836111 
Volg deze pagina voor nieuws met betrekking tot de vereniging en de tentoonstellingen. 
 
Rabo ClubSupport – een kans op meer inkomsten 
Voor onze vereniging is het van belang voldoende inkomsten te krijgen. Extra inkomsten zijn dit jaar 
mogelijk omdat we meedoen met de actie ClubSupport van de Rabobank.  
Bent u lid van de Rabobank, dan krijgt u in augustus/september van de bank bericht dat u kunt 
stemmen op 3 clubs die u een warm hart toedraagt. Stem dan ook op ónze vereniging! Elke stem 
levert snel 3 tot 5 euro op, is de verwachting.   
Geef dit ook alvast door aan uw familie, kinderen, kennissen en vrienden. 
 
Vragen/opmerkingen? Neem contact op met kleindiersudwestfryslan@gmail.com. 
 
Het bestuur wenst iedereen een fijne zomerperiode toe en veel succes met onze prachtige hobby. 
 
 
 


