
 

Website verslag Leden vergadering Klein Dier Vereniging d.d. 20 februari 2023 

Beste clubleden en andere geïnteresseerden, 

 

De algemene ledenvergadering van 20 februari ligt alweer ruim een week achter ons. Wederom 

waren  we weer welkom in het MFC De Driuwpôlle te Woudsend.  

De opkomst was in verhouding tot het aantal leden van onze vereniging gering, maar de 

betrokkenheid was groot en we hadden een goede constructieve avond. Ook was het fijn dat zowel 

de haren-als veren- en duiven-leden vertegenwoordigd waren.  

         

 
 

We zijn blij de leden weer een jaarprogramma aan te bieden waar iedereen blij van kan worden. 

Hiermee willen we de Klein Dier Vereniging Súdwest-Fryslân weer laten bloeien, een vereniging 

creëren die bruist van energie en de leden positieve energie geeft om actief lid te zijn, d.w.z. 

aanwezig zijn op de bijeenkomsten die er worden georganiseerd en als vrijwilliger willen meehelpen 

op rammendag, jongdierendag, tentoonstellingen etc.  

Het accent van deze nieuwsbrief ligt dan ook op het jaarprogramma wat we met z’n allen kunnen 

bewerkstelligen in 2023, waarin jou/jullie hulp hard nodig is! 

 

In de algemene ledenvergadering van 20 februari 2023 waren er, naast de gebruikelijke agenda, een 

aantal belangrijke onderwerpen die we in de nieuwsbrief extra willen toelichten: 

Om mee te starten, ondanks de geringe leden opkomst was het een geslaagde algemene leden 

vergadering! Aan de hand van de agenda nam de voorzitter ons mee in de vergadering. Het 

jaarverslag 2022 werd d.m.v. een PowerPoint met mooie foto’s gepresenteerd, de penningmeester 

en de kascontrole-commissie namen ons mee in de financiën met het mooie resultaat dat de 

vereniging financieel gezond is en met de presentatie van bestaande en nieuwe  activiteiten die we 

dit jaar willen organiseren, konden we de vergadering goed afsluiten.  



 

Het bestuur was helaas niet meer voltallig, de secretaresse heeft vanwege gezondheidsredenen haar 

functie moeten beëindigen. Omdat Grietje de Boer destijds als 2e secretaris/penningmeester in het 

algemeen bestuur benoemd is, neemt zij tijdelijk de functie van secretaris over. We willen Alma 

Douna heel hartelijk bedanken voor haar geweldige inzet en werk wat ze heeft verricht.  

 

Heb je belangstelling voor een ( secretaris) functie in het algemeen bestuur van de Klein Dier 

Verenging Súdwest-Fryslân, wil je het ons laten weten via het algemeen mailadres of bij één van 

de bestuursleden? 

 

ACTIVITEITEN 2023 

 

• VERENIGINGS ACTIVITEIT IN HET VOORJAAR (exacte datum volgt) 

In de ledenvergadering is er afgesproken een verenigings dag of activiteit te organiseren in het 

voorjaar. Er is gekozen voor een Rammendag in combinatie met een thema waarbij we een 

gastspreker willen uitnodigen.  Gecombineerd omdat we van mening zijn dat we daarbij iets extra’s 

regelen voor de verenleden. Heb je leuke ideeën voor een thema en weet je een gastspreker, we 

horen het graag.  

• ENTDAG  

De centrale Entdag (hoenders en konijnen) staat gepland op zaterdag 29 juli.  

Aanvullende informatie volgt.  

• JONGDIERENDAG 09 SEPTEMBER 

Dit jaar vindt onze jaarlijkse jongdierendag weer plaats op zaterdag 09 september. Eenieder is 

welkom in de manege de Morraruters te Koudum. We hopen van harte dit jaar ook de hoenders  

mogen showen, als de vogelgriep dit niet weer blokkeert. Onder voorbehoud hebben we de 

keurmeesters al aangevraagd, mochten we de hoenders weer mogen verwelkomen. Wij hopen op 

veel inzenders van hoender en konijnen leden, en zien er naar uit  om samen met jullie, net als vorig 

jaar weer een mooie en leuke dag ervan te maken! 

 



• GEZAMENLIJKE  SHOW MET SIERDUIVENSHOW NOORD NEDERLAND 

Kleindiervereniging Súdwest-Fryslân (KDV SWF) én Sierduivenshow Noord-Nederland (SNN) gaan 

gezamenlijk een tentoonstelling organiseren in de Veemarkthal in Sneek. Deze wordt gehouden in 

week 44 op vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2023.     

 

In de algemene leden vergadering is de gezamenlijke show uitvoerig met de leden besproken en 

genotuleerd, hierbij de belangrijkste punten: 

- Een gelijkwaardige samenwerking met de Sierduivenshow Noord-Nederland (SNN), 

denkende aan kostenverdeling, inschrijfprogramma (aan de hand van het programma 

Animal Office) en vrijwilligers.  

- De keurings dag is vrijdag 3 november, inkooien zal plaatsvinden op donderdag 2 

november.  

- In de algemene ledenvergadering is vanuit de leden  gevraagd de naam van de show 

“Súdwest-Fryslân” te wijzigen  naar  “de Waterpoortshow”, tijdens de stemming onder 

de aanwezige leden is dit met een meerderheid aangenomen.  

 

We willen je vragen week 44 in je agenda te noteren en niet alleen de vrijdag en zaterdag, 03 en 04 

november maar ook de dagen daarvoor. Immers, we hebben je/jullie nodig voor de opbouw, het 

voederen van de dieren, catering, entree etc.  

Tenslotte: 

Naast de genoemde activiteiten is er doorlopend het tatoeëren en het ringen van hoenders en 

duiven, Johan de Jong en Hielke Visser staan in ieder geval weer voor je klaar met de tatoeëer-tang 

voor de konijnen. 

Mocht je na het lezen van dit verslag aanvullingen, ideeën, vragen o.i.d. hebben, we horen het graag.  

 

Wilt u uw reactie mailen naar: Kleindiersudwestfryslan@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Kleindier Vereniging Súdwest-Fryslân 
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