35e jaargang nr. 2
Donderdag 22 februari 2018 houden wij onze normale vergadering in
Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Opening
Verslag jaarvergadering van 16 januari jl.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Fûgelpraet
Misser van de maand
Pauze
Fûgelpraet
Trekking verloting
Vraag en aanbod
Rondvraag
Sluiting

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Agenda 2018:
Donderdag 22 februari
Dinsdag 20 maart
Woensdag 18 april
Maandag 10 september
Woensdag 17 oktober
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Zaterdag 10 november

Clubavond
Clubavond
Clubavond
Clubavond
Clubavond Tafelshow
Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Burgerlijke Stand:
Verhuisd:
M. van der Molen, de Skou, Tribune 80, 8561 GM Balk

Broedkooien te koop:
Tinus van der Molen, telefoon 0514 571440 heeft de volgende broedkooien
te koop: 3 stuks van 80 x 40 cm en 6 stuks van 100 x 40 cm.
Feestavond:
We kunnen terugzien op een gezellige feestavond bij de Schietvereniging
Lemmer. Twintig leden (met aanhang) hebben genoten van het lekkere eten
en de saamhorigheid, vooral rond het dartboard. Daar is wat afgelachen!
Voor een schietcompetitie was niet direct belangstelling maar de beide
Tineke’s waren echte topschutters.

● Albert Koopmanstraat 3 ● 8531 HC Lemmer ● 0514-561577 ●
● Pastoor Koopmansplein 2 ● 8302 CC Emmeloord ● 0527-617330 ●
BEHANDELING BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK NA TELEFONISCH OVERLEG
INLOOPSPREEKUUR LEMMER maandag, woensdag en
SPOEDGEVALLEN 24

vrijdag van 13.30 – 14.00 uur

uur per dag bereikbaar

Inloopspreekuur Emmeloord maandag t/m vrijdag van 16.00-17.00 uur
Afhalen medicijnen en afspraken van 15.00-16.00 uur

info@dapzwfriesland.nl

www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl

Verslag van de jaarvergadering LVV op 16 januari 2018
De stemming was bedrukt toen de voorzitter deze jaarvergadering
opende. De stoel waarop gewoonlijk Bennie van der Veer onze
bijeenkomsten bijwoonde bleef leeg. We hebben hem staande
herdacht. Hij zal worden gemist.
Aanwezig waren deze avond een 12-tal leden. Wat minder dan we op
de jaarvergadering gewend zijn, maar voor een kleine vereniging ( 35
leden per 1 januari 2018) nog altijd meer dan 30%. Verhinderd waren
Jan Kreeft en Wabe de Vries.
Ingekomen stukken bleven beperkt tot het clubblad van Leeuwarden.
Verder liet de voorzitter weten dat Kees van Ginkel en Johan Voerman
de feestavond ter gelegenheid van het vijftig jarig jubileum van de
afdeling Zanglust in Joure hadden bezocht. Er waren jammer genoeg
weinig leden van die vereniging aanwezig. Mogelijk een gevolg van de
gelijktijdig gehouden district show en andere festiviteiten in Joure.
Verder had de voorzitter contact gehad met Tinus van der Molen. Deze
verhuist binnenkort naar een aanleunwoning bij Talmahiem in Balk.
Hij heeft nog broedkooien in de aanbieding.
Het jaarverslag van het bestuur roept geen vragen of opmerkingen op.
Het wordt unaniem goedgekeurd met dank aan de secretaris. Ook de
jaarstukken, het financiële verslag van de penningmeester, wordt
unaniem goedgekeurd. De kascommissie gaf bij monde van Alco
Jeensma hierna te kennen dat zij overeenkomstig hadden geadviseerd.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Wabe de Vries (mag nog een jaar)
en Wout Kreeft.
De Misser van de Maand bleek ons jeugdlid Dirk Pieter Kelderhuis,
die uiteraard niet aanwezig was.
Bij de bestuursverkiezing bleken de leden groot vertrouwen te hebben
in het huidige bestuur: geen tegenkandidaten en herverkiezing onder
applaus van Mark Visser (secretaris) en Kees van Ginkel
(ringencommissaris).
Na de uitreiking van de gewonnen prijzen was het de beurt aan de
evaluatie van de onderlinge TT.

De voorzitter beet de spits af met de mededeling dat hij in de catalogus
een inzender (Wout) was vergeten op te nemen, omdat deze zijn
vogels zou thuislaten in verband met ziekte van de vogels. Zijn
inschrijfgeld zou hij als bijdrage aan de vereniging schenken. En deze
sponsor had de voorzitter ook vergeten te vermelden. Dat is jammer
maar we hebben het hem vergeven.
De door Mark en Johan S gemaakte keuringsverlichting heeft goede
dienstgedaan. We kijken nog eens naar de positie van de keurmeesters
ten opzichte van deze verlichting. Er kwam ook een opmerking over
de punten die aan de stammenkampioen werden toegekend.
En zowaar, ook het TT-reglement bleek ondanks toch indringende
discussies niet helemaal juist. In het reglement staat vermeld dat een
kampioen bij de stammen in totaal 370 punten moet hebben. En bij de
laatste show was een stam als kampioen aangewezen die maar 364
punten behaalde. Dit was een besluit van het bestuur omdat er anders
geen kampioen zou zijn. Dat gaan we dus nog aanpassen in het
reglement. Tot slot nog het idee om de TT te combineren met een
verkoopklasse. Om dat te doen is wel nodig dat er voldoende aanbod
voor de verkoopklasse is.
Bij de Napraat over diverse tentoonstellingen werd de negatieve
spiraal bij de aantallen inzenders en vogels gesignaleerd. Hoe te keren?
In ieder geval niet door rommelige en tentoonstellingen met misschien
vermijdbare fouten. Tijdens de laatste districts tentoonstelling bleek de
verkeerde persoon het kampioenschap bij de jeugd te hebben
gekregen. Dirk Pieter Kelderhuis bleek de juiste winnaar te zijn. Ook
het afgeven van de vogels na afloop van de TT verliep niet vlekkeloos.
De voorzitter sloot de vergadering door de punten vraag en aanbod,
rondvraag en sluiting te combineren. Voorwaar een goede keus! Het
aanbod van Tinus circuleert al en ronde vragen bleken er niet te zijn.
Zo volstond een oproep om de feestavond op 27 januari a.s. bij te
wonen om deze jaarvergadering weer aan het verleden toe te voegen.
Januari 2018 Ernst
Tot op heden heeft Dirk Pieter zijn verdiend ereteken nog niet ontvangen.
Johan Voerman

Wiepke Hofstraat
Lemmer

Voor uw:
• verenigingen
• bruiloften
• partijen
Hans en Nienke Schäfer
Tel. 0514 – 561960 b.g.g. 565753
Postadres: Jac. De Rookstraat 10,
8531 HA LEMMER

geel- en rood mozaïek kanaries
C. Van Ginkel
Wieringerstraat 9
8531 LC Lemmer
tel. 06 42194717

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

D. J. van Looy
Kortestreek 4, Lemmer
Tel. 0514 – 565100

Hulp nodig bij het invullen van uw aangiftes?
Bel:
Pieter Beintema
0514 569339
Bezoek:
Van Rijgersmapark 4
8531 BJ LEMMER

Alweer kampioenen bij de Lemster Volière Vrienden
Voor de Lemster Volière Vrienden is het tentoonstellingsseizoen voorbij met
als afsluiting de landelijke show Vogel 2018 van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers, deze keer in de IJsselhallen in Zwolle.
De leden van onze vereniging scoorden weer goed; Sake Tolsma uit Sint
Nicolaasga werd kampioen met een stel gele kanaries. Cees Verburg uit
Scharsterbrug werd zowel kampioen met zijn stam van vier gelijke vogels
zwart grijsvleugel kanaries en met een enkeling in deze zelfde kleurslag. De
volgende Lemster inzenders met kampioensprijzen zijn: Mark Visser met
een Gloster Corona postuurkanarie en met een Lizard (Vectis) kanarie.
Johan Sikkema scoorde ook tweemaal, met een stel van twee gelijke vogels
Duitse kuif kanaries, zowel de witte als de gele variant. Diedrik Kelderhuis
werd kampioen met een stel Kleur Grasparkieten groen en haalde zilver met
een enkeling in dezelfde klasse.
Ons jeugdlid Dirk Pieter Kelderhuis werd kampioen met een gele
kleurkanarie en kreeg ook nog Brons in dezelfde klasse.
Dirk Pieter werd op de Friese Kampioenschappen in Balk ook nog
Jeugdkampioen. De andere leden haalden daar zoveel prijzen dat ik u de
opsomming zal besparen.
Al met al kijken we terug op een geslaagd seizoen en gaan nu beginnen aan
het fokseizoen 2018.
Heeft u interesse in de vogelsport? Onze site www.lemstervolierevrienden.nl
kan u informatie geven over onze hobby.
Mocht U het gemist hebben, deze info was vermeld op www.lemsternijs.nl

Zoute haring
Gebakken vis

Standplaats: hoek Schans – BK-plein

Voor heerlijk

Fruit
Van Vereeckens
Kwekerij en

Moet u naar :
de winkel van

Van Ginkel
AARDAPPELEN

Gemaalweg 18
Rutten

Tel. 0514-563164 (thuis)
0514-566102 (viswagen)

Vloerbedekking :
-

PVC stroken
Laminaat
Linoleum
Vinyl
Tapijt etc.

Gordijnen
Raamdecoratie
Bedden en bedtextiel

TOP KWALITEIT
voor een betaalbare prijs
Langestreek 15-16
8531 HV Lemmer
Tel. 0514-564980

info@delangestreek.nl
www.delangestreek.nl

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
Blazer 49, 8531 CE LEMMER
johvoerman@home.nl
tel. 0514 – 561726
Penningmeester:
J. Sikkema
Tjotter 17, 8531 DE LEMMER
johan.sikkema@kpnmail.nl
tel. 06 22427267
Secretaris:
M. Visser
Nieuwedijk 50, 8531 NP LEMMER
nvisser@home.nl
tel. 0514 - 569388
Ringencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
tel. 06 42194717
Materialencommissaris:
D. Kelderhuis
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
d-kelderhuis@ziggo.nl
tel. 0514 – 569338
Contributie Lemster Volière Vrienden € 40,00 per jaar, te betalen aan
het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank
NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden, p.a. Tjotter
17, Lemmer
Heeft u al betaald ? Een automatische betaling, te regelen via de bank,
is gemakkelijk voor u en de penningmeester.

