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Bekijk de webversie

Tusken De Hobby
2020 nieuwsbrief

Middels deze digitale nieuwsbrief willen we onze leden,
liefhebbers en adverteerders/sponsoren informeren,
enthousiasmeren en amuseren. Dit alles op het gebied van de
kleindieren(teelt).

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt zich onderaan afmelden.
Namens het bestuur,
Hugo Bruinsma

Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging Frisia Dokkum e.o.

Voorwoord
We leven in een bijzondere tijd, die
niemand van te voren zo zou
bedenken. Bijna alle bijeenkomsten
worden afgelast waaronder onze
ledenvergadering van 27 maart, maar
ook projecten zoals kuikentjes in de
klas of de ‘familiedag’ bij de Welkoop.
We rekenen er op dat de
eerstvolgende ledenvergadering op 18
september wel door kan gaan. Anders
zullen we op één of andere manier
digitaal moeten vergaderen, zoals het
bestuur dinsdag 17 maart heeft
gedaan.
Het lijkt ons ook niet verstandig om
onze zomeractiviteit in juni door te
laten nu alle bijeenkomsten tot 1 juni
verboden zijn. Ook de zomershow lijkt
ons niet verstandig om
voorbereidingen voor te treffen. Ons
eerstvolgend treffen zal dan de
jongdierendag op zaterdag 5
september zijn.
Aan de andere kant heeft deze
Corona crisis ook zo zijn voordelen
voor de leden die nog midden in het
jachtige werkzame leven zitten. Er
komt meer rust, minder reistijd en
meer tijd voor je hobby. In alle rust
naar je dieren kunnen kijken en
plannen maken voor de toekomst
heeft vast mooie gevolgen voor de
kwaliteit van onze dieren en de
beleving van onze hobby. Deze extra
tijd hopen we terug te kunnen zien op
onze Friesland show in oktober.
Tot die tijd moeten we op ons zelf en
onze naasten passen door ons aan de
regels te houden. Als geen ander
weten we met onze hobby wat
besmettelijke ziekten kunnen
aanrichten.
Sterkte en succes,

Bestuurssamenstelling
Sikke Damstra vanaf maart lid van het
bestuur.
Vanwege het niet doorgaan van de
ledenvergadering heeft Sikke inmiddels
zitting genomen in het bestuur van PKV
Frisia. We zijn erg blij met de versterking
van Sikke. Zijn kennis en kunde, versterkt
met dosis positieve inzet zijn erg waardevol
voor ons als bestuur en club! Sikke zal de
functie van penningmeester van Jan
Rietberg overnemen. Succes Sikke!
Jan Rietberg neemt afscheid van het
bestuur. Uiteraard zal er in september
aandacht aan worden geschonken maar wij
willen Jan nu ook al heel erg bedanken voor
zijn jarenlange inzet in het bestuur en bij de
vele clubactiviteiten waar Jan altijd acte de
presence gaf. Jan heeft zich de afgelopen
tijd ontfermt over de financien. Niet altijd de
meest zichtbare of dankbare taak maar o zo
nodig voor een vereniging. We kunnen wel
zeggen dat Jan goed op de pegels heeft
gepast! Naast al deze drukte lukt het Jan
om jaar na jaar de prachtige New
Hampshire krielen in de kooien te krijgen!
Gelukkig heeft Jan aangegeven betrokken
te willen blijven bij de club en haar
activiteiten. Van afscheid dus geen sprake,
Jan het ga je goed.

Albert van der Ploeg, voorzitter.

Kinderboerderij Dokkum
Onlangs hebben we met enkele
bestuursleden een gesprek gehad met de
bedrijfscoördinator van de kinderboerderij,
Jannette Draaisma van Wijk over de
mogelijkheden om elkaar te versterken. Om
dat te bereiken hebben we concreet
afgesproken dat we waar mogelijk elkaars
netwerken zullen gebruiken. Zo hebben we
een aantal folders en informatieve stukken
bij de infohoek van de kinderboerderij
neergelegd, en zullen we clubbladen en
nieuws brieven over en weer uitwisselen.
We hebben gesproken over eventueel met
onze stand op de kinderboerderij te staan bij
open dagen, en eventueel dieren leveren in
de stijl van wat we nu met de Welkoop
doen,maar concreet is daar nog niet wat
over afgesproken. Het contact is er, en wie
weet wat dat nog oplevert.

Bodywarmers

Jaarrekening

We lopen al langere tijd rond met het
idee om iets met merchandise te gaan
doen. We zijn tenslotte trots op onze
vereniging! In overleg met onze
(voer)sponsor Wolters Fouragehandel
kunnen we u bodywarmers aanbieden
met het logo van Frisia achterop
gedrukt en tegen een zeer scherpe
prijs. We gaan een oplage van 40
stuks bestellen.

Geen jaarvergadering in maart, dus geen
verantwoording van de boekhouding naar de
leden. Dan maar een kort verslag van de
penningmeester in deze nieuwsbrief, en de
verantwoording opschuiven naar de
septembervergadering.
Onze vereniging heeft dit jaar goed
gedraaid, mede doordat een aantal posten
van 2018 in 2019 binnen gekomen zijn.
Maar ook zonder die posten was het
resultaat nog positief. De kascontrole
commissie in de persoon van Siebe de
Graaf en Simke Zijlstra hebben op 13 maart
kascontrole gedaan, en hebben de
jaarcijfers 2019 gelukkig goedgekeurd. In
september zal ik op de gecombineerde
leden- en jaarvergadering de jaarrekening
presenteren aan jullie als leden, en treedt
dan officieel af. Tot die tijd blijf ik bestuurslid.
Het is gelijk mijn laatste klus binnen het
bestuur, want ik heb mijn tweede periode er
op zitten, en geef na 6 jaar het stokje over
aan Sikke Damstra, een oude rot in het vak
als het gaat om penningmeesterschap en
bestuurservaring. Ik wens Sikke een goede
periode toe in het bestuur. Zelf heb ik de
afgelopen 6 jaar met veel genoegen in het
bestuur gezeten, en vond met name de
periode als voorzitter het mooist. Als
voorzitter kun je de werkzaamheden
delegeren, als penningmeester moet je het
zelf doen.

Wilt u een bodywarmer bestellen
graag een bericht naar
secretaris@pkvfrisia.nl met het aantal
en de gewenste maten.
Specificaties bodywarmer:
merk: Storvik Werk, type Pocket
kleur: Marineblauw
Prijs: *max 35,- Euro ( inclusief
bedrukking)
* we zijn in overleg met Wolters over
mogelijke sponsoring ( tegenprestatie
is logo van Wolters, passend op
voorkant bodywarmer)
NB: Na deze inventarisatie gaan we
over tot bestellen. De resterende
bodywarmers zullen we bestellen in
de gangbare maten L, XL en XXL

Kuikentjes in de
klas & Dieren in
de klas.
Het zal een ieder
duidelijk zijn, dat deze projecten dit
jaar geen doorgang kunnen vinden.
Dat is heel jammer als je bedenkt, dat
we voor het project DIEREN IN DE
KLAS liefst 10 aanmeldingen
gekregen hebben. Op 10 scholen iets
van onze hobby kunnen laten zien
zou geweldig zijn geweest. Nu zit
alles op slot, dat zal voor iedereen
duidelijk zijn. De eindexamens worden
afgelast, dat begrip kennen we in
verband met buitensportactiviteiten.
Gelasten dat het niet door kan gaan.
Daar zijn nog wel wat woordspelingen
van te maken. Lastdier, lastpak, onder
de last bezwijken, een woord als lastig
heeft hier mee te maken. Nou dat is
dan niet te veel gezegd als we zeggen
dat we in een lastig pakket zitten.
Jammer van dit mislopen van het het
project Dieren in de klas. Ook het
project KUIKENTJES IN DE KLAS
vervalt. Er is immers geen klas. Echt
ook na 6 april zullen de kinderen niet
naar school dus een tweede ronde, de
eerste is afgelast, van de verspreiding
van de broedmachines zal er ook niet
komen.
Een hele lange zomervakantie, die
geen vakantie is! En
hoogstwaarschijnlijk ook geen
vakantie wordt.

De Zomershow Noordoost
Friesland op de laatste zaterdag
in juli……
Om zo’n show te realiseren moeten
voorbereidingen gedaan worden. Voor ons
zijn dat de entingen. Gezien de maatregelen
van de overheid zullen de eventuele
entingen van de konijnen verschoven
moeten worden. Echter als de termijn van 1
juni nogmaals opgerekt wordt en wie zegt
dat dat niet zal gebeuren, dan moet je er van
uitgaan dat het niets wordt in 2020. Die
onzekerheid of het wel of niet wat gaat
worden, betekent dat we gewoon nu al
zeggen, dat er GEEN ZOMERSHOW
NOORDOOST FRIESLAND komt in 2020.
Als de omstandigheden het uiteindelijk wel
toelaten, dat de Boerendag doorgaat, dan
kunnen we als Frisia ons daar met de
promotiekar altijd presenteren.

De Hooiberg in de Welkoop
in Dokkum
Daar zorgt Frisia voor dat er dieren
zijn. In deze tijd zijn er bij
verschillende leden wel jonge dieren
beschikbaar. Het bezoek aan de
Welkoop wordt beïnvloed door de
maatregelen, dat zal iedereen
duidelijk zijn. Via een infofolder
proberen we de mensen die
belangstelling hebben voor
kleindieren te bereiken. Dat gaan we
ook doen in de Welkoop in Kollum.
Daar hebben ze overigens geen
dierenhuisvesting.

Enten ( onder voorbehoud)
Aanvulling op het artikel in de Hobby over
het enten tegen pokkendifterie bij pluimvee.
Via Sita Herder kwam de volgende wijziging
binnen. De prijs van het middel is afgelopen
jaar gestegen, zodat het nu per fokker die
meedoet iets duurder is geworden, de prijs
stijgt van 12 naar 15 euro per deelnemende
fokker.

Corona disclaimer
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar razendsnel op. Wat
vandaag nog inhoud lijkt te hebben ( om toch maar zo veel mogelijk met het
dagelijkse leven door te gaan) kan morgen misplaatst of nietszeggend zijn,
zo ook bovenstaande. Wij wensen u veel sterkte de komende tijd.

Input
Zoals gezegd is de nieuwsbrief voor de leden maar zeker ook met de leden.
Heeft u een leuke en/of nuttige bijdrage voor de volgende nieuwsbrief?
Mail het naar:
secretaris@pkvfrisia.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hugobruinsma@hotmail.com toe aan uw adresboek.

