Notulen van de jaarvergadering gehouden op zondag 3 juni 2018 te Leerdam
Voorzitter Ruurd Bosma opent de matig bezochte vergadering en heet iedereen van harte welkom in
het bijzonder onze erevoorzitter Roy Arbeider en erelid Aad Rijs. Er wordt een ogenblik stil gestaan
bij het overlijden van Theo Werkhoven. Daan Knuttel en Peter Bodifee hebben zich afgemeld.
De notulen en het jaarverslag worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Verslag penningmeester:
Jouke geeft een overzicht van het reilen en zeilen van de financiën en zegt dat de bankkosten de pan
uitrijzen. We staan er financieel prima voor. In kas € 480,00 en op de bank € 1753,72
Verslag kascontrolecommissie:
Roy en Aad Rijs hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden en stellen de vergadering voor om
het bestuur decharge te verlenen wat met een applaus wordt bekrachtigd.
Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn voorzitter Ruurd Bosma en bestuurslid Jeff Bols.
Beide hebben zich herkiesbaar gesteld en aangezien er zich geen tegenkandidaten gemeld hebben
worden beide heren met applaus per acclamatie herkozen.
Nabeschouwing show`s:
Roy heeft gekeurd in Wijchen op de Gelderlandshow. In wit viel de kwaliteit hem iets tegen slechts
enkele ZG dieren. Vooral viel de showconditie wat tegen, iets wat de fokker zelf in de hand heeft.
Verder in de kleurtjes enkele fraaie dieren die beloond werden met 95 en 96 punten. Winnaar werd
een fraaie blauwschimmel bekousde van Aad Rijs, een fraai type dier met de gewenste halsdracht en
een fraai knikje in de hals. Ook bij de Sierduiven Show Noord Nederland zat een volle keuring met
diverse fraaie dieren. Dat goed willen doen niet altijd op prijs wordt gesteld bleek wel uit het feit dat
een inzender met waarschijnlijk kruisingsdieren goede Figurita`s aangeboden kreeg ze niet wilde
hebben , omdat hij zijn eigen dieren beter en mooier vond. Ieder zijn smaak zullen we maar zeggen.
De keuring op de Keistadshow viel tegen. Een matige keuring en keurkaarten waar de inzenders
weinig informatie uit konden halen. Een misgekleurde rode was rijkelijk hoog gewaardeerd, hetgeen
niet de bedoeling is. De betere dieren waren er wel uitgehaald. Op de NBS Bondshow waren weinig
Figurita`s ingezonden. Aandachtspunten blijven halslengte, halsdracht en type en zeker de afhellende
stand. We zullen de Figurita voordragen om te bespreken op de keurmeesterbijeenkomst in 2020.
Opvallend was het aantal nieuwe kleurslagen die het goed doen. In Duitsland zijn veel Figurita`s die
opvallen in uitstraling in type en stand. Ruurd heeft vorig jaar drie doffers aangeschaft om type en
stand te verbeteren. De koppen zijn bij ons stukken beter van vorm en belijning, evenals de snavel
inplanting. Daan Knuttel zegt genoten te hebben op de postduivenbeurs in Houten en zegt volgend
jaar weer mee te willen doen.
Keumeesters seizoen 2018-2019:
Clubshow Jan Spaepen of Aad Stout, Keistadshow: Aad Stout, Noord Nederland Show: Roy Arbeider,
Noordshow: John Hartman, Gelderlandshow Johan Verdeuzeldonk.
Jaarboekje:Als er genoeg input komt wil Aad Stout wel een jaarboekje maken. Voor het maken van
Showverslagen melden zich Ruurd voor de SNN en Siep voor de bondshow. In verband met de
portokosten wordt besloten één boekje per jaar uit te brengen
Rondvraag en sluiting:
Piet Swaans zegt dat de bevruchting bij zijn witte tegen valt. Er wordt aangeraden eens een andere
kleurslag in te kruisen. Hierna sluit Ruurd de vergadering en wenst ieder een goede reis.
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