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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2017 
 
 

Bondsshow: 
Het tentoonstellingsseizoen van kalenderjaar 2017 werd voor de NKC weer afgerond met de 
bondsshow in januari 2018 (Vogel 2017), dit keer voor het eerst gehouden in Zwolle. Ook dit 
jaar werd de kleurkanariestand gezamenlijk bemand door de NKC en de SKC in het kader 
van de samenwerking tussen beide speciaalclubs. 
 

Visie en missie: 
De NKC heeft haar jaarlijks bijgestelde doelstellingen uitgedragen op de Bondsshow en op 
meerdere manifestaties in het land. 
 

NKC-bestuur: 
Anton Sjouw is op de jaarlijkse ledenvergadering unaniem gekozen als algemeen 
bestuurslid. 
 

Ledenservice: 
Met 108 leden op 1 januari 2018 is het ledenaantal licht gedaald ten opzichte van het jaar 
ervoor. 
 

Acties NKC-bestuur: 
Het nieuwe reglement voor speciaalclubs is in 2017 van kracht geworden. De NKC heeft 
naar het KMV-bestuur haar zorg geuit over het keuren t/m 95 punten. 
De samenwerking met SCK en OVO is ongewijzigd. 
 

Kijk op Kleur: 
Het ledenbulletin 'Kijk op Kleur' is in 2017 vier maal uitgebracht (in februari, mei, augustus en 
november) in een oplage van 150 exemplaren. De uitgaven van ‘Kijk op Kleur’ worden nog 
altijd gefinancierd door enkele trouwe adverteerders en de opbrengst van NKC-kleurtjes. 
De inhoud van ‘Kijk op Kleur’ bestond onder meer uit artikelen over de roodserie, de 
zwartserie, de bruinserie, verslagen van de themadag, landelijke dag en workshop, OVO 
journaal, secundaire rubrieken en klassementen. 
 

Website: 
De website wordt beheerd door webmaster Koos Simons. Daarnaast heeft Koos ook het 
beheer van de Facebook pagina, die vele bezoekers trekt. 
 

Jaarvergadering: 
Deze is gehouden in Maasland op 6 mei 2017 voorafgaand aan de landelijke NKC-dag. 
Het secretarieel en financieel jaarverslag van 2016 werden goedgekeurd en het beleidsplan 
2017 werd in het kort toegelicht. Na de jaarvergadering werden de winnaars van het landelijk 
NKC-klassement (fokker van het jaar) gehuldigd. Dick Verweij, Tino Simons en Anton Sjouw 
ontvingen hiervoor respectievelijk de gouden, zilveren en bronzen NKC-speld. 
Het verslag van de jaarvergadering is afgedrukt in Kijk op Kleur 055 van augustus 2017 en 
tevens geplaatst op Facebook en op de website. 
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Landelijke NKC-dag: 
De landelijke NKC-dag werd gehouden op 6 mei 2017 in Maasland. Na de jaarvergadering 
werd een boeiende presentatie gehouden door Dr. Peter Coutteel, waarvoor ook de 
omringende verenigingen, NKC-gelieerde verenigingen, OVO en SCK waren uitgenodigd. 
 

Themadagen: 
Op 11 februari 2017 is door de NKC weer met succes een themadag te Breda georganiseerd 
met een dag vullend programma over hoorndelen. Van deze dag is een verslag geplaatst in 
Kijk op Kleur 054 van mei 2017 en op de website.  
 

Workshops: 
Op zaterdag 18 maart 2017 is een geslaagde workshop gehouden over lipochroom en isabel 
vogels. Deze vond plaats in het clubgebouw van Rijnmond Actief Groep te Rotterdam. 
Het verslag van de workshop is afgedrukt in Kijk op Kleur 054 van mei 2017. 
 

Commissie Dierenwelzijn en wetgeving: 
Tijdens alle bijeenkomsten van de NKC is aan de aanwezigen het certificaat van deelname 
uitgereikt ten behoeve van de Commissie Dierenwelzijn. 
 

Internationale Tentoonstelling 'Dutch Open': 
Op zaterdag 9 december is de 15e Dutch Open gehouden bij de Jeu de Boules club in 
Vlaardingen. Mede door aanpassing van het reglement is de vogelverkoop succesvol 
uitgegroeid. 
 

VSC Vereniging Speciaal Clubs: 
Tino Simons is afgevaardigde van de NKC bij de VSC en brengt regelmatig verslag uit. Leo 
Wooning vertegenwoordigt de NKC als voorzitter van de VSC. 
 
 
Marga van Eerden 
NKC Secretariaat en Ledenservice 


