Nederlandse Kleurkanarie Club
Dutch Colorbred Canary Society
Société Canaris Couleurs des Pays-Bas

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016
Bondsshow:
Het tentoonstellingsseizoen van kalenderjaar 2016 werd voor de NKC zoals gebruikelijk
afgerond met de bondsshow te Apeldoorn in januari 2017 (Vogel 2017). Ook dit jaar werd de
NKC-stand gezamenlijk bemand door de NKC en de SKC in het kader van de samenwerking
tussen beide vogelbonden.
Visie en missie:
De NKC heeft haar jaarlijks bijgestelde doelstellingen uitgedragen op de Bondsshow en op
meerdere manifestaties in het land.
NKC-bestuur:
Paul Meijer heeft wegens tijdsgebrek zijn functie in het bestuur neergelegd. Dit is na afloop
van de jaarvergadering aan de leden medegedeeld. De ontstane vacature is in 2016 nog niet
ingevuld.
Ledenservice:
Met 109 betalende leden op 1 januari 2017 is het ledenaantal licht gestegen ten opzichte van
het jaar ervoor.
Acties NKC-bestuur:
Door het samengaan van beide bonden is de NKC gelieerd aan de SCK. De beoogde
samenwerking kan pas worden uitgewerkt nadat door de VSC het nieuwe reglement voor
speciaalclubs is opgesteld. Dit staat gepland voor begin 2017, waarbij de NKC evenals alle
overige speciaalclubs nog haar instemming moet geven.
Dit jaar is gestart met het aanbieden van een jaar gratis lidmaatschap aan de winnaars van
de mooiste kleurkanarie op shows waar de keurmeesters en adviseurs van het NKC-bestuur
zelf keuren. Dit geldt alleen voor winnaars die nog geen lid zijn van de NKC en is niet
gelimiteerd tot NKC-erkende shows.
Kijk op Kleur:
Het ledenbulletin 'Kijk op Kleur' is in 2016 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 jaspis, de witserie, de
geelserie, 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 14 mei 2016 voorafgaand aan de landelijke NKC-dag.
Het secretarieel en financieel jaarverslag werden goedgekeurd en het beleidsplan 2016 werd
in het kort toegelicht. Na de jaarvergadering werden de winnaars van het landelijk NKCklassement (fokker van het jaar) gehuldigd. Tino Simons, Paul Meijer en Leo Wooning
ontvingen hiervoor respectievelijk de gouden, zilveren en bronzen NKC-speld.
Het verslag van de jaarvergadering is afgedrukt in Kijk op Kleur 051 van augustus 2016.
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Landelijke NKC-dag:
De landelijke NKC-dag werd gehouden op 14 mei 2016 in Maasland. Na de jaarvergadering
werden onder leiding van Aad van Niel alle meegebrachte vogels besproken.
Themadagen:
Op 13 februari 2016 is door de NKC weer met succes een themadag te Breda georganiseerd
met een dag vullend programma over verschijningsvormen. Van deze dag is een verslag
geplaatst in Kijk op Kleur 050 en op de website. De geplande themadag te Meijel is wegens
gebrek aan belangstelling komen te vervallen.
Workshops:
Op zaterdag 3 september is een geslaagde workshop gehouden over het selecteren en
trainen van showvogels. Deze vond plaats in het clubgebouw van Rijnmond Actief Groep te
Rotterdam en werd afgesloten door een goed verzorgde barbecue. Het verslag van de
workshop is afgedrukt in Kijk op Kleur 052 van november 2016.
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 10 december is de 14e Dutch Open gehouden bij de Jeu de Boules club in
Vlaardingen. Er is dit jaar een nieuwe vangkooi aangeschaft, vervaardigd door onze sponsor
Pascal Hemel, waar met name door de vogelverkoop al goed gebruik van gemaakt is.
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.
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