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Beleidsplan 2018 
 
 
Visie en Missie (zie o.a. statuten) 
De NKC stelt zich ten doel: De promotie van de kleurkanarie in de breedste zin van 
het woord. Daarnaast staat de liefhebber centraal middels een respectvolle 
bejegening. ‘Kleurkanaries’ is onze missie en passie! 
Verantwoording: continu door de Raad van Bestuur en het Algemeen Bestuur. 
 
NKC blad ‘Kijk op Kleur’ 
Dit is ons schriftelijke communicatiebulletin en komt ieder kwartaal uit. Aan de inhoud 
van het bulletin ligt een redactiestatuut ten grondslag. In 2018 komt de beste vogel van 
de Dutch Open 2017 op de voorpagina. 
De eindverantwoording ligt bij Marga en Henk van Eerden en Tino Simons. 
 
Financiering NKC 
De financiën worden gegenereerd door contributie van de leden naast advertenties en 
mogelijke sponsoring. 
De doelstelling om een reserve EUR 7.500, - te hebben wordt de komende jaren 
geactiveerd. 
 
Financiering ‘Kijk op Kleur’ 
In principe selfsupporting, met een maximum van 30% advertenties en sponsor- 
bijdragen. Opbrengsten d.m.v. ledenadvertenties, de ‘kleurtjes’, naast commerciële 
advertenties. Aan alle leden het verzoek zich in te zetten om d.m.v. advertenties/ 
kleurtjes extra opbrengsten te genereren om ons informatieblad kostendekkend te 
kunnen uitgeven. 
 
Financiering Website 
In principe selfsupporting, onze webmaster Koos is samen met Marga inhoudelijk 
verantwoordelijk. De site wordt door Koos actueel gehouden, evenals de drukbezochte 
Facebook pagina. Opbrengsten uit de commerciële advertenties en overige 
sponsoring. 
 
Sponsoring 
Via leden de sponsoring uitbreiden. Ieder lid dat een nieuwe sponsor aanbrengt voor 
'Kijk op Kleur' krijgt eenmalig 10% van het sponsorbedrag. 



 

Nederlandse Kleurkanarie Club 
Dutch Colorbred Canary Society 

Société Canaris Couleurs des Pays-Bas 
 

 

NKC beleidsplan 2018 
blad 2 van 4 

Raad van Bestuur NKC 
Bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Zij hebben eindverantwoording en dragen zorg voor continuering van het te voeren 
NKC beleid. 
 
Algemeen Bestuur NKC 
Bestaat uit: Raad van Bestuur aangevuld met Materiaalcommissaris, Webmaster/ 
Social Media, functionaris Sponsorwerving/Public Relations en functionaris 
Algemene Zaken/vogelverkoop. Zij adviseren de Raad van Bestuur en dragen mede 
de verantwoording voor het te voeren NKC-beleid. 
 
Ambassadeurs/Adviseurs 
De NKC kent adviseurs. Deze adviseurs maken geen deel uit van het Algemeen 
Bestuur, maar adviseren gevraagd of ongevraagd op afstand. 
Verantwoording: Algemeen Bestuur. 
 
Bestuursmutaties 
Bij vacatures in de Raad van Bestuur en het Algemeen Bestuur van de NKC wordt bij 
gelijke geschiktheid gekozen voor spreiding. 
Verantwoording: Algemeen Bestuur. 
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering wordt gehouden tijdens de inhoudelijke landelijke dag in 
Maasland. 
Verantwoording: Raad van Bestuur. 
 
Int. NKC-show 'De Dutch Open'/Nederlandse Kleurkanarie Kampioenschappen 
Blijvend in week 49. 
Wordt in 2018 gehouden op 8 december. Dit jaar wederom in Vlaardingen. 
De intentie blijft om in de toekomst van ‘De Dutch Open’ een COM show te maken. 
Zo’n show moet minimaal 1 dag langer duren. Daarnaast moeten er presentaties 
gegeven worden op scholen in Vlaardingen om de jeugd te enthousiasmeren en de 
show evt. met leerkrachten en ouders te bezoeken (scholenproject). 
Verantwoording: totale bestuur. 
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Keurtechniek bij 'De Dutch Open' 
Alle vogels in alle groepen kunnen tot en met 95 punten worden gekeurd, de 
keurmeesters zullen er nadrukkelijker op gewezen worden om ook in kleine groepen 
waar mogelijk 95 punten te geven. Opwaarderen met meer dan één punt is hierbij 
toegestaan. 
De NKC kent geen hoofdgroep-kampioenen, wel hoofdgroep-klassementen. 
Uit de vogels met 95 punten wordt de mooiste vogel van de show aangewezen door 
de leider van de keuring. Deze vogel wordt naast de wisselbeker en het Bondskruis 
extra beloond met een afdruk op de NKC postzegel en een jaar lang afgedrukt op de 
omslag van 'Kijk op Kleur'. 
 
NKC Klassement 
Het Landelijk Klassement wordt gevormd door de hoogste uitkomsten van twee 
gespeelde shows. Ook in 2018 zijn alle tentoonstellingen erkend voor dit klassement. 
Dit kunnen afdelingsshows zijn en/of de 'Dutch Open' maar ook de districttentoon-
stellingen, de Bondsshow, shows van andere vogelorganisaties en/of nationale en 
internationale (COM) shows tellen mee om alle leden de kans te geven een goed 
klassement te spelen. Leden moeten hun aantoonbare uitslagen wel zelf inzenden 
naar Ledenservice. ‘De Dutch Open’ is een verplichte wedstrijd voor dit klassement, 
maar hoeft niet mee te tellen. Wel geldt voor iedere show die wordt aangeleverd voor 
het Landelijk Klassement een minimale deelname van vijf vogels en dient men lid te 
zijn van de NKC. 
De NKC is een speciaalclub van de NBvV, binnen deze organisatie wordt er gekeurd 
t/m 95 punten. 
Verantwoording: Raad van Bestuur. 
 
NKC-stand COM Zwolle (Vogel2019) + bemensing 
Gezien de uitstraling van de NKC is het wenselijk dat op alle dagen volgens rooster 
twee personen aanwezig zijn, waarvan minimaal één persoon van het Algemeen 
Bestuur. Het rooster wordt door de voorzitter gemaakt. De bestuursleden PR en 
Materiaalcommissaris zorgen voor aankleding van de stand. Er wordt doorlopend 
gezocht naar meer representatiemateriaal. Het is nog niet bekend of er dit jaar stands 
van speciaalclubs op de COM show worden toegelaten. 
 
Doelgroepenbeleid 
Iedere inhoudelijke activiteit kan worden ondersteund in middelen en/of natura. Bijv. 
wanneer enthousiaste leden een bepaalde kleurslag voor het voetlicht willen brengen 
of een thema willen behandelen. Activiteiten melden bij de Raad van Bestuur zodat 
e.a. kan worden meegenomen in de begroting. 
In 2018 staat intussen één themabijeenkomst gepland in Breda en twee workshops 
in Rotterdam. 



 

Nederlandse Kleurkanarie Club 
Dutch Colorbred Canary Society 

Société Canaris Couleurs des Pays-Bas 
 

 

NKC beleidsplan 2018 
blad 4 van 4 

Samenwerking met VSC (Vereniging Speciaal Clubs) 
De NKC neemt deel aan deze samenwerking. Leo Wooning is voorzitter van de VSC 
en vertegenwoordigt daarmee de NKC binnen het VSC-bestuur.  
 
Nationale/Internationale samenwerking 
De samenwerking met andere kleurkanarie-organisaties wordt gecontinueerd en 
waar mogelijk verder uitgebreid. De specifieke samenwerking met de OVO en in 
mindere mate met de SCK blijft gehandhaafd. Informeel horen wij steeds vaker dat 
speciaalclubs kleurkanaries in België en Duitsland willen samenwerken met de NKC. 
Indien we worden uitgenodigd om mee te werken aan een internationale 
kleurkanarieshow staan we daar voor open. 
Verantwoording: Raad van Bestuur. 
 
NBvV Kalender 
Jaarlijks worden we in de gelegenheid gesteld foto’s en PR informatie aan te leveren 
voor deze kalender. 
Verantwoording: Raad van Bestuur. 
 
Onze Vogels 
Jaarlijks hebben wij ons verplicht een artikel te schrijven voor Onze Vogels. 
Verantwoording: Raad van Bestuur. 


