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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2014 
 
 
Bondsshow: 
Voor de NKC werd zoals gebruikelijk het tentoonstellingsseizoen van kalenderjaar 2014 
afgerond met de N.B.v.V. show te Apeldoorn in januari 2015. Omdat vanwege de uitbraak 
van vogelgriep veel tentoonstellingen, waaronder ook de Dutch Open 2014, zijn afgelast kon 
in de NKC stand geen voorlopig landelijk klassement worden opgehangen. Het klassement 
NKC-kweker 2014 is dan ook komen te vervallen. 
 
Visie en missie: 
De NKC heeft haar jaarlijks bijgestelde doelstellingen uitgedragen op de Bondsshow en op 
manifestaties in het land. 
 
Hoofdbestuur: 
In januari 2014 zijn de bestuursfuncties secretaris en ambtelijk secretaris samengevoegd. 
Het secretariaat en de Ledenservice worden nu beiden verzorgd door Marga van Eerden. 
Tijdens de jaarvergadering van 24 mei 2014 zijn Leo Wooning en Paul Meijer benoemd tot 
algemene bestuursleden. Aad van Niel en Bas van der Ree zijn benoemd tot adviseur. 
Na een verschil in visie betreffende de landelijke kleurkanarieshow van de NBvV hebben 
Cees Diepstraten en Henk Dries in juni 2014 hun bestuursfunctie neergelegd. 
 
Ledenservice: 
In januari 2014 telde de NKC 126 betalende leden, waarmee het ledenbestand gelijk 
gebleven is. Helaas hebben wij dit jaar ook afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde 
lid Ger Essenberg, die op 1 maart 2014 is overleden. 
 
Acties hoofdbestuur: 
Op verzoek van de commissie Dierenwelzijn heeft de NKC een certificaat van deelname 
ontworpen dat voor meerdere activiteiten gebruikt kan worden. De certificaten zijn uitgereikt 
na afloop van alle workshops en themadagen. 
De NKC is door de NBvV gevraagd mee te denken met de Commissie Nieuwe Vraag-
programma. Hiervoor zijn leden van het bestuur enkele malen met de commissie bijeen-
gekomen. 
Leden van het bestuur (Koos/Paul).hebben in mei een presentatie gegeven bij Zorgcentrum 
Rubroek in Rotterdam, een verslag van deze activiteit is geplaatst in Kijk op Kleur 044 en op 
de website. 
Tijdens de Jong Vogeldag van zustervereniging OVO heeft Tino een presentatie gegeven 
over de grondkleur bij kleurkanaries. 
 
Kijk op Kleur: 
Het ledenbulletin 'Kijk op Kleur' is in 2014 vier maal uitgebracht (in februari, mei, augustus en 
november) in een oplage van 160 exemplaren. De uitgaven van ‘Kijk op Kleur’ worden 
gefinancierd door enkele trouwe adverteerders en de opbrengst van NKC-kleurtjes. 
De inhoud van ‘Kijk op Kleur’ bestond onder meer uit artikelen over isabel, het koppelen van 
vogels (themadag Breda), het voeren van vogels (door Constant van Santen), de grondkleur, 
secundaire rubrieken, verslagen en klassementen. 
 
Website: 
De website is geheel vernieuwd en wordt beheerd door webmaster Koos Simons. Daarnaast 
heeft Koos ook het beheer van de Facebook pagina, die vele bezoekers trekt. 
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Jaarvergadering: 
Deze is gehouden in Maasland op 24 mei 2014 voorafgaand aan de landelijke NKC-dag. 
Na de nodige de bestuursmededelingen werden de winnaars van het NKC-klassement 2013 
gehuldigd. Daarna werd een korte toelichting gegeven op het secretarieel en financieel 
jaarverslag en het jaarplan 2014. Het verslag van de jaarvergadering is afgedrukt in Kijk op 
Kleur 043 van augustus 2014. 
 
Landelijke NKC-dag: 
De landelijke NKC-dag werd gehouden op 24 mei 2014 in Maasland. Na de jaarvergadering 
volgde een boeiende lezing door Jac Meesters over de grondkleur van de kleurkanaries. 
 
Themadagen: 
In 2014 is de NKC gestart met het houden van interactieve themadagen. De themadag in 
Breda op 15 februari 2014 met een dag vullend programma over het koppelen van vogels 
werd ook door niet-leden enthousiast bezocht. Van deze dag is een verslag geplaatst in Kijk 
op Kleur 042 en op de website. De geplande themadag op 5 april 2014 te Zwanenburg is 
helaas wegens gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. De oorzaak hiervan is nog altijd 
niet bekend. 
 
Workshops: 
In 2014 is eveneens succesvol gestart met het geven van workshops onder leiding van Tino 
Simons. Dit jaar werden de zwartserie en de bruinserie behandeld, waarvan het verslag 
geplaatst is in Kijk op Kleur 042 en 044 en op de website. 
 
NBvV show te Apeldoorn: 
Het NKC bestuur heeft na stemming in een brief aan de Bondsraad het besluit medegedeeld 
om zich terug te trekken uit het samenwerkingsverband met de noordelijke clubs daar deze 
openlijk hebben uitgesproken niet te willen meewerken aan een landelijke show in 
Vlaardingen in 2014. Daarnaast hebben de afgevaardigden van het bestuur niet het gevoel 
gekregen dat de NKC voor een landelijke kanarieshow in samenwerking van de noordelijke 
partijen enige vorm van inspraak heeft. Cees Diepstraten heeft zich niet bij dit besluit kunnen 
neerleggen, waarna hij samen met Henk Dries is opgestapt als bestuurder en lid van de 
NKC. 
 
Internationale Tentoonstelling 'Dutch Open': 
Op zaterdag 6 december zou de 12e Dutch Open gehouden worden bij de Jeu de Boules 
club in Vlaardingen. Het tentoonstellingsverbod na het uitbreken van de vogelgriep heeft tot 
gevolg gehad dat deze show twee weken voor aanvang geannuleerd moest worden. Mede 
hierdoor is er ook geen klassement NKC-kweker 2014, omdat voor dit klassement het 
meespelen met de Dutch Open een verplichting is. 
 
VSC Vereniging Speciaal Clubs: 
Door het vertrek van Cees Diepstraten halverwege het kalenderjaar is er geen verslag meer 
van hem ontvangen aangaande de activiteiten van de VSC. Tino Simons zal vanaf 2015 als 
afgevaardigde van de NKC toetreden tot de VSC en vanaf dat moment verslag uitbrengen. 
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