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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2015 
 
 

Bondsshow: 

Het tentoonstellingsseizoen van kalenderjaar 2015 werd voor de NKC zoals gebruikelijk 
afgerond met de bondsshow te Apeldoorn in januari 2016 (Vogel 2016). 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. 
 

Hoofdbestuur: 
In 2015 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het hoofdbestuur 
en de NKC-adviseurs. 
 

Ledenservice: 
In januari 2015 telde de NKC 106 betalende leden, een lichte daling ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Verwacht wordt dat door een betere verdeling van activiteiten over het land 
(themadagen en workshops) het aantal leden weer zal toenemen. 
 

Acties hoofdbestuur: 
Het verzoek om een COM show te mogen organiseren is helaas door de N.B.v.V. 
afgewezen. Het hoofdbestuur bezint zich nog op vervolgacties. 
Het reglement voor speciaalclubs is door de N.B.v.V. aangepast. Door verschuivingen 
binnen het VSC bestuur en de daarop volgende bestuursverkiezing is Leo Wooning vanuit 
de NKC voorgedragen voor de functie van voorzitter en eind 2015 als zodanig benoemd. 
 

Kijk op Kleur: 
Het ledenbulletin 'Kijk op Kleur' is in 2015 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 kweeklijnen (Aad van 
Niel), Quarzo en Mogno, de opaalkanarie, verslagen van de themadagen en workshops, 
secundaire rubrieken en klassementen. 
 

Website: 
De website is opnieuw herzien, het besturingsprogramma heeft een update ondergaan en 
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 30 mei 2015 voorafgaand aan de landelijke NKC-dag. 
Na de nodige de bestuursmededelingen werd een korte toelichting gegeven op het 
secretarieel en financieel jaarverslag en het jaarplan 2015. 
Door de uitbraak van vogelgriep in het tentoonstellingsseizoen 2014 kon geen NKC-
klassement (fokker van het jaar) worden opgesteld, waardoor er dit jaar dus geen winnaars 
konden worden gehuldigd. 
Het verslag van de jaarvergadering is afgedrukt in Kijk op Kleur 047 van augustus 2015. 
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Landelijke NKC-dag: 
De landelijke NKC-dag werd gehouden op 30 mei 2015 in Maasland. Na de jaarvergadering 
werd door Rob Kristel op boeiende wijze de Mogno en de Jaspis besproken. 
 

Themadagen: 
In 2015 zijn door de NKC weer twee interactieve themadagen georganiseerd. De themadag 
in Breda op 28 februari 2015 met een dagvullend programma over het terug paren over 
zwart werd ook door niet-leden enthousiast bezocht. De themadag in Austerlitz op 14 maart 
2015 over de verschijningsvormen (intensief, schimmel en mozaïek) was met iets minder 
deelnemers niet minder geslaagd. Van beide dagen is een verslag geplaatst in Kijk op Kleur 
046 en op de website. 
 

Workshops: 
In 2015 is  één workshop georganiseerd onder leiding van Tino Simons over de agaatserie, 
waarvan het verslag geplaatst is in Kijk op Kleur 046 n op de website. 
 

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. 
De commissie heeft in december het rapport 'Onbewust Bekwaam' uitgebracht waarin de 
kennisoverdracht in 2014 binnen de NBvV is verwoord. De NKC heeft aan de totstandkoming 
van dit rapport haar volledige medewerking verleend. 
 

Internationale Tentoonstelling 'Dutch Open': 
Op zaterdag 5 december is de 13e Dutch Open gehouden bij de Jeu de Boules club in 
Vlaardingen.  
 

VSC Vereniging Speciaal Clubs: 
Tino Simons zal vanaf 2015 als afgevaardigde van de NKC toetreden tot de VSC en vanaf 
dat moment zijn verslag uitbrengen. 
 
 
Marga van Eerden 
NKC Secretariaat en Ledenservice 


