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

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2018
Bondsshow:
Het tentoonstellingsseizoen van kalenderjaar 2018 werd voor de NKC afgerond met de COM
Mondial in Zwolle, waarin Vogel2018 is ondergebracht. Ook dit jaar werd de stand van de
speciaalclubs kleurkanaries gezamenlijk bemand door de NKC en de SKC in het kader van
de samenwerking. Speciaal voor de wereldshow zijn internationale flyers gemaakt voor de
promotie van de NKC Dutch Open/Nederlandse Kleurkanarie Kampioenschappen.
Visie en missie:
De NKC heeft haar jaarlijks bijgestelde doelstellingen uitgedragen op de landelijke NKC-dag,
de COM Mondial in Zwolle en op meerdere manifestaties in het land.
NKC-bestuur:
Het NKC-bestuur is dit jaar vier keer in vergadering bij elkaar geweest. Koos Simons heeft in
oktober zijn bestuursfunctie neergelegd. Robin van Maanen is gevraagd de functie van
webmaster over te nemen, waarbij Koos hem in het begin nog zal ondersteunen. Op de
algemene ledenvergadering in mei 2019 zal Robin officieel worden voorgedragen.
Ledenservice:
Met 110 leden op 1 januari 2019 is het ledenaantal licht gestegen ten opzichte van het jaar
ervoor. Helaas zijn in 2018 de heren Henny Boer, Henk de Bruin en Ben Schreuders
overleden.
Acties NKC-bestuur:
In verband met de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is na instemming
van de leden op de jaarvergadering een aanvulling gemaakt bij artikel 1 en 3 van het
huishoudelijk reglement. De 8e druk van de statuten en huishoudelijk reglement is per mail
aan de leden toegezonden.
De samenwerking met SCK en OVO is ongewijzigd.
Kijk op Kleur:
Het ledenbulletin 'Kijk op Kleur' is in 2018 vier maal uitgebracht (in februari, mei, augustus en
november) in een oplage van 130 exemplaren. De uitgaven van ‘Kijk op Kleur’ worden nog
steeds gefinancierd door enkele trouwe adverteerders en de opbrengst van NKC-kleurtjes,
maar hiermee is het blad nog altijd niet financieel gedekt.
De inhoud van ‘Kijk op Kleur’ bestond onder meer uit artikelen over de agaatserie, de
isabelserie, de pastelserie, de Bec Jaune, verslagen van de themadag, landelijke dag en
workshop, OVO journaal, secundaire rubrieken en klassementen.
Website:
De inlogcodes voor de website en Facebookpagina zijn door Koos Simons overgedragen
aan Robin van Maanen, die met voorlopige ondersteuning van Koos zal zorgen voor tijdige
updates en/of nieuwsberichten.
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Jaarvergadering:
Deze is gehouden in Maasland op 12 mei 2018 voorafgaand aan de landelijke NKC-dag.
Het secretarieel en financieel jaarverslag van 2017 werden goedgekeurd en het beleidsplan
2018 werd in het kort toegelicht. Het verslag van de jaarvergadering is afgedrukt in Kijk op
Kleur 059 van augustus 2018 en tevens geplaatst op Facebook en op de website.
Landelijke NKC-dag:
De landelijke NKC-dag werd gehouden op 12 mei 2018 Maasland. Na de jaarvergadering gaf
Antoon Tijhuis een boeiende presentatie over het keuren t/m 95 punten, het wel dan niet
volgens van lijnenteelt en de invloed van licht.
Na de lunch werden de winnaars van het landelijk NKC-klassement (fokker van het jaar
2017) gehuldigd. Hans Looij, Leo Wooning en Cor van Riel ontvingen hiervoor
respectievelijk de gouden, zilveren en bronzen NKC-speld.
Themadagen:
Op 24 februari 2018 is door de NKC alweer voor de vijfde keer een themadag te Breda
georganiseerd met een dag vullend programma over tekeningen en patronen. Het verslag
van de themadag is geplaatst in Kijk op Kleur 058 van mei 2018 en op de website.
Workshops:
Op zaterdag 31 maart 2018 is door Tino Simons een geslaagde workshop gehouden over
lipochroom en mutaties. Deze vond plaats in het clubgebouw van VV Witroka te Ridderkerk.
Het verslag van deze workshop is afgedrukt in Kijk op Kleur 058 van mei 2018.
Op zaterdag 6 oktober 2018 gaf Aad van Niel een leerzame workshop over vererving. Deze
werd gehouden in het clubgebouw van Sportcomplex Aldenkamp te Rotterdam.
Het verslag van deze workshop is afgedrukt in Kijk op Kleur 060 van november 2018.
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 8 december is de 16e Dutch Open gehouden bij de Jeu de Boules club in
Vlaardingen. Dit jaar werd voor het eerst de titel Nederlands Kleurkanarie Kampioen
toegekend aan de mooiste vogel van de show. De vogelverkoop is wederom gegroeid,
waardoor deze ook voor het publiek aantrekkelijker wordt. De samenwerking met
scoutinggroep Willem de Zwijger uit Vlaardingen is verder uitgebreid, waardoor het uitkooien
snel en soepel verliep.
VSC Vereniging Speciaal Clubs:
Tino Simons is afgevaardigde van de NKC bij de VSC, Leo Wooning vertegenwoordigt de
NKC als voorzitter van de VSC. Zij brengen verslag uit in de NKC-bestuursvergaderingen.
Marga van Eerden
NKC Secretariaat en Ledenservice
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