
Kort verslag bestuursvergadering van 30 januari 2020 
We zijn deze avond weer te gast bij de fam. Van der Veen aan de Noordersingel. Huize van der Veen 
was weer bereikbaar na weken van rioolcrises. De straat is opgeknapt met keurige parkeerhaventjes. 
Het was allemaal weer prima verzorgd. Fijn hoe we altijd hartelijk welkom zijn. Heerlijk die eigen 
gebakken cake, waarmee mevr. Van der Veen ons altijd verrast. 
We staan altijd uitgebreid stil bij de leden en anderen rond onze vereniging waar het minder goed 
mee gaat om welke reden dan ook. En deze keer waren er nogal wat namen die klonken. Het maakte 
ons best een beetje stil, waarbij het enige wat klonk de woordjes ‘tsja…’ waren. Verderop in deze 
nieuwsbrief geven we kort de stand van zaken rond enkele vrienden van onze club. 
Jammer was ook de opzegging van het aspirant jeugdlid Jochem Hanenburg. Jochem was van plan 
om lid te worden, maar ziet daar door een ongelukkig fok afgelopen jaar toch vanaf. Ons bekroop het 
gevoel dat we waarschijnlijk te weinig hebben gedaan om hem er bij te betrekken. 
We ontvingen een overlijdensbericht van Gerrit Walsma en bespraken in hoeverre ons 
overlijdensprotocol (zie de vorige nieuwsbrief) heeft gewerkt. We constateren dat we de afgesproken 
stappen realiseerden. Vanuit PKV ‘Frisia’ kwam het verzoek om eens te praten over samenwerking 
m.b.t. nieuwsbrieven. Wiebren zal contact opnemen. 
We gaan na wie er namens onze vereniging hebben geholpen bij de op- en afbouw en andere 
aangelegenheden tijdens de Noordshow. We constateren dat we dat onvoldoende in beeld hebben 
en dat moet anders. We zijn samen lid van de Noordshow wat betekent dat onze bijdrage aan dit 
geweldige evenement ook evenredig moet zijn. De volgende keer agenderen we dit punt. Overigens 
spraken we met trots over de Noordshow: het was druk, gezellig en onze leden behaalden 
uitstekende resultaten. Echt een geweldige happening waar alle kleindiersportliefhebbers (mooi 
scrabblewoord) elkaar konden ontmoeten. 
We denken na over het nieuwe tatoeëerseizoen. We vragen Tonnie en Jan Veldman in hoeverre zij 
het tatoeëren in 2020 weer voor ons willen verzorgen. Wiebren legt data vast. We stellen ons weer 
positief op t.o.v. een te organiseren Zomershow te Driezum/ Wâlterwâld. Na ons gesprek tijdens de 

vorige bestuursvergadering willen we wijzigingen 
aanbrengen in de organisatie van de komende 
jongdierendag en open clubshow. U leest hierover 
verderop in de nieuwsbrief. 
Samen bereiden we onze jaarvergadering van donderdag 
26 maart voor. In die vergadering nemen we afscheid van 
Jan Heeringa omdat zijn termijn er op zit. We spreken af 
dat we om ons heen kijken voor een aanvulling in het 
bestuur, waarbij we vooral denken aan iemand uit de 
hoender- of duivensectie. Ook komen er voorstellen voor 
ons ‘schoolreisje 2020’. Over al deze onderwerpen 
brengen we u in deze en volgende nieuwsbrieven op de 
hoogte. 

We plannen de volgende bestuursvergadering op woensdag 22 april om 19.45 uur bij Wiebren de 
Jong. 
  



Kort verslag van de bestuursvergadering van 24 juni 2020 
Reinder was iets verlaat, waardoor we om ongeveer 20.15 uur van start gingen. Maar het bestuur van 
PKV ‘Burgum e.o.’ is in staat gericht, helder en to de point te vergaderen. We proberen bij de les of 
agenda te blijven, we proberen niet uit te weiden met als gevolg dat we om 21.35 uur klaar waren. En 
toen hadden we veel punten bij de kop gehad en op hoofdlijnen vastgesteld. 
Natuurlijk begonnen we met een rondje wel en wee: van de bestuursleden maar ook van de leden van 
onze club. Voor zover we op de hoogte waren natuurlijk. Immers, de contacten met de leden waren de 
afgelopen periode ook geminimaliseerd.  
Reinder had een prachtig verslag gemaakt van onze bestuursvergadering van 30 januari. Een verslag 
met een vrolijke noot, maar ook een verslag met allerlei actiepunten. Punten die we allemaal konden 
afvinken. Het verslag was nog voor de coronacrisis: 30 januari 2020. Uit het verslag bleek hoe anders 
onze wereld er nu uit ziet. Alhoewel, juist op deze avond, 24 juni, klonken er veel verruimingen vanuit 
het kabinet. Bijna alles mag weer, echter wel op anderhalve meter. Juist die anderhalve meter bleek in 
onze hele vergadering de bottleneck. Daar ‘knijpt’ de hele zaak en het kostte ons moeite daar vorm en 
inhoud aan te geven m.b.t. onze te plannen activiteiten. 
We mogen en kunnen die anderhalve meterregel niet in de wind slaan. We zien op dit moment dat de 
corona op allerlei plaatsen in en buiten Nederland plotseling weer bovenkomt. Ineens is het er weer 
en mogelijkerwijs zal dat de verdere zomer zo doorgaan. Om misschien in oktober/ november heftiger 
naar voren te treden als de temperaturen dalen. Dit koffiedik kijken geeft wel te denken. Onze leden 
behoren veelal tot de kwetsbare, risicogroep. Anderzijds: onze oudere leden weten dat ze kwetsbaar 
zijn en zullen zich misschien genoodzaakt zien om niet aan onze jongdierendag of clubshow deel te 
nemen. Enfin, deze zaken – u voelt het al – beheersten de bestuursvergadering, zonder dat sprake 
was van bij de pakken neerzitten! 
Natuurlijk was er een lange rij ingekomen stukken. Van twee ingekomen stukken leest u verderop nog 
een kleinigheid. Jan Posthumus presenteerde ons het financieel jaaroverzicht 2019, wat ondertussen 
goed is gekeurd door de kascommissie. Die bestond uit Jalmar de Groot en Gauke de Vries. U las 
daarover in de vorige nieuwsbrief. Het zag er allemaal keurig uit en Jan kon alle posten uitstekend 
toelichten. We treffen het met zo’n correcte en duidelijke penningmeester. Dank je wel, Jan. 

Graag hadden we Jan het applaus van de jaarvergadering toegewenst, 
maar die hebben we helaas nog niet kunnen houden. We overwegen 
wat we kunnen doen. Naast de cijfers hebben alle leden natuurlijk te 
allen tijde de gelegenheid te reageren op het bestuursbeleid. Vooral 
naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Dat gebeurt ook. Maar daarnaast 
is het ook goed om elkaar lijfelijk te zien en in gesprek te gaan over 
punten, zoals de inrichting van de clubshow. Het punt ‘Jaarvergadering 
2019’ houden we nog even aan. Twee punten kunnen niet wachten: 
jubilarissen. Zie verderop in de nieuwsbrief. 
Vervolgens bespraken we het tatoeëren: evalueren en hoe gaan we dit 
seizoen verder. Vervolgens bespraken we onze jongdierendag van 19 
september aanstaande en ons ‘kleintje jongdierendag’ tijdens het 
tatoeëren op 12 augustus. We concludeerden dat het ‘door’ moet gaan: 
ondanks de beperkingen gaan we aan de slag. Dat betekent dat we met 
de wijsheid van nu ook onze clubshow (met de nodige beperkingen 
waarschijnlijk) van 12 t/m 14 november op stapel zetten. En als je dat 
besluit neemt, moet binnenkort ook het enten van konijnen en het 
hoenderenten op de rol worden gezet. Daarover leest u in deze 
nieuwsbrief. 
Ook het clubuitje (ons schoolreisje) is er in mei niet van gekomen. 

Jammer, we hadden weer prachtige ideeën. We besluiten niet alsnog een reisje te organiseren en 
schorten dit op naar volgend jaar. Wat in het vat zit verzuurt niet! Onze kooien staan in de opslag bij 
wijlen Sjouke Hoekstra: hij is enige maanden geleden overleden. Hoe het komt met de opslag weten 
we niet. Wel is duidelijk dat we de kooien in de opslag bij de kop moeten hebben. Tonnie, Wiebren, 
Fokke en Jan gaan er een morgen mee aan de slag. Mogelijkerwijs kunnen we de onderbakken dan 
ook ontsmetten. 
Jan Posthumus maakte ons nog attent op ons bestuursuitje. We gaan eens in de drie jaar op rekening 
van PKV ‘Burgum e.o.’ als bestuur ergens een hapje eten. Dit ter compensatie van de bestuurskosten: 
de kosten van het bij iemand thuis vergaderen, wat we wisselend bij de bestuursleden doen. Ook dit 
bestuursuitje houden we nog even in het vat. 
De volgende bestuursvergadering hebben we gepland op woensdag 26 augustus bij Tonnie Bakker  



Kort verslag van de bestuursvergadering van 26 augustus 2020 
Hoewel we onze bestuursvergadering bij Tonnie Bakker gepland hadden, kwam het bestuur toch 
bijeen bij Wiebren de Jong omdat we hier in de kamer op anderhalve meter konden zitten. We hadden 
vanavond een aantal belangrijke zaken te bespreken. Gelukkig kon iedereen aanwezig zijn.  
Na het bijpraten en het uitwisselen van ‘wel en wee’ in onze club (zie verderop) bespraken we de 
ingekomen stukken. Gezamenlijk verbaasden we ons over een stuk waarin de Noordshow van 2021 
erg optimistisch en met veel verve wordt neergezet. De show wordt met een dag uitgebreid om 
bezoekersstromen beter te kunnen verdelen. Voorts zijn er ook allerlei maatregelen genomen om de 
anderhalve meter te handhaven. Ons ontging het realisme m.b.t. dit stuk. De ‘leek’ zou zeggen: ‘Als er 
één show is die niet door kan gaan, dan is dat wel de Noordshow.’ Immers, vorig jaar stond er de hele 
dag een rij van 20 meter en 40 personen bij de patatkraam. Dat wordt in 2021 een rij van 60 meter! 
We zullen het zien. Natuurlijk hopen we ook dat op enigerlei wijze de Noordshow wél door kan gaan. 
Samen bespraken we de financiën. Dat gaat goed, we hebben een mooie buffer. Ook het ‘kleintje 
jongdierendag’ kon uit, o.a. doordat onze keurmeester Gerrit Grooten maar een luttel bedrag 
verlangde voor het keuren van onze dieren. Alleen maar reiskosten. Geweldig, Gerrit, fijn hoe je 
meeleeft en meedenkt met onze vereniging.  

Vlot liepen we de activiteiten van de laatste maanden na: de 
nieuwsbrieven van juni en augustus, het opruimen van de 
kooien in onze opslag (1 juli), het hoenderenten (24 
augustus), het enten van de konijnen (11 augustus), het 
kleintje jongdierendag (19 augustus) en het tatoeëren van 
de konijnen (19 augustus). Voorwaar, een hele rij 
activiteiten. We zitten niet stil, er gebeurt wel wat ondanks 
de verlammende coronacrises. Verderop in de nieuwsbrief 
leest u meer over deze zaken. 
Bij het voorbereiden van nieuwe activiteiten gingen we er 
even recht voor zitten. Doen we wel/ niet een jongdierendag 
op 19 september aanstaande? En nog prangender, komt er 
van 12 t/m 14 november een open Tytsjerksteradielshow? 
Het leverde de nodige gesprekstof. Beter: er vielen stiltes. 
Er klonk zo nu en dan een kreet: ‘Als we het ergens bij een 
bedrijf doen, riskeren we dan niet torenhoge boetes? Als we 
het bij een bedrijf doen en na een paar dagen blijkt dat door 
onze activiteit corona uitbreekt, moet dat bedrijf dan ook 
dicht?’ Lastig, zwaar, moeizaam: je wilt toch niet graag dat 

onze jongdierendag of tentoonstelling een bron van corona wordt! Zo wil je toch niet op de kaart! 
Een enkeling constateerde: het kan gewoon niet. En toch liet het ons niet los, toch braken we door de 
stilte en de immense vragen en onzekerheden heen. Zie verderop in deze nieuwsbrief. 
Het ontbreekt ons nog steeds aan een sluitend privacydocument. We spreken af dat Wiebren er mee 
bezig gaat op basis van voorbeelden van Jan Posthumus. Tijdens de volgende vergadering op 30 
september aanstaande bij Reinder Prins, stellen we het protocol vast. 
  



Kort verslag van de bestuursvergadering van 30 september 2020 
Deze avond kwam het bestuur bij elkaar aan de Boelenswei 55 in Boelenslaan. Daar woont Reinder 
Prins met zijn vriendin Sieta in een prachtig huis met veel landerijen er omheen. Maar het is een hele 
kunst om in de donkerte van de avond paleisje Prins te vinden. Het staat namelijk wel in de bebouwde 
kom, maar achter een rij huizen langs de straat. Overdag zal het nog meevallen. Maar nu de donkere 
herfst zijn inval doet, wordt het zowaar een puzzeltocht. Zelf heb ik Boelenslaan van noord naar zuid 
en omgekeerd drie keer doorkruist. Tot ik tussen de huizen door in een woning een lamp zag branden. 
Vlot nam ik de inrit om na ongeveer 75 meter tot de conclusie te komen dat ik op een erf rondreed in 
plaats van de toegangsweg naar Boelenswei 55. Maar ik ben er nu achter: tegenover het witte kerkje 
in Boelenslaan, niet ver van de fietsenfabriek, de reed in. 
Tonnie Bakker kende de weg, want hij reed Achter Jan Posthumus aan. En Jan heeft nachtogen en 
een ijzersterk geheugen. Hij was tijdens het kleintje jongdierendag ook op deze locatie geweest. Bij 
Jan ligt zoiets onuitwisbaar opgeslagen in het 
geheugen. Fokke van der Veen was afwezig. Niet 
omdat hij de Boelenswei 55 niet kon vinden, maar 
omdat hij deze avond met Jan Veldman konijnen 
tatoeëerde. Ondanks deze vervoerperikelen 
konden we om 20.05 van start met de vergadering.  
Vanzelfsprekend begonnen we met koffie, thee en 
praat over koetjes en kalfjes. Maar binnen drie 
minuten kwamen we al uit bij onze clubshow. Het 
hield ons allemaal bezig. Gaan we het doen en hoe 
gaan we het doen? Twee dagen eerder, op 
maandag 28 september, waren er strengere regels 
afgekondigd. Belangrijkste regel voor ons was dat 
er niet meer dan 30 personen in een binnenruimte 
mochten. Daarmee viel ons oorspronkelijke plan in 
duigen: een eendagshow voor leden op zaterdag 14 november. Immers, met keurmeesters, schrijvers, 
aandragers, het bestuur, keukenpersoneel en de inzenders bracht ons geheid op meer dan 50 
personen. Hoe nu verder? We besloten om eerst de gewone, vaste agendapunten af te ronden. 
We bespreken het wel en wee binnen onze vereniging (zie verderop). In de afgelopen periode zijn er 
geen nieuwe leden bij gekomen. Ook heeft niemand bedankt. Het bestuur is tevreden over de 
nieuwsbrief van september. We bespreken de actie Rabo Clubsupport. Daar zijn nog een paar 
onduidelijkheden over. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief. 
Jan Posthumus doet verslag van de financiële stand van zaken na onze jongdierendag van 19 
september. We hebben quitte kunnen spelen. Prachtig hoe Jan de financiën precies in het vizier heeft 
en op alle vragen kan antwoorden.  
Bij het evalueren van onze activiteiten van de afgelopen periode kijken we positief terug op de 
jongdierendag. Het was een goede, gezellige en ontspannen middag op een goede locatie. Mooi ook 
dat onze keurmeesters bereid waren om verslag te doen van hun keuring. Het valt allemaal na te 
lezen in deze nieuwsbrief. 
Jan Posthumus heeft de ledenvergadering van de Noordshow, d.d. 25 september bezocht. Hij heeft 
een schriftelijk verslag gemaakt en licht dat toe. We zijn heel benieuwd hoe men de Noordshow van 
januari 2021 wil realiseren in deze coronatijd. Van de ledenvergadering vindt u ook verderop een 
verslag. Het wel of niet doorgaan van de Noordshow in januari hangt nu eerst af van de vergadering 
van de helpers op 15 oktober. Als de helpers van de Noordshow het niet zien zitten, zal het allemaal 
moeilijk worden. Hopelijk kunnen ook enkele van onze helpers bij deze vergadering aanwezig zijn. We 
benaderen onze helpers daarvoor. 
Aanstaande dinsdag 6 oktober is er nog een ronde enten voor konijnen. Tonnie heeft iedere potentiële 
fokker benaderd of men nog konijnen heeft om te enten tegen RDH. 
We zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale vergadering van de KLN op 7 november. 
Daarbij kunnen we onze mening geven over een aantal voorstellen. Dat gebeurt vooraf en schriftelijk. 
Wiebren gaat er mee bezig. 
Het heeft even geduurd, maar we hebben een privacybeleid. We stellen het deze avond vast. 
Reinder vertegenwoordigt ons bij een gezamenlijke vergadering van omliggende clubs op dinsdag 27 
oktober.  
Dan komt de hoofdmoot: de 78ste Tytsjerksteradielshow. Zie ook verder op in deze nieuwsbrief.  
De volgende vergadering is op woensdag 28 oktober om 19.45 uur bij Jan Posthumus. 

 


