
Uitnodiging jaarvergadering 

Hierbij nodigen het bestuur van PKV ‘Burgum e.o. u van harte uit voor de 
jaarvergadering op woensdag 6 april in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum: 
aanvang 19.45 uur.  

De koffie en thee staan klaar. 

Mocht u verhinderd zijn, dan kun u zich afmelden bij één van de bestuursleden of via 
e-mail: wiebren.jong@planet.nl  
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag van de vorige jaarvergadering, d.d. 6 oktober 2021  

- punten n.a.v. het verslag 

3. Binnengekomen stukken 
- KLN- welzijnsleidraad voor het houden en fokken van raskonijnen 
- Het voorwoord van Thom Lanting in het maartnummer van ons Kleindier Magazine: 

de gevolgen van het mogelijk ontbreken van hoenders op onze tentoonstelling(en) 
- ……………………………………………………… 

4. Jaarverslag van de voorzitter over 2021 (toegevoegd aan de agenda) 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Verslag van de kascommissie: Herke Brinkman en Theo van der Ploeg 
7. Benoeming nieuwe leden kascommissie: aftredend Theo van der Ploeg 
8. Bestuursverkiezing: zie toelichting hieronder 
9. Welke leden zijn of welk lid is in 2022 onze jubilaris(sen) van PKV ‘Burgum e.o.’? 

- één van onze leden steunt al 60 jaar PKV ‘Burgum e.o.’ 
10. Vooruitkijken naar onze clubshow in de week van zaterdag 19 november 2022 

- toelichting van de plannen van het bestuur/ alternatieve keuringen  
11. Vragen/ mededelingen vanuit het bestuur: 

- samenwerking met omliggende verenigingen 
- ons clubreisje of uitje naar de fam. Spinder te Drogeham 
- nieuwsbrieven 
- zomershow  
- inrichting van kleintje jongdierendag/ de jongdierendag 
- aanleveren kopij voor onze nieuwsbrief 
- ……………………………….   

12. Rondvraag 
13. Pauze en sluiting van het officiële gedeelte 
14. Presentatie door Nadine de Jong uit Twijzel, die ons zal vertellen 

over de teddydwergen: kleuren, verzorging, fokken, ontwikkelingen 
van het ras, haar bewondering voor deze dieren. 

15. Sluiting 
 
 
Voor aanvang van de vergadering ontvangt u een kopje koffie of thee van onze club, terwijl 
er in de pauze een drankje wordt geschonken. Ook trakteren we op wat warms. Overige 
drankjes en versnaperingen zijn voor eigen kosten. 
 
Toelichting op de agenda bij punt 8: 
Er is dit jaar geen bestuursverkiezing. Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt:  

▪ aftredend in 2022: geen 

▪ aftredend in 2023:  W. de Jong en F. van der Veen 

▪ aftredend in 2024:  R. Prins 

▪ aftredend in 2025:  T. Bakker en J. Posthumus 
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