Nederlandse Grasparkieten Club
Aangesloten bij de World Budgerigar Organisation

Jaarverslag Secretariaat over het verenigingsjaar 2010.
Volgens artikel 13 van de reglementen was tijdens de jaarvergadering van 2010
zowel de secretaris, Judith van Schaften, als algemeen bestuurslid Ard Veldt aan
de beurt om af te treden en eventueel herkozen te worden. Beiden werden na
stemming door middel van handopsteken herkozen.
Penningmeester Dick Gronouwe echter, was aftredend en niet herkiesbaar.
Ondanks het feit dat hij dit al lang van te voren bekend gemaakt had, was het
nog niet gelukt om een vervanger te vinden.
Ook tijdens de jaarvergadering bleek er niemand bereid om de functie van
penningmeester op zich te nemen. Het bestuur kondigde aan, haar functie te
heroverwegen, want er kan niet gewerkt worden zonder penningmeester.
Gelukkig zegde Dick toe nog te zullen blijven tot en met de Babyshow, zodat
die gewoon doorgang kon vinden.
We prijzen ons heel gelukkig met het feit dat we later wel iemand gevonden
hebben die deze belangrijke taak op zich wil nemen. Floris Oskam heeft onze
gelederen gecompleteerd.
Het begin was best moeilijk voor hem vooral doordat de banken hun
veiligheidsprocedures sterk hebben uitgebreid sinds de kredietcrisis.
Wijzigingen vergden veel tijd en geduld, maar het is uiteindelijk allemaal
gelukt.
Op 25 april hielden we voor de 8ste keer een NGC Babyshow. Deze werd weer in
Gemeenschapshuis “Den Tref” te Hapert gehouden.
Wim Hattink, Jac Cuyten en Cor Booster zouden de keuring verrichten, terwijl
Jan Heezen zijn eerste show als showmanager wilde draaien. Maar er gebeurde
iets vreselijks. Enkele dagen voor de show overleed zijn vrouw, waardoor Jan
natuurlijk uitviel als showmanager.
We vonden Jac Cuyten bereid de plaats van Jan Heezen in te nemen en samen
met Peter van Amelsvoort het showmanagement te verzorgen. Jan van Meeteren
op zijn beurt, nam de keuring van Jac over.
Dankzij de jarenlange ervaring en de inzet van deze en andere mensen is alles
toch goed verlopen.
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Er werden deze keer maar 332 vogels ingebracht door 35 inzenders. Dat vinden
we wel jammer, we hadden gehoopt dat de opwaartse lijn van vorig jaar zou
doorzetten.
De Clubshow besloeg dit jaar 2 dagen, 4 en 5 september. We wilden dit eens
proberen omdat veel leden hier om vroegen. Gezien de positieve reacties van
heel veel mensen is dit een goede keus geweest. De sfeer was uitstekend, er was
meer ruimte om in alle rust gezellig met elkaar te praten, zelfs ook nog over
andere zaken dan vogels.
Er was een Tombola van vogels georganiseerd (welke kosteloos beschikbaar
gesteld waren door een aantal van onze leden). Door loten te kopen kregen
mensen de kans voor een leuke prijs een mooie vogel te bemachtigen. Dit
zorgde ook weer voor gespreksstof, voor extra leven in de brouwerij en wat
spanning.
Helaas moest ook deze keer showmanager Jan Heezen verstek laten gaan. Nu
vanwege een lichamelijke blessure. We konden weer rekenen op Jac Cuyten en
Peter van Amelsvoort voor het showmanagement, Jacco de Vries liep deze keer
mee om het vak te leren. En het ging, samen met de rest van het team, weer
prima.
De keuring werd verricht door twee Duitse keurmeesters, Hans-Joachim
Moschner en Frank Nietgen samen met NGC keurmeesters Ap Buitenhuis,
Rinus van den Broek en Wim van Lokven. De laatste twee mochten dit jaar voor
het eerst als NGC-keurmeester optreden sinds hun officiële toetreding tot het
NGC keurmeesterkorps.
Het aantal ingezonden vogels was met 702 stuks gelukkig iets hoger dan vorig
jaar. Er waren 55 inzenders.
Er was door een aantal leden gevraagd om het Rayonkampioenschap weer in te
voeren tijdens de Clubshow. Ook dit gaf wat extra levendigheid. Het was op de
valreep nog gelukt om de spelregels daarvoor op te stellen en de wedstrijd te
organiseren, al moest alles nog wel handmatig ingeschreven en geteld worden.
Winnaar was de VGC, gevolgd door OGC en GGC werd derde.
Het Rayon Gelderse Grasparkieten Club, vierde dit jaar het 40 jarig jubileum.
Ter gelegenheid daarvan schreef Dick Gronouwe een lijvig boekwerk met de
geschiedenis van de GGC en ideeën van leden over de toekomst. Verder hield
men een Open Show en was er een busreis naar de show in Kassel.
georganiseerd.
De secretaris,
Judith van Schaften.

©NGC-DBS 2011.

INGESCHREVEN IN HET REGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM ONDER NR. 34168220
RABOBANK REKENING NR. 38.55.64.341 t.n.v. PENNINGMEESTER NGC-DBS.

