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Australië.
Deze maand vindt de Australian National Show plaats op 23 en 24 mei. Deze show wordt
gehouden in de staat Tasmanië.
WBO bijeenkomst 2009.
De volgende WBO bijeenkomst op vrijdag 16 oktober 2009, zal niet gehouden worden in
Piacenza, zoals eerder gemeld was, maar in Jesolo, in de buurt van Venetië. De Club AMICI
viert haar 20jarig jubileum en organiseert een excursie naar Venetië in dit weekend.
WBO bijeenkomst in 2010.
De volgende bijeenkomst zal zijn op 29 oktober 2010 in Póvoa de Varzim in Portugal.
Nieuw Zeeland
De Budgerigar Society van Nieuw Zeeland viert dit jaar haar 75ste verjaardag. Na Engeland
en Denemarken is dit de oudste gespecialiseerde grasparkieten vereniging in de wereld.
Zweden S.U.K.
De Zweedse vereniging Svenska Undulatklubben is na een korte onderbreking van het
lidmaatschap weer terug bij de WBO.
Ierse BS.
De Ierse Budgerigar Society heeft zijn naam gewijzigd, Eire BS (opgericht in 1952) heet nu
Budgerigar Society of Ireland.
En er is kortgeleden een nieuwe vereniging opgericht in de Republiek Ierland, de Exhibition
Budgerigar Society (Ireland). Ook deze is aangesloten bij de WBO.
Noord Ierland.
De Northern Ireland Budgerigar, Zebra Finch & Foreign Bird Society heeft zich ook
aangesloten bij de WBO en brengt 34 aangesloten verenigingen uit 25 landen op 6
continenten mee. Dit is een mijlpaal in onze geschiedenis. We zoeken nog leden in meer
Latijns-/Amerikaanse landen.
Pakistan.
Helaas heeft de National Bird Society van Pakistan haar activiteiten eind vorig jaar gestaakt
en hebben de leden zich bij één of beide van de andere twee organisaties in Pakistan
aangesloten.
Financieel.
Het positief saldo van de WBO organisatie is gelukkig weer gestegen. Na de relatief hoge
kosten voor de uitwerking van het nieuwe Ideaalbeeld in 2007 is dit een goed bericht. De
winst is een gevolg van de verhoging van de contributie.
Het Ideaal beeld.
Steeds meer verenigingen hebben het WBO Ideaalbeeld als eigen ideaal overgenomen. Er
zijn echter op internet helaas ook nog verouderde, verworpen ideaalbeelden uit 2007 te
vinden.
Met vriendelijke groeten, Ghalib Al-Nasser
Secretary / Treasurer WBO.
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