Nederlandse Grasparkieten Club
Aangesloten bij de World Budgerigar Organisation

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2009.
In 2009 was het tijd voor het reguliere aftreden van de voorzitter tijdens de Jaarvergadering. Willem
de Koning had zich weer verkiesbaar gesteld en hij werd door een grote meerderheid herkozen.
De voorzitter van de Technische Commissie, Cor Booster, is vanwege gezondheidsproblemen
afgetreden. Helaas waren er geen kandidaten die zijn functie wilden overnemen, maar gelukkig
hebben we Jan van Meeteren en Han Schrijver bereid gevonden samen als waarnemend voorzitter te
fungeren tot er een nieuwe TC voorzitter gevonden is.
Er was ook een verandering bij de ledenadministratie en het ringencommissariaat. Henk van Schaften
nam deze taken over van Jan van Seeters. Dit omdat het bestuur deze persoon graag binnen het bestuur
wilde hebben en Jan daar niet zo veel voor voelde.
Omdat de kwaliteit van de ringen, met name de leesbaarheid, de laatste paar jaar te wensen over liet,
heeft Henk de ringen nu van een nieuwe leverancier betrokken, de firma Herr uit Duitsland. Zover we
nu kunnen beoordelen, is dit een verbetering.
In 2009 moesten we om gezondheidsredenen ook afscheid nemen van onze prijzenverzorgers Frank en
Marleen Totté. Zij hebben gedurende een aantal jaren voor de rozetten en medailles voor onze
winnaars gezorgd, waarvoor we hen nogmaals hartelijk danken.
Deze functie is nog vacant.
Op 26 april werd al weer de 7de Babyshow gehouden op de inmiddels bekende locatie ‘Den Tref’ in
Hapert. Het was goed te zien dat er weer meer vogels ingebracht werden dan vorig jaar, namelijk 434.
Dit door 41 inzenders. Dat is 15% van de leden.
De vogels werden gekeurd door Han Schrijver, Wim Hattink en Ap Buitenhuis.
Het was een gezellige dag en de ingebrachte kwaliteit was zeer goed.
Tijdens de 8ste open NGC-DBS Clubshow in het eerste weekend van september werden helaas minder
vogels dan vorig jaar ingebracht, te weten 671, ruim honderd minder dan de 793 in 2008. Voor een
speciaal-club is het geen onaardig aantal, maar het is wel jammer dat er maar 55 van de ongeveer 380
leden met zijn vogels naar de Clubshow gaat.
De keuring werd dit jaar verricht door een team van 3 Duitse en 3 Nederlandse keurmeesters. Het
showmanagement was in handen van Robert Doornik, dit jaar geassisteerd door twee enthousiaste
mensen die ook eens wilden ervaren hoe het in z’n werk gaat.
De kwaliteit van de geshowde vogels was goed en het was ondanks het kleinere aantal vogels toch een
heel geslaagde dag.
Ook internationaal was er succes voor de NGC-DBS en wel doordat Willie Dokter deelnam aan de
Europaschau in Karlsruhe en daar, als beginner nog wel, ‘Beste Jonge vogel van de Show’ behaalde.
Proficiat! Een fraaie prestatie.
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Op 19 september is er weer een keurmeesterexamen gehouden. Dit vond plaats tijdens de Rayonshow
van de GGC in Brummen. Er waren drie kandidaten, maar helaas is alleen Wim van Lokven er in
geslaagd het examen succesvol af te ronden. Bij deze nog Gefeliciteerd!
Wij hopen nog vele jaren van zijn kwaliteiten als keurmeester gebruik te mogen maken.
Helaas bereikte ons in het voorjaar ook een droevig bericht, namelijk dat van het plotseling overlijden
van dhr. Geert Horstman uit Klazienaveen. Het is zeker voor zijn familie en zijn partner in de hobby
een groot verlies.
Tijdens een gecombineerde vergadering van de Technische Commissie en het bestuur, die plaats vond
op 25 oktober 2009, hebben de kandidaten Rinus van den Broek en Jac Cuyten als eersten de
procedure voor “Keurmeester van buitenaf” doorlopen. Met goed gevolg legden zij zowel het
theoretische als het praktische examen af. De TC is weer een stukje sterker geworden.
De secretaris, Judith van Schaften
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