Nederlandse Grasparkieten Club
Aangesloten bij de World Budgerigar Organisation

Jaarverslag Secretariaat over het verenigingsjaar 2011.
Van de 367 Clubleden waren er maar 16 mensen, onder wie 5 bestuursleden, die de moeite
namen om naar Geffen te komen voor de Jaarvergadering op 5 april 2011.
13 mensen hadden zich afgemeld.
Tijdens deze vergadering werd Floris Oskam, die al sinds mei 2010 als penningmeester actief
is, door de aanwezige leden met algemene stemmen als penningmeester gekozen.
Henk van Schaften trad volgens het driejarig schema af en werd ook met algemene stemmen
direct herkozen in de functie van ringencommissaris en ledenadministrateur.
In maart plaatste het bestuur een oproep in Budgie omdat er nog vacatures zijn voor diverse
functies binnen de NGC, maar dit leverde geen nieuwe vrijwilligers op. Dit betekent dat er
nog steeds te veel werk door te weinig mensen gedaan moet worden.
Om het 10-jarig bestaan van de NGC-DBS te vieren, werd er op 21 mei een feestelijke dag
georganiseerd op de inmiddels vertrouwde locatie “Den Tref” in Hapert. Er werden lezingen
gehouden door onze keurmeesters Han Schrijver en Jac Cuyten. Daarna was er ruimte voor
uitwisseling van meningen tijdens een forumdiscussie onder leiding van Peter van
Amelsvoort. Dit leverde interessante gesprekken op. Afsluitend was er een BBQ met alle
ruimte voor ontspanning en gesprek onderling.
Op de verjaardag werd ook het nieuwe NGC-DBS logo in gebruik genomen, het prijkt al op
de banieren en op steeds meer officiële stukken.
De 9de Babyshow werd de dag na de feestdag gehouden, op zondag 22 mei in een extra
gezellig aangeklede zaal o.a. door banieren met het nieuwe logo en bloeiende planten. Het
was een paar weken later dan gewoonlijk, dat had te maken met feestdagen en het feit dat er
eerder geen heel weekend in “Den Tref” beschikbaar was.
Er waren 347 ingezonden vogels, ietsje meer dan vorig jaar ondanks de ongewone datum.
Keurmeesters waren Rinus van den Broek, Wim van Lokven en Armand Swaegers.
Het was de vuurdoop van Jan Heezen als Showmanager, op het gebied van management
geassisteerd door Jac Cuyten en Peter van Amelsvoort en praktisch gesteund door de andere
showmedewerkers is het hem gelukt er een goede show van te maken.
Er waren dit jaar voldoende mensen voor het opbouwen van de show, dit werkte heel
plezierig, het gezegde ‘vele handen maken licht werk’ werd in de praktijk bevestigd. De
gezellighied kon hierdoor de boventoon voeren.
Op 3 en 4 september hielden we de 10de Clubshow, na het succes van vorig jaar weer op twee
dagen. Vanwege het 10-jarig bestaan was de cover van de catalogus extra feestelijk
uitgevoerd met foto’s van de Clubshowwinnaars van de afgelopen 10 jaar, deze stonden ook
te pronken op billboards in de zaal die weer extra feestelijk aangekleed was met bloeiende
planten, een doorlopende videopresentatie en net als vorig jaar werd er een tombola gehouden
waarbij mooie vogels te winnen waren.
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Er werden 811 kooien ingeschreven, ruim 100 meer dan vorig jaar, een mooi aantal.
Keurmeesters waren Cor Booster, Jan van Meeteren en Gerard Peters aangevuld met de
Duitse keurmeesters Rolf Amthor en Peter Heckner en twee aspirant keurmeesters.
Net als vorig jaar werd het Rayonkampioenschap gewonnen door rayon V.G.C.,
rayon O.G.C. werd weer tweede en R.N.H. behaalde de derde plaats.
Dit jaar werd er voor het eerst sinds jaren weer met 5 beste EKvogels van een kweker,
gestreden om de Gouden grasparkiet.
Als prijs was er een modern vormgegeven model van de standaard grasparkiet in de kleuren
goud, zilver en brons. Ook de keurmeesters ontvingen tot hun vreugde zo’n fraai exemplaar,
zij het in iets kleinere uitvoering.
Helaas waren er ook deelnemers aan de Clubshow, die geprobeerd hebben met oneigenlijke
middelen punten te vergaren, deze mensen zijn gediskwalificeerd en hun vogels zijn uit de
show gehaald.
Dit betekende dat alle klassen waarin deze vogels een plaatsing hadden behaald, opnieuw
door de keurmeesters beoordeeld moesten worden. Dit alles kostte de organisatie veel extra
werk waarmee veel tijd gemoeid was. Bovendien heeft het vertrouwen in de medemens een
behoorlijke knauw gekregen. Hopelijk hoeven we zoiets niet nog eens mee te maken.
Ondanks deze vervelende gebeurtenis was het een zeer sfeervolle, mooie en gezellige show waarop de
kwekers en andere aanwezigen alle gelegenheid hadden om met elkaar over de hobby te spreken. Echt
een hoogtepunt in het 10 jarig bestaan.

De secretaris,
Judith van Schaften.
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