Nieuwsbrief werkgroep regionale vogelshow Zuid-Oost Groningen
mei 2016
Aan alle vogelliefhebbers in Zuid-Oost Groningen.
In Zuid-Oost Groningen waren tot voor kort 9 afdelingen van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers actief. De vereniging Ter Apel is per begin dit jaar opgeheven. Van de 8 resterende
verenigingen hebben er 4 besloten met ingang van 2017 een gezamenlijke tentoonstelling te gaan
organiseren. Dit zijn de verenigingen Musselkanaal, Nieuwe Pekela, Onstwedde-Alteveer en
Stadskanaal. De verenigingen Bellingwolde, Oude Pekela en Veendam houden nog een slag om de
arm.
Sinds februari 2016 is een werkgroep aan de slag. Deze werkgroep wordt gevormd door
afgevaardigden van de hierboven genoemde verenigingen. Dus ook de verenigingen die nog geen
definitief besluit hebben genomen om aan de gezamenlijke tentoonstelling deel te nemen, draaien
volop mee in de werkgroep. Dit vanuit de verwachting dat zij vroeg of laat helaas niet meer in staat
zullen zijn een zelfstandige verenigingstentoonstelling te organiseren. Door nu al mee te werken,
kunnen ze hun invloed doen gelden.
Voorzitter van de werkgroep is de heer H. in 't Hout (afdeling Veendam), secretaris is de heer G.
Geertsema (afdeling Onstwedde-Alteveer) en penningmeester is de heer E. Draijer (afdeling
Stadskanaal).
De taak van de werkgroep is het in grote lijnen opstellen van een plan voor een gezamenlijke
tentoonstelling. De werkgroepleden hebben daartoe een ruim mandaat gekregen van hun leden. Het
is niet werkbaar wanneer steeds voor het regelen van details iedere aangesloten vereniging een
ledenvergadering moet uitschrijven. De werkgroep presenteert het plan waarschijnlijk nog voor de
zomer. De leden van de aangesloten verenigingen kunnen zich er dan over uitspreken.

Het plan bevat de volgende onderwerpen:
-1- De naam van de gezamenlijke tentoonstelling.
De werkgroep stelt voor: Regionale vogelshow Zuid-Oost Groningen
-2- Geografische afbakening
De naam van de tentoonstelling zegt het eigenlijk al. Aan de gezamenlijke tentoonstelling kunnen
de vogelverenigingen uit Zuid-Oost Groningen deelnemen. Bestaande afspraken over deelname van
Duitse gastverenigingen blijven voortbestaan.
-3- Gezamenlijke tentoonstelling
Uit een aantal mogelijkheden is gekozen voor een gezamenlijke tentoonstelling. Dit houdt in dat de
deelnemende verengingen geen afdelingstentoonstelling meer organiseren.
-4- De locatie
De eerste gezamenlijke tentoonstelling in 2017 zal plaatsvinden in Alteveer. Voor de daarop
volgende jaren is nog niets besloten.

-5- Tijdstip
De tentoonstelling zal plaatsvinden in week 46. Daarmee wordt concurrentie met andere
tentoonstellingen vermeden.
-6- De advertenties
De lijsten van alle adverteerders zijn vergeleken. Er blijken maar weinig overlappingen te zijn. Het
is de bedoeling dat iedere deelnemende vereniging zich voor 100% blijft inzetten om zoveel
mogelijk adverteerders te krijgen/behouden. De tarieven worden gelijk getrokken. Over de hoogte
van de tarieven is nog geen besluit genomen.
-7- Begroting
Een van de eerste taken van de werkgroep was het opstellen van een begroting. Uiteraard is het
moeilijk een begroting op te stellen voor een evenement dat voor de eerste keer georganiseerd
wordt. Op basis van de financiële gegevens van de afzonderlijke afdelingen is een concept
opgesteld. Dit concept is kritisch besproken. Hier kwam een definitieve begroting uit voort. Deze
begroting is sluitend en heeft inmiddels ook de instemming van het districtsbestuur.
Een tekort op de begroting zal uiteraard door de deelnemende verenigingen moeten worden
aangevuld. Over de bestemming van een overschot is nog geen besluit genomen.
De 7 verenigingen die deelnemen aan de werkgroep hebben ieder € 100 bijgedragen om de eerste
aanloopkosten op te vangen. Deze kas wordt voorlopig beheerd door de afdeling Stadskanaal, die
hiervoor een aparte rekening heeft geopend.
-8- Inschrijfgeld
Tot een aantal van 15 vogels wordt € 1 inschrijfgeld gevraagd. Boven de 15 vogels is het
inschrijven gratis.
-9- Vraagprogramma
Voor de gezamenlijke tentoonstelling geldt het vraagprogramma van de NBvV, met uitzondering
van grondvogels en zangkanaries.
Tot zover de stand van zaken. Voor de werkgroep is er nog het nodige te doen. Er heerst een goede
sfeer, de werkgroepleden hebben een zakelijke insteek en de besluitvorming verloopt erg soepel.
Deze nieuwsbrief is ook geschreven om allerlei wilde verhalen die inmiddels de ronde doen de kop
in te drukken. Zelfs in het maandblad van de bond, Onze Vogels, is er een column aan gewijd die
niet helemaal de juiste voorstelling weer geeft. Als u wilt weten hoe het zit, raadpleeg dan deze en
komende nieuwsbrieven. Onderwerpen die niet in de nieuwsbrief staan, zijn (nog) niet aan de orde
geweest. Op- en aanmerkingen, ideeën en voorstellen zijn altijd van harte welkom. U kunt daarmee
terecht bij de werkgroepafgevaardigde van uw vereniging.
Werkgroep regionale vogelshow Zuid-Oost Groningen.

