Verslag van de Jaarvergadering/Fokkersdag 28 september 2013 in Voorst.
Als je de dag met prachtig weer begint, een prima opkomst (34 personen) en een prachtige nieuwe
showkooi als geschenk krijgt, dan kan de dag niet meer stuk !!

Na een gebruikelijk “ inloophalfuurtje”, waarin een ieder de eerste nieuwtjes uitwisselt, kon voorzitter
Toon Slijpen tegen half 11 de vergadering openen.
Er waren 2 personen die een bericht van verhindering stuurden: Jan van Veldhuisen (heeft enkele
weken geleden nieuwe omleidingen gekregen en ’t gaat nu goed met hem) en Meindert de Jong.
In het openingswoord kon de voorzitter onze 2 Ereleden Adrie van Wel en Jaap van Tol welkom
heten. Ook de 2 gastkeurmeesters René Snijders en Greet Sanders (kwam na de lunch).
Een woord van dank was er voor dhr. Garagoski die een prachtige grote showkooi, waar je ook twee
kleinere van kan maken, aan de HKC schonk. Deze kooien maakt hij zelf en voor ons speciale geval
had hij bij de Fa. OBIE in Almelo fikse korting gehad op de gebruikte materialen. Héél veel dank !!
Er waren ook weer enkele jubilerenden te melden: 40 jaar lid waren Arend Smit, Fedde van der Ploeg
en Wim te Brake, Dik van Putten was 25 jaar lid van de HKC. Proficiat mannen.
De Club telt momenteel 80 leden, afgelopen jaar gaven zich 7 nieuwe leden op en een aantal werd
wegens contributieachterstand van de ledenlijst gevoerd. Voor de schakelpennen in ons Clubblad
gaven zich Ronald Cornelisse, Jan Markwat en Toon Slijpen op, later ook Appie Garagoski.
Op de vraag of er leden zijn die graag eens een paar dagen naar ons Duitse lid Otto Schmidt in
Döckingen willen gaan, waren 4 gegadigden. Jan Weierink neemt t.z.t. de organisatie op zich.
Tot slot wees de voorzitter op de verloting die we deze keer hielden om de kosten van deze
vergadering te dekken, ook waren er prachtige grote platen van de 22 kleurslagen, de zeer bekende
aquarellen van Johan Lentink, á € 1,- te koop. Het een en ander bracht bijna €200,- op.
Dan de ingekomen stukken.
- veel correspondentie rondom de nieuwste standaardtekening,
- een brief van Dick Hamer waarin hij zijn misnoegen uit over het ontbreken van Hollandse Kroppers
op de Championshow in januari 2013. Ons antwoord was dat wij dat ook erg jammer vonden, maar dat
er binnenkort wel erg veel komen.
- brieven van ons lid Hein v.d. Vegt. Naar aanleiding hiervan neemt de voorzitter het woord en zegt

dat de inhoud van deze brieven erg negatief is over het functioneren van enkele bestuursleden, met
name aangaande de communicatie met de NBS-standaardcommissie. Voorzitter licht het één en ander
toe.
- verder veel corr. over de rasgebonden Europashow met diverse partijen en ons 100-jarig bestaan
tijdens de Championshow.
- we krijgen een verzilverdeNBS-medaille en een fraaie medaille van de Keurmeestersvereniging voor
ons 100-jarig bestaan.
- ook krijgen we elk jaar van heel veel verenigingen verzoeken binnen een Clubshow, districtshow of
iets dergelijks bij hen onder te brengen.
- we hebben een brief doen uitgaan naar de NBS met de vraag of Speciaalclubs niet wat meer samen
kunnen werken, bijv. met de Clubbladen.
- verder zijn er 12 brieven uitgegaan naar fokkers die wel Hollandse Kroppers hebben, of 13 mmringen bestellen, maar die geen lid zijn van de HKC.
Notulen en Jaarverslag 2012. Beiden goedgekeurd.
Financiën. Het financieel verslag 2012 en de begroting voor 2013 waren akkoord.
Kascommissieleden Tjeerd Bolding en Appie Garagoski konden de Penningmeester Mark de Bruin
decharge verlenen. Nieuwe kascommissie wordt: Tjeerd Bolding en Robin Woudstra.
De automatische betalingen kunnen binnenkort gebeuren, de Kamer van Koophandel is nu gratis
geworden en de ING-bank geeft 100 gratis incassomogelijkheden.
Prijsuitreiking.
De 100-punten bokaal kon eindelijk na 25 jaar worden uitgereikt. Gelukkige winnaar was Henk
Snijders, hij kon de prachtige verzilverde beker (destijds bij Avicultura gewonnen door onze
voorzitter Jack Beljaars en later beschikbaar gesteld) in ontvangst nemen. Proficiat !

De Sam de Zoete-trofee (mooiste van de laatste Clubshow) was deze keer voor Robin Woudstra.
Proficiat ! Vele Erediploma’s voor de mooiste per kleurslag vonden hierna hun weg.
Bestuursverkiezing.
Voorzitter Toon werd voor 1 jaar unaniem weer benoemd, we moeten nu wel omkijken naar een
opvolger in 2014.
Het Eeuwfeest.

De eerste proefdruk van het boek is klaar, Fedde geeft een impressie van wat er zoal te verwachten is
qua inhoud. De omslag werd getoond en enkele hoofdpunten uit de inhoud werden genoemd.
+ o.a. ca. 200 plaatjes/foto’s/ grafiekjes/ kaartjes in kleur op ongeveer 200 bladzijden.
+ een stukje geschiedenis over kroppers, het ontstaan van de HKC, de eerste 25 jaren, veel
inventarisaties, veel over shows in de loop der jaren, ledenverloop, waar wonen/woonden de leden,
een overzicht van de verschillende besturen, Spruyt de duivenkoning, veel aandacht voor Johan
Lentink, stand van de kleurslagen vroeger en nu, hoe kwamen de duiven de oorlog door?, het
verenigingsleven, veel beschrijvingen van personen of ze komen zelf aan het woord , beschrijving van
een flink aantal fokkers uit deze tijd etc. etc.
We laten in eerste instantie 150 boeken drukken en 100 omslagen extra voor het geval dat er erg veel
vraag naar het boek is. Het financiële plaatje daarvoor is rond.
Om invulling te geven aan de festiviteiten is er een Jubileumcommissie gevormd, namens het
bestuur zit Gert Sterling hier in, aangevuld met Joh. Kramer, Dick Bos en later kwamen J. de Jong en
zijn vrouw er nog bij. Veel succes met het bedenken van ideeën.
Als grote verrassing werd een beeldje, gemaakt door Marleen Brouwer, onthuld (10 cm hoog en 15
cm van kop tot staart), dit waardevolle ‘bronzen’ beeldje kan elk lid in zijn/haar bezit krijgen door
minimaal 4 Hollandse Kroppers in te zenden op de Clubshow cq. rasgebonden Europashow. Voor het
vervaardigen van deze beeldjes is ons lid Jan Markwat bereid gevonden dit te sponsoren. Veel dank
Jan.

Als de leden dan ook nog € 2,- reductie krijgen op elk ingezonden dier ( €1,- van de HKC en €1,- van
de NBS die 90 jaar bestaat), dan kan niemand achter blijven toch??
Op deze manier proberen we minstens 200 Hollandse Kroppers, verdeeld over 22 kleurslagen, in de
kooien te krijgen.
Diapresentatie door Rikus Hagenauw.
Het was wederom een boeiend betoog met prachtige foto’s van Hollandse Kroppers, maar ook van
fokkers. Mooi detail hierbij was het “inzetje” van de nieuwste standaardtekening bij elke foto van een
Hollandse Kropper, zodat je meteen kon vergelijken, mooi gedaan Rikus. Zo nu en dan kwam er ook
enige discussie op gang, dat ziet Rikus graag. Bijvoorbeeld over de kopkleur van Rood- en Geelzilver.
Volgens het NBS-kleurenblok heeft licht de voorkeur, daar houden wij ons aan.
TT- beleid in seizoen 2014 (jubileumjaar).
De Clubshow zal dan bij de Noordshow (januari 2015 !) gehouden worden. Enkele districtshows
verdeeld over het land zullen plaats vinden in ……………..(Jubileumcom. buigt zich hierover).
Dit jaar is er een districtshow in Amersfoort.
De leden ontvangen in nov./dec. uitgebreide info over de Clubshow in januari 2014 te Nieuwegein.
Groepsfoto.

In de pauze werden er meerdere groepsfoto’s gemaakt, de meest geschikte zal in het nieuwe boek
worden afgedrukt.
De Jongdierenkeuring.
Hiervoor werden ruim 20 Hollandse Kroppers in de kooien gebracht, o.a. Rz.bonten, Gz. bonten,
Zwart en Zw.tijger, Ro.bont, Zw.bont, Blauw.
Een prachtige Roodzilverbonte doffer van Evert Buter werd glorieus winnaar, werkelijk een prachtig
dier en wat een knaap zeg! Proficiat Evert.

Deze uitslag werd door onze Clubkeurmeester samen met de 2 gastkeurmeesters tot stand gebracht.
In de Verkoopklasse veranderden slechts een paar dieren van eigenaar.
Een leerzaam onderdeel was ook het betoog van Gert Sterling. Met een Zwartbonte duivin van J. de
Jong in bruikleen en een Zwartbonte doffer van hem zelf, had hij 11! jongen gefokt. Daarvan zaten er
8 in de kooien, samen met de ouders. Er zaten meerdere mooie jongen tussen en om en om konden de
Jong en Sterling er uit kiezen. Een mooi voorbeeld hoe men elkaar kan helpen!
Op deze manier kon een ieder zelf meekijken en de jongen beoordelen.
Tot slot.
De datum voor volgend jaar werd bepaald op 27 september 2014 en natuurlijk weer in Voost.
Zo kwam er een eind aan een gezellige, leerzame dag. Samen de boel opruimen en tussen 3 uur en half
4 kon een ieder huiswaarts keren.
Dit verslag is gemaakt door Fedde, secr. van de Hollandse Kropper Club.

