Onderwerp:
Datum:

jaarverslag 2020.
17 december 2020.

Geachte dames en heren vogelliefhebbers,
Het jaar 2020 is helaas in weinig woorden samen te vatten.
Het was volledig anders dan voorgaande, geen markten en maar drie maanden met contactavonden
en minimaal bestuurlijk overleg.
Het huur contract met de TT-hal in Assen werd beëindigd en tentoonstellingen waren niet mogelijk.
Het is dan ook bijzonder en fijn te constateren, dat het verloop in leden nagenoeg gelijk is gebleven.
Helaas zijn de heren H. Haasjes en H. Spijkerman ons ontvallen.
Daarnaast zegden 6 leden jammer genoeg hun lidmaatschap op.
Gelukkig staat daar tegenover dat we 8 nieuwe leden mochten verwelkomen, waarmee voor onze
vereniging op 01 januari 2021 dan ook 103 leden mogen noteren.
Contactavonden:
Op 14 januari hadden we dhr. H. v.d. Hart als spreker in de aanwezigheid van 26 leden.
De jaarvergadering op 11 februari werd door 28 leden bijgewoond.
Op 10 maart met 27 leden, was de markt het belangrijkste gespreksonderwerp.
Op de contactavonden is een lootje getrokken uit ons ledenbestand voor een jaar vrijstelling van
contributie, mits het desbetreffende lid aanwezig is. De getrokken lootjes waren:
Januari
R. Kruithof
kweeknummer 2TDB
niet aanwezig
Februari
E. v. Kammen kweeknummer SE18
niet aanwezig
Maart
H. Dietz
kweeknummer R437
niet aanwezig.
Bestuurlijk overleg:
Begin januari, februari en maart heeft het bestuur regulier kunnen overleggen.
Medio juni zijn via de site en mail de leden geïnformeerd over o.a. de laatste ontwikkelingen van o.a.
de huur van de hal in Assen.
Begin november zijn alle leden benaderd, middels een brief met enquête, om instemming voor het
aangaan van een contract met de Evenementenhal in Hardenberg voor de markten.
Op 24 nov. heeft bestuur met de marktmeester vergaderd over de alle ins en outs m.b.t. de
verhuizing van de markt naar Hardenberg, hetgeen resulteerde in vele acties / aandachtspunten.
Eind november zijn alle leden geïnformeerd over de uitslag van de enquête en een mogelijke vervolg
in 2021.
Op 08 dec. heeft bestuur alle lopende zaken behandeld en een vooruitzicht 2021 besproken.
De inhoud van de container met markt benodigdheden is op zaterdag 12 december geoptimaliseerd
met de hulp van een zevental leden. Verplaatsing van de container van naast de IJsbaan in
Wanneperveen naar de Evenementenhal in Hardenberg is op 18 december gebeurd.
Ook is medio december aan alle leden een “Kerstgroet” met de beste wensen verstuurd.
Markt:
De markten in maart en oktober zijn door Corona komen te vervallen.
Hiermee is een eind gekomen aan het gebruik van de Expohallen in Assen.
In 2021 hopen wij gebruik te kunnen gaan maken van de Evenementenhal in Hardenberg.
Alle voorbereidingen en aanpassingen in materieel, rooster vrijwilligers etc. etc. worden / zijn aan de
nieuwe situatie aangepast.
Het blijft afwachten of vanwege Corona de markt in maart 2021 doorgang kan vinden.

Tentoonstelling:
De Regio- tentoonstelling is geannuleerd. Daarnaast is wel uitvoerig met de Regio bestuurders
gesproken over een mogelijke andere opzet van de Regionale tentoonstellingen. Nadere uitwerking
en besluitvorming is gestagneerd door Corona.
Voor 18 t/m 20 november 2021 is een onderlinge tentoonstelling gepland.
Feestavond / Uitjes.
Voor 16 mei 2020 stond er als uitje een boottocht c.a. met Jans als kapitein gepland.
Ook hierbij was Corona de spelbreker, echter het draaiboek blijft op de plank liggen en laten wij
hopen dat ergens in 2021 we dit gezellig samenzijn mogen beleven.
Tot slot:
De update van de site www.vogelweeldemeppel.com is zeker nog vermeldenswaardig.
Een drietal leden heeft nogal veel energie gestoken in een geheel vernieuwde en
gebruiksvriendelijkere site. Mede door deze vernieuwing is reservering van de markten nu ook
digitaal mogelijk.

