Geachte leden,
Aangezien we voorlopig nog geen jaarvergadering hebben, wil ik jullie toch even
op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen onze vereniging.
Hopelijk houden jullie allemaal de moed er nog in, en komen er weer veel jonge dieren zodat
onze evenementen in 2021 weer georganiseerd kunnen worden.
Wij begrijpen dat het niet leuk is lid te zijn van een vereniging die niets kan organiseren, maar
zijn blij dat al onze leden P.K.V Fivelingo trouw zijn gebleven.

Kascontrole
Voor de vereniging was 2020 een triest jaar door het overlijden van onze penningmeester
dhr. W. Huis halverwege het seizoen.
De kascontrole is inmiddels coronaproof afzonderlijk van elkaar gedaan, het was geen
spannend jaar omdat onze beide evenementen niet door zijn gegaan, daardoor ook weinig
inkomsten/uitgaven.
Evert Fokkens en Erik Moerman waren tevreden over de gedane arbeid van de interim
penningmeester en stellen dan ook voor decharge te verlenen aan de penningmeester.
De grootste kosten waren de bankkosten van de twee lopende rekeningen, vorig jaar hebben we
€ 1250 euro subsidie gekregen voor de 65e Fivelshow, na een lange strijd met de subsidie
verstrekker en doorschuiven van einddatum gaan we nu waarschijnlijk toch aan het kortste eind
trekken.
Loket Leefbaarheid wil het geld binnen zes weken terug hebben op de rekening om het aan
iemand anders te geven, omdat wij geen Fivelshow konden organiseren voor februari 2021.
Een vreemde boel aangezien niemand iets kan organiseren en wij nog steeds van plan zijn om
onze jubileum show te houden.
De laatste kans is het binnen zes weken indienen van een bezwaarschrift, wat ik uiteraard ga
doen, het gaat voor onze vereniging om veel geld.
Zeker in deze periode waar veel bedrijven het lastig hebben om het hoofd boven water te
houden zal het benaderen van onze andere sponsoren voor financiële steun lastig worden

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn er twee bestuursleden aftredend Geert Bouwman en Simon de Jong.
in principe zijn beide herkiesbaar, maar we hebben ook fris bloed nodig een bestuur waarvan de
secretaris, penningmeester en TT secretaris dezelfde persoon zijn, is geen gezonde situatie.
Zowel voor het bestuurslid als de vereniging zelf, Harm-Jan heeft al iemand van de leden
benaderd voor een eventuele functie, daar is al positief op gereageerd.
Uiteraard zijn er zo gauw het kan weer bestuursverkiezingen, hopelijk zijn er dan ook andere
leden die het zien zitten om in het bestuur plaats te nemen of een andere functie te willen
overnemen.

Jubilarissen 2021

Geert Bouwman is dit jaar 40 jaar bestuurslid van onze vereniging waarvan 37 jaar als
secretaris, een hele prestatie!
Wat Geert betreft knoopt hij hier zeker nog weer vier jaar aan vast.
Uiteraard hebben we dit niet zomaar aan ons voorbij laten gaan en heeft Geert een passend
geschenk gekregen van de vereniging, ik wil hem namens het bestuur bedanken voor zijn
jarenlange inzet voor P.K.V Fivelingo.

Geert Bouwman

Een andere jubilaris is de heer H.S Commies (onze tatoeëerder) uit Zeerijp, hij is al 65 jaar lid
van onze vereniging, ook hij heeft een geschenk gekregen van de vereniging als dank voor het
langdurige lidmaatschap van P.K.V Fivelingo.
Namens het bestuur, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.

H.S Commies bij zijn zwarte Tans

Contributie 2021
De leden die geen automatische incasso hebben en het nog niet zelf hebben overgemaakt.
Wil ik hierbij vragen het bedrag van € 15 of € 6 voor jeugdleden over te maken op de rekening
van PKV Fivelingo NL 38 RABO 0113 3809 25
Verschillende leden hebben de contributie voor 2021 al overgemaakt waarvoor mijn
dank, maar sommige leden hebben waarschijnlijk gemist dat de contributie vanaf 2020
verhoogd is van € 12,50 naar € 15, -

Nieuwe leden in 2020
Vorig jaar zijn er twee jeugdleden bijgekomen, Remco Wedda uit Appingedam en Joost Westra
uit Ten Post hij heeft Lotharingen.
In 2021 is Albert Folkers uit Oudeschip lid geworden van onze vereniging hij heeft
Brunner Kroppers geelzilver en roodzilver.

Onze evenementen in 2021 (onder voorbehoud)

Jongdierendag
Wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 september
Keurmeesters:
Hoenders: dhr. E. Zwama en dhr. A. Meester
Konijnen: dhr. G. Grooten
Fivelshow
Op 11, 12 en 13 november
Keurmeesters:
Duiven: dhr. H. Halsema
Hoenders: dhr. E. Zwama, dhr. J.Wever en dhr. A. Heerdink.
Konijnen: dhr. G. Grooten en dhr. G. Lenselink

Noordshow 2022
Maandag 15 maart a.s. neemt het bestuur van de Noordshow de beslissing waar en wanneer de
Noordshow gehouden wordt, het besluit zal daarna via een persbericht naar buiten gebracht
worden.
Verkoop dieren
Voor leden die de komende tijd nog overtollige dieren willen verkopen.
Dion Koes is een opkoper in kleindieren en heeft gevraagd om zijn telefoonnummer aan jullie
door te geven, 06 14985671

