VZW Speciaalclub Kleurkanaries Limburg - SKKL

NIEUWSBRIEF – JUNI 2019
Beste leden SKKL
Na een inwerkperiode van het nieuwe bestuur zijn we klaar met de eerste nieuwsbrief voor de
leden van SKKL.
De club heeft woelige tijden achter zich gelaten. Het schip is terug in rustige wateren en het nieuwe
bestuur werkt aan een nieuwe start van de Limburgse Speciaalclub Kleurkanaries.
De voorstelling van het “ nieuwe bestuur “ gebeurde op zondag 17 april tijdens de algemene
vergadering SKKL.
Ook tal van nieuwigheden werden op de algemene vergadering verkondigd.
De opkomst van de leden, oud-leden en sympathisanten was groot.
Achteraf hebben veel oud-leden hun lidgeld opnieuw betaald.
In deze nieuwsbrief wil ik tal van nieuwigheden opsommen.
Veranderingen om de club financieel gezond te houden en veranderingen om de spelers terug naar
onze tentoonstelling en bijeenkomsten te krijgen.
Dit alles in het belang van de leden van SKKL.
SKKL zal de weg van de digitalisering inslaan.
Onze nieuwsbrieven zullen voortaan per e-mail verstuurd worden naar de leden en de sponsors van
SKKL.
Leden zonder mail adres krijgen de nieuwsbrief nog per post toe gestuurd.
De nieuwsbrief zal voortaan bij u toekomen in de maanden Maart , Juni , September en December.
De eerste stap die SKKL moest zetten was het vormen van een nieuw bestuur.
Als “ jongste bestuurslid “ werd ik gevraagd om voorzitter te worden.
Ik heb het voorzitterschap aanvaard en zal me ook ten volle voor deze taak inzetten.
Dus de eerste stap was gezet. Paul Jacobs werd voorzitter.
Jaak Geebelen werd ondervoorzitter , Jean Dalemans werd secretaris , Pierre Florens werd
penningmeester en ringverantwoordelijke en verder zijn er de bestuursleden Jacobs Lode , Way
Houbrigts en Jaak Neyens.

Het doel van het bestuur is om van SKKL opnieuw een club te maken waar iedereen op een
gemoedelijke en een vriendschappelijke wijze ontvangen wordt.
Een club waar er geluisterd wordt naar de noden van de leden.
SKKL zal dit jaar nog enkele activiteiten organiseren.
Zo zal op 13 September dierenarts Pieter Colla van DAP Galluvet de revue passeren met een lezing
over ziekten bij vogels , bestrijden van ziekte en parasieten , voeding , e.d.
De lezing zal doorgaan in ons nieuwe clublokaal “ Café Halve Weg “ te Bilzen.
Een zaal , die we gratis ter beschikking krijgen , met een ruime parking aan de achterkant.
Onze tentoonstelling zal dit jaar , voor de laatste keer , plaats vinden op de vertrouwde locatie in
Rapertingen – Hasselt.
De reeksen zijn ruim uitgebreid maar de grootste verandering is er bij de sectiewinnaars te vinden.
De sectie winnaar zal voortaan de mooiste vogel van zijn sectie zijn. Dit om de liefhebber met
minder vogels in zijn kleur ook een kans te geven.
Er is ook aandacht geschonken aan “de prijzentafel”. Deze zal opnieuw bestaan uit elektrische
apparaten , voedingsmiddelen maar ook zaden en producten voor vogels e.d. zullen er zijn.
Even verklap ik al dat we , door een goede sponsordeal , een tiental prijzen hebben die de honderd
euro van heel dichtbij benaderen.
Inderdaad , jullie hebben goed gelezen. “ De laatste keer in Rapertingen”.
We verhuizen in 2020 naar Bilzen , meer bepaald naar OC Sint Amandus te Kleine-Spouwen.
Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.
Nog een nieuw item is het organiseren van een vogelverkoop.
De eerste verkoop gaat door op zaterdag 19 oktober tijdens de tentoonstelling .
Een volgende verkoop zal doorgaan in de maanden December en Januari en dit op de nieuwe
locatie te Bilzen.
Deze verkoop geeft ons de kans om de nieuwe accommodatie aan u voor te stellen.
SKKL heeft zich zoals eerder vermeld in de digitale wereld gestort.
De website https://skklimburg.be/ werd in een nieuw kleedje gestoken. Via de site willen we u de
kans geven om de club van nabij te volgen.
Binnenkort zullen jullie hier aankondigingen , nieuws , documenten e.d. terug vinden.
De eerste reacties van zowel leden , sponsors als toevallige bezoeker zijn positief.
SKKLimburg.be zeker een bezoekje waard.
Uitnodigingen voor de volgende activiteiten mogen jullie vanaf augustus verachten.
Willen jullie nog entstoffen bestellen dan kan dat via onze penningmeester Pierre Florens.
Voorts wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie geven aan het nieuwe bestuur SKKL.
SKKL is er voor de leden maar vooral SKKL is van de leden.
Daarom wil van de gelegenheid gebruik maken om jullie hulp te vragen bij de tentoonstelling ,
vogelverkoop en bij andere gelegenheden.
Meer nieuws volgt in de volgende nieuwsbrief van September 2019
Namens het bestuur SKKL
Uw voorzitter
Jacobs Paul

