
                                      

 

 

Beste leden, 

Velen van u beseffen het nog niet misschien, 

maar onze volière vereniging Fûgelwille 

bestaat dit jaar precies 50 jaar. 

Voor mij als huidige voorzitter voldoende stof 

om dit bij u onder de aandacht te brengen 

middels een paar nieuwsbrieven, waarvan dit 

de eerste is. 

Gelukkig zijn we in het bezit van enkele 

authentieke  geschriften, waaronder  een 

notulen boek vanaf de oprichting in november 

1969 t.e.m.  10 oktober 1988 en  de catalogus 

van de eerste show gehouden door onze 

vereniging . 

Deze show werd destijds gehouden op 15 en 

16 december 1972 in zaal Stoker te Jubbega. 

Hierover in een latere nieuwsbrief meer. 

 

Graag wil ik met u een terugblik brengen naar 

het prille begin, 50 jaar terug. 

Op 18 november 1969 werd in het 

 ” Buurthuis” te Jubbega, door enkele 

enthousiaste vogelliefhebbers een 

vogelvereniging opgericht. Men wilde deze 

vereniging oprichten met de volgende 

doelstellingen: 

Meer uitwisseling van onderling contact 

tussen de leden. 

Het onderling uitwisselen van gedachten over 

de vogelsport en niet onbelangrijk het houden 

en meedoen aan vogel tentoonstellingen. 

Als laatste doelstelling wil ik u de mooie 

zinsnede niet onthouden, n.l.  

“Meer liefde tot onze mooie sport, de vogel 

liefhebberij te tonen”. 

De oprichting vergadering was ”groots” 

aangekondigd, middels het plaatselijke blad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lees regio krant) van Jubbega en omstreken, 

genoemd “Regio vizier “. 

In deze krant had men een advertentie, met 

een uitnodiging voor deze oprichting 

vergadering  geplaatst. 

 

Door het slechte weer waren er niet al te veel 

liefhebbers aanwezig, maar men kon toch 10 

leden inschrijven. 

In die tijd moest men minimaal 14 leden 

inschrijven om een afdeling binnen de NBvV te 

vormen. 

Toch waren de aanwezige leden van mening 

dat er desondanks wel een bestuur moest 

worden gevormd. 

Men was er stellig van overtuigd dat meer 

vogelliefhebbers uit de omgeving zich bij deze 

nieuwe vereniging zouden aansluiten. 

 

In deze vergadering werden de volgende 

heren in het bestuur gekozen: 

De heer W. de Lang werd gekozen tot 

voorzitter en woordvoerder , mede door zijn 

groot aandeel in de oprichting. 

O. Blaauw werd penningmeester 

Marten de Vries werd ringen administrateur. 

Minne de Vries werd algemeen adjunct. 

O. Blaauw werd de secretaris. 

 

Vrij direct na deze oprichting vergadering is er 

een bestuursvergadering gehouden. 

Op 1 januari 1970 kon er gestart worden met 

33 leden, waaronder 1 vrouwelijk liefhebster. 

Tegelijkertijd is toen de naam van de 

vereniging ontstaan n.l. “Fûgelwille”. 

De voorzitter sluit deze vergadering met de 

volgende woorden: 

 

 

 



                                      

 

 

 

 

 

“Ik hoop dat onze vereniging mag groeien, 

niet alleen in aantal, doch ook in onderlinge 

vriendschap en hulpvaardigheid”. 

 

Bericht van de NBvV volgt op 1-1-1970, waarin 

zij de nieuw opgerichte volière vereniging ,  

hartelijk welkom heten  binnen hun gelederen 

met een ledenaantal van 31. 

Deze brief is nog in het bezit van de 

vereniging.  

 

In mijn aanhef van deze nieuwsbrief, 

benoemde ik het 50 jarig bestaan van onze 

vereniging. 

Natuurlijk wil het huidige bestuur dit niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. 

Door middel van een aantal nieuwsbrieven 

gaan we herinneringen ophalen uit het 50 

jarig lustrum van onze vereniging 

Tevens heeft het bestuur samen met u 

besloten een jubileum show te organiseren, 

waarbij ook de leden van onze 

zusterverenigingen binnen onze regio kunnen 

inzenden. 

Het vraagprogramma zal hiervoor enigszins 

moeten worden aangepast, maar dit mag 

geen belemmering zijn om er een mooie show 

van te maken. 

Om deze show te doen slagen zijn er 

sponsoren benaderd. 

Onze vaste sponsor van afgelopen jaren 

Slagerij Talsma uit Katlijk, heeft al weer 10 

rolladen toegezegd. 

Wij vragen ook van onze leden om een 

bijdrage aan deze jubileum show te leveren. 

Probeer ook een s een sponsor te benaderen, 

groot of klein, maakt niet uit , alle beetjes 

helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzelfsprekend hopen wij dat u massaal 

vogels gaat inschrijven, zodat we een groter 

aantal mogen verwelkomen dan de afgelopen 

jaren. 

Wij gaan naast de inmiddels bekende 

certificaten, ook Goud, Zilver en Brons in de  

vorm van iets tastbaars uit te reiken aan de 

prijswinnaars evenals de kampioenen.  

 

Rest mij nog bekend te maken, dat wij op de 

zaterdagavond  9 november 2019 tijdens 

onze show een koud en warm buffet ter ere 

van ons 50 jaar bestaan willen organiseren. 

Alle leden van onze vereniging worden met 

hun partner hiervoor uitgenodigd. 

Opgaaf vooraf is verplicht en er wordt later 

beslist, of er ook een kleine bijdrage van u 

wordt verlangt. 

 

We gaan u op de hoogte houden over het hoe 

en wat aangaande dit buffet en de show via 

nieuwsbrieven en onze web site. 

Al met al is er voor iedereen wel wat in dit 

jubileum jaar. 

 

U hoort nog van ons, 

Namens de volière vereniging, 

 Fûgelwille  en omstreken te Jubbega, 

 

Piet van der Tuin  

Voorzitter. 

 

 

   

 

  


