Verslag 2020- V.S.C.
Van 2-5 jan.2020 was de NK 2020 vernieuwde stijl. De opzet was dat er geen stands voor de S. C. door de
N. B. v. V. beschikbaar gesteld werden.
Iedere S.C. kon aangeven hoeveel ruimte een ieder wenste te gebruiken om daar zelf een stand op te
bouwen naar eigen idee.
Tijdens de V.S.C. vergadering van mei 2019 is door de N.K. commissie uiteengezet wat de bedoeling was
en wat er van de speciaal clubs verwacht werd, het moest een wauw effect hebben.
In oktober 2019 is er een bijeenkomst belegd waar ieder S.C. zich kon presenteren wat zij van plan waren
om te doen tijdens de NK 2020. Bijna alle S.C. waren positief en hadden mooie dingen bedacht.
In 2020 is aan iedere S.C. gevraagd om een evaluatie van NK 2020 te maken en naar Erik Hulsman te
sturen. Dit is door bijna alle S.C. gedaan en zijn daarna doorgestuurd naar de N.K. commissie, vrijwel alle
waren positief, maar enkele dingen sprongen er het meest uit.
Dit toonde door het grote verschil in stands erg rommelig. Ik heb er zelf vanwege ziekte niets van gezien.
Voorstel van diverse is, dat er meer uniformiteit in de stands moet zijn, en om een lezing te houden in de
stand is bijna niet te doen, door te veel geluid in de zaal van vogels en publiek. Dus voor de volgende keer
moet nog wel een en ander overlegd worden.
De postuurkanarie speciaal clubs hebben de NK gebruikt om hun nieuwe speciaalclub te presenteren. De
Vorm- Postuur en Speciaalclub Postuurkanaries zijn in 2019een fusie overeen gekomen en hebben tijdens
de NK 2020 hun nieuwe Speciaalclub , “Nederlandse Postuur Kanarie Vereniging” met hun nieuwe vlag en
logo bekend gemaakt, en gaan nu als een S.C. verder.
Dit zijn zo ong. de activiteiten van de V.S.C. 2020. Daarna, half maart kwamen vrijwel alle vogel
activiteiten stil te liggen door Covid 19.
We hopen dat de 2e helft van 2021 alles weer een beetje kan beginnen.
V.Z. Leo Wooning

