Dinsdag 16 februari jaarvergadering en Gerrit de Boom met zijn
Uilen.
Deze avond werd bezocht door 51 leden.
Om acht uur opende Cobie de Wit, onze voorzitter, de jaarvergadering met een
klap van de hamer. Na iedereen welkom te heten gaf ze Willy de Cocq het
woord.
Willy nam het jaar 2015 door van de activiteiten, die we hebben gehad en de
bezoeken aan Regio en de vergaderingen van het bestuur.
Cobie Doesburg bedankte alle leden en er waren geen vragen over het
financiële verslag. Cobie lichte daarna het een en ander nog even nader toe,
met een klein tekort bedrag van € 6.15 euro hebben wij als vereniging en
bestuur het netjes gedaan met de inkomsten en uitgaven.
Daarna kreeg Annie van Doorn een bloemetje van Cobie omdat zij nog 3 jaar
actief blijft meedoen in ons bestuur en daar zijn we heel blij mee.
Cobie de Wit sloot de jaarvergadering af en gaf het woord aan Gerrit de Boom
uit Ameide die ons kwam vertellen over zijn Uilen, nou hij kon vertellen hoor,
zo enthousiast dat een ieder geïnteresseerd was.
Gerrit had drie uilen bij zich; een Sneeuwuil, een Europese Uil Oehoe en een
Siberische Uil, prachtig statig zaten ze op een eigen boomstronk.
Een prachtig verhaal over hoe hij begonnen was met het kweken/opfokken en
verzorgen van tamme uilen, en hoe de uilen reageerde op zijn stem.
Enthousiast was hij met zijn demonstraties en met de vele vragen van onze
leden vloog de avond om.
Ook mochten wij de uilen aaien, in de pauze zijn er heel wat foto’s gemaakt
door de leden. Ook werden de uilen bij de leden op schoot-schouder en arm
gezet, heel bijzonder zo prachtig beest zo dichtbij.
Om half elf werd er afgesloten en kregen de bediening nog een bloemetje van
het bestuur voor het afgelopen jaar. De leden die er waren gingen weer wat
wijzer over de uilen naar huis.
Cobie Doesburg

