Agenda jaarvergadering FHC 2022
Datum:
Plaats:
Contactpersoon:

19 maart 2022 om 09.30 uur
Stoeterij ‘Het Swarte Paert’, Binnenwei 13A, 8409 JG Hemrik
secretaris Pieter Jansma, 06 23 38 66 58 (afmeldingen, locatie, etc.)

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen van de (verkorte) onlinejaarvergadering van 2021

4.

Mededelingen

5.

Ingekomen stukken

6.

Jaarverslag secretaris

7.

Financieel jaarverslag van de penningmeester

8.

Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascommissie

9.

Agenda jubileumjaar
Met o.a. de opzet van een jubileumboek FHC, de website FHC (met o.a. aandacht voor alle kleurslagen
en beeldmateriaal), een tekenwedstrijd Friese hoenders (inclusief workshop) bij Bosk fan Ypey te
Tytsjerk en een symposium FHC (terugblik 100 jaar FHC, de fokkerij, etc.).

10.

Verkiezing clubkeurmeesters jubileumshow FHC 2022-2023

11.

Korte pauze

12.

Bestuursvoorstellen
•
Voorstel clubshow (tevens jubileumshow) FHC Aiekoer te Drogeham (1e helft oktober)
•
Voorstel prijzenschema clubshow FHC in jubileumjaar 2022:
- mooiste per kleurslag: een certificaat;
- kampioen overall, mooiste ander geslacht en mooiste oud: een tegel;
- mooiste ‘los’ trio (dat wil zeggen het hoogste aantal voor 1 haan en 2 hennen, vooraf
aangegeven door de inzender), per kleurslag;
- geen collectieprijzen;
- geen predicaatprijzen;
- alle prijzen in concurrentie;
- minimaal predicaat ZG met 94 punten.
•
Verhoging contributie voor leden die het clubblad op papier willen blijven ontvangen vanwege
toenemende druk- en verzendkosten met € 5,- (van € 15,- naar € 20,-)

13.

Nabespreking Jongdierendag FHC en Digishow FHC

14.

Uitreiking clubprijzen

15.

Fokcentra en foktechnische zaken
•
Stand van zaken fokcentrum SZH - De Naturij te Drachten
•
Stand van zaken fokcentrum - Bosk fan Ypey te Tytsjerk
•
Stand van zaken Sonderverein der Friesenhühner und Zwerg-Friesenhühner (Duitsland)
•
Stand van zaken FTC

16.

W.v.t.t.k.

17.

Rondvraag

18.

Sluiting

19.

Pauze en lunch (voor de lunch wordt gezorgd)

20.

Middagprogramma (informatie volgt op de website)
Presentatie met aansluitend een rondleiding in het stallencomplex van de Friese paarden en het
inpandige museum met o.a. klederdrachten, sjezen, arrensleden, koetsen en rijtuigen.

