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Notulen
S.K.G. bijeenkomst Soest
Datum: 17 mei 2013
Coördinator:
Notulist:
Aanwezigen:

Tijd: 20:00 uur
Dhr. P. Ooijen
Dhr. J. Boesveld
15 personen

Locatie: Soest

Agenda
01
03
04
05
08

Opening
Introductie van de aanwezigen
Mededelingen & toekomstige plannen.
Rondvraag
Sluiting

01 Opening
Dhr. P. Ooijen opent de bijeenkomst omstreeks 20.01 uur.

02 Introductie van de aanwezige.
Dhr. P. Ooijen
Coördinator S.K.G.
Naam:

Aanwezig namens :

Aanspreekpunt voor de S.K.G.

Dhr. D. Schouw
Dhr. D. Boesveld
Dhr. T. van Lent
Dhr. J. Boesveld
Dhr. W. de Ruiter
Dhr. H. Veneman
Dhr. H. v/d Meer
Dhr. A. Jassies
Dhr. P. J. de Harder
Dhr. A.de Graaf
Dhr. P.Onderdelinden?
Dhr. I.Plak
Dhr. W. Kuijper
Dhr. P.Onderdelinden?
Dhr. W.Visser
Dhr. Y. P. Terpstra
Dhr. H. van den Biggelaar
Dhr. P. Verhijde
Dhr. V. v/d Wilde

S.K.G. Kleur grasparkieten (SKG-KG)
S.K.G. Kleur grasparkieten (SKG-KG)
S.K.G. Kleur grasparkieten (SKG-KG)
S.K.G. Kleur grasparkieten (SKG-KG)
S.K.G. Standaard grasparkieten (SKG-SG)
S.K.G. Standaard grasparkieten (SKG-SG)
S.K.G. Forpussen (SKG-F)
S.K.G. Zuid-Amerikanen (SKG-ZA)
S.K.G. Zuid-Amerikanen (SKG-ZA)
S.K.G. Edelparkieten?/Lori’s
S.K.G. Edelparkieten?/Lori’s
S.K.G. Edelparkieten?/Lori’s
S.K.G. Ov. Austr. Parkieten (SKG-GP)
S.K.G. Ov. Austr. Parkieten (SKG-GP)
S.K.G. Ov. Austr. Parkieten (SKG-GP)
S.K.G. Agaporniden (SKG-A)
S.K.G. Agaporniden (SKG-A)
S.K.G. Agaporniden (SKG-A)
S.K.G. Agaporniden (SKG-A)

Aanspreekpunt

Aanspreekpunt
Aanspreekpunt

Aanspreekpunt

Aanspreekpunt

03 Mededelingen & toekomstige plannen.
Dhr. H. Veneman legt een ieder uit wat hij samen met de andere leden van de S.K.G. Standaard grasparkieten
(SKG-SG). De onderliggende gedachte bij de S.K.G. is het adviseren en voorstellen indienen voor het
vraagprogramma en shows van de parkieten speciaal club. De SKG-SG heeft afgelopen hun voorstellen
ingediend aan het bestuur van de P.S.C. Dit betreft een nieuwe M.V.K. lijst, klassement en wat andere
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voorstellen.
De eerste prioriteit van de nieuwe SKG’s bestaat uit het vraagprogramma doornemen van de NBvV, dit wordt
bekeken of er wat aanpassingen kan worden aangebracht. De SKG-KG kan samen met de SKG-SG veel samen
bereiken, maar de bedoeling is wel dat elke groep hun eigen ideeën op te zetten.
Andere prioriteit is de Minder Voorkomende kleurslagen (M.V.K.) lijst nalopen en herzien voor de PSC.
Bedoeling van de vraagprogramma te herzien :
- Vogels verdelen in Hoofdgroepen en groepen zoals b.v. :
Agaporniden elke soort een eigen Hoofdgroep voor zowel de wildkleur als de mutanten.
- De kleurgrasparkieten eventueel bekijken om de kleurbenamingen aan te passen zoals bij de overige
kromsnavels.
Dit zijn enkele punten waar de SKG’s mee aan de slag gaan.
Er zal een SKG Facebook pagina worden gemaakt, dit om de voortgang te zien bij alle groepen. Als er echt
behoefte aan is zullen voor elke groep een aparte groep worden gemaakt.
De hoofd SKG Facebook pagina : https://www.facebook.com/groups/skg.psc/
Alle deelnemers van de SKG zullen worden uitgenodigd, zodra ze hun Facebook of mail adres, die aan hun
Facebook is gekoppeld, hebben doorgegeven aan de administrator van de groep (Dhr. J. Boesveld).
Het is een besloten groep, dus alle berichten zullen niet toegankelijk zijn voor bezoekers, tenzij de bericht
wordt ingesteld als openbaar, zoals een mededeling of een vraag.
Als er later meer behoefte er aan is kan elke SKG hun eigen website maken. Zoals wat de SKG-SG heeft
gedaan : http://www.skg-grasparkiet.nl/
De bedoeling is als de SKG eenmaal wat meer bekendheid heeft dat er een mogelijkheid is om een eventuele
babyshow te organiseren, maar omdat de SKG geen inkomsten krijg zal de inkomsten b.v. via “loterijen” en
andere donaties binnen moeten komen. Dit zal nog besproken moeten worden met het Hoofdbestuur van de
PSC. De SKG-SG heeft als planning om in 2014 een babyshow te organiseren, maar of dat financieel haalbaar
is moet worden bekeken.
Ook tijdens de landelijke T.T. show (mag ook op de regio’s) zou het mooi zijn als er enkele leden aanwezig zijn
van de SKG raad om de liefhebbers meer te informeren en om aan binding te doen.
Als deze notulen worden goedgekeurd door de SKG’s raad, zal deze geplaatst worden in de eerst volgende
uitgave van Psittaci.
Dhr. P. Ooijen zal de organigram (verdeling) van de S.K.G.’s in een uiteindelijke versie aanpassen en
rondsturen, zodat het duidelijk is waar voor ieder zijn “taak” ligt.

04 Rondvraag
04.1

Dhr. H. Veneman.
Hans gaf aan dat hij blij is met het huidige initiatief en dat de beginsel van alle andere S.K.G.
groepen is gemaakt.

05 Sluiting
05.1

Sluiting
Omstreeks 21.30 uur wordt de avond afgesloten.
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