NEDERLANDSE
LAKENVELDER- & VORWERKHOENDER SPECIAALCLUB

Club Jaarverslag 2020
Wat een bijzonder jaar was 2020! Geen gemakkelijk jaar, met Covid-19 én Vogelgriep
hangen er tèveel virussen in de lucht. Met elkaar hebben we er toch een jaar van
gemaakt met veel positieve gebeurtenissen en ervaringen.
Om te beginnen was het natuurlijk ons 40-jarig Lustrumjaar. Met elkaar hebben we
een prachtig nieuw Clubboek gemaakt, een presentatie van 60 fokkers & liefhebbers van
onze prachtige Vorwerk en Lakenvelder hoenders. 'Echte' ontmoetingen waren dit jaar
moeilijk en ook onze feestelijke jubileum ALV kon helaas geen doorgang vinden. Wel
hebben alle 100 leden een kadodoos ontvangen met een set speciaal gegraveerde
theeglazen, een handige club-tas en ons prachtige clubboek. Dit clubboek illustreert dat
we sámen onze club vormen, en dat een gezamenlijke inspanning tot prachtige
resultaten kan leiden. Het bestuur zoekt nadrukkelijk naar meer samenwerking: met
elkaar kunnen we mooie dingen doen, en door meer actieve leden en het verdelen van
taken blijft iedereen gemotiveerd.
Die samenwerking met elkaar, en de oprechte belangstelling en enthousiasme voor
elkaars dieren, hokken, fokprestaties en uitgangspunten maken ook de hokbezoeken
altijd weer tot een leerzame én gezellige bijeenkomst. Gelukkig konden we in het
voorjaar 3 hokbezoeken laten plaatsvinden, met dank aan gastheren, keurmeesters
en aanwezige leden. Het is een interessant moment om bij elkaar "in het hok" te kijken,
de eerste kuikens hebben al een mooie leeftijd om besproken te worden.
We zien uit naar de hokbezoeken 2021!
Samen met de speciaal-clubs van Barnevelders en Kuif- en Baardkuifhoenders hebben
we een jongdierendag georganiseerd begin september. Een bijzonder evenement in
meerdere opzichten, een nieuwe locatie, een nieuwe samenwerking, nieuwe
opstellingen (covid-veilig). Het was veel werk, maar wat was het een super geslaagde
dag, met prachtige hoenders natuurlijk, maar ook een instructieve eierkeuring, een
fantastische bbq-lunch, top-dierbesprekingen door de keurmeesters, en het was ook
nog eens mooi zonnig weer. De samenwerking met andere clubs maakte deze Jong
Dierendag mogelijk, de samenwerking van leden na afloop zorgde ervoor dat alles
weer razendsnel afgebroken en opgeruimd was. Vele handen maken licht werk.
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APK-KiP liet een volgende samenwerking zien: in oktober ontstond het idee van APKKiP. Dat werd zó positief ontvangen door de keurmeesters dat het Lakenvelder &
Vorwerk bestuur besloot om de 'keurmeester bij u thuis' open te stellen voor leden van
alle speciaalclubs in Nederland. Vanuit onze club is er goed deelgenomen, voor
liefhebbers een uitstekende gelegenheid om met een keurmeester een 'breed APK
gesprek' te voeren, voor fokkers een voortreffelijk moment om samen met een
keurmeester de hoenders te keuren en foktomen samen te stellen. De ongelofelijk
uitgebreide kennis van de keurmeesters maakte grote indruk, de gastvrijheid van onze
leden en goede kwaliteit van de dieren ook.
Wij sluiten 2020 af met 110 leden waarvan 21 nieuwe leden. Een fantastisch resultaat!
Op onze website kunt u alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog een rustig
nalezen: van kuikenradar tot jong dierendag, huldiging van clubjubilarissen Pluim en
Braakman en vele andere nieuwsberichten. In 2021 blijven wij met elkaar werken aan
een frisse en levendige club, met prachtige hoenders en gezellige activiteiten. Blijf ons
op de hoogte houden van uw bijzondere ontmoetingen, nieuwe ideeën en adviezen en
laten we mét elkaar weer vele gezamenlijke activiteiten organiseren.
ACTIVITEITEN IN 2020
1. Digitale ALV Ledenvergadering 2020

8. Lakenvelders bij Pluimveemuseum

2. Jubileum Kado's

9. Jongdierendag + Video verslag

3. Hokbezoeken

10. APK-KiP, geen Clubshow

4. L&V Mondkapjes

11. Leden Enquete 2020

5. Fotoshoot Kuikens 21 weken

12. Fokkers voor Fokkers

6. Kraaitoon Telefoon

13. Kuikenradar 2021: 14 speciaalclubs

7. Vorwerk Ringen en Gewicht

14. Faq-pagina op onze Website
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