1962
De aansluiting bij de NBvV.
Na de oprichting besluit het bestuur de vereniging aan te melden als afdeling van de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers. In het februarinummer 1962 van het maandblad “ONZE VOGELS”
verschijnt onderstaande mededeling:

(NB: Bij de bond had men, zoals velen nu nog, moeite met de juiste schrijfwijze van “Ooststellingwerf”)
Leden in 1962
Door het ontbreken van archiefmateriaal uit de beginperiode van de vereniging is het moeilijk te
achterhalen wie er toen lid waren. Een niet volledige ledenlijst kan gemaakt worden van de
deelnemers aan de tafelkeuring die in oktober 1962 werd gehouden. In de uitslagen vinden we dan
onderstaande namen:
H. Westerhof
A. Poppinga
R. Bergsma, Makkinga
J. Kuiper, Makkinga
L. Oosterveld
R. Thie Scheffer
E.J. Koopman, Donkerbroek

R.v.d.Berg, Makkinga
L. Russchen
T. Hessels
W. Siebring
L.J. Gorter, Donkerbroek
G. Helder

G. Steg
J. de Jong
A. Oost
J. Blaauw, Donkerbroek
W.v.d.Veen, Donkerbroek
J. Oosterkamp

Waar niet nader aangegeven komen de leden uit Oosterwolde.
De lijst is niet volledig omdat er ongetwijfeld nog leden zijn geweest die niet ingezonden hadden.
Tentoonstelling 1962
Om ervaring op te doen met het organiseren van een tentoonstelling wordt besloten op zaterdag 20
oktober een zogenaamde “tafelkeuring” met een daaraan verbonden tentoonstelling te houden.
In de Nieuwe Ooststellingwerver verschijnt onderstaande advertentie:
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Een verslag van deze tentoonstelling is opgenomen in de Nieuwe Ooststellingwerver:

Zaterdag hield de Volièrevereniging Ooststellingwerf, aangesloten bij de Ned. Bond van
Vogelliefhebbers haar eerste tentoonstelling in de bovenzaal van “De Zon”.
Hoewel deze tentoonstelling bescheiden van opzet was, deze vereniging bestaat nog maar een
jaar, was er een behoorlijk assortiment.
Voor de tafelkeuring die des morgens werd gehouden, waren ondermeer 40 kanaries en enkele
parkieten, diamantduiven en Indische Nonpareils ingeschreven.
De langs de kant opgestelde vitrines en kooien met allerlei tropische vogels gaven de zaal
mede een gezellig aanzien.
De zeer geslaagde tentoonstelling had over de publieke belangstelling niet te klagen.
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