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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 

 
Voorzitter:     A. Zomer 
      De Putter 14 
      7609 TX Almelo 
      Tel. 0546-456146 
      E-mail: zomer66@zonnet.nl 
Secretaris:     G.J. van Duuren 
      Wichinksweg 6 
      7434 RW Lettele 
      Tel. 0570-551015 
      E-mail: jan.vanduuren@home.nl 
Penningmeester:    P.M.J. Konkelaar 
      Stickerbelt 79  
      8014 ND Zwolle 
      Tel. 038-4659481 
      E-mail: pietkonkelaar@home.nl  
2e Voorzitter:     G.J.J. Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 
      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 
      E-mail: Yurley2@kpnmail.nl  
2e Secretaris:    J. Hakvoort 
      Urkerdwarspad 6 
      8309 PS Tollebeek 
      Tel. 0527-685044 
      E-mail: jacob.hakvoort@xs4all.nl 
Lid van bestuur a.i.:    Lambert Zandman 
      Den Lagen Oordt 19 
      7731 GM Ommen 
      Tel. 0529-462460 
      E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl   
Lid van bestuur:    E.D. van Dijk 
      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 
      E-mail: egbert.rie@home.nl  

 
**********************  

Het district Overijssel telt per 15 juli 2010, 53 afdelingen, met 3439 leden (waarvan 172 
jeugdleden).  

**********************  
DISTRICTSFONDS 
De minimale bijdrage (verplicht voor elke afdeling van het district) aan dit fonds is  16 per 
jaar. Waarvan € 4,-- voor de jeugd. De bijdrage kan als volgt worden voldaan: 
1e   In principe per automatische incasso  
2e Op de districtsvergadering contant of per betaalcheque (na overleg met 

penningmeester) 
3e Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer: 
 2490029, ten name van: Districtsfonds NBvV Overijssel 
     Stickerbelt 79 
     8014 ND Zwolle 
onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging. 
De gelden uit het districtsfonds hebben de volgende bestemming: 
2/4: voor de afdeling die de districts TT organiseert; 
1/4: voor jubilea, prijzen, enz.  
1/4: voor jeugdzaken 
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 12 OKTOBER 2010, 19.30 UUR 
 
AAN: De N.B.v.V. afdelingen in het district Overijssel 
 
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op: 
dinsdag 12 oktober 2010 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 
Marienheem, telefoon: 0572-351238. 
 
AGENDA: 
 
1. Opening 
2. Notulen districtsvergadering 20 april 2010. 
3. Ingekomen en uitgegane stukken  
4. Mondeling verslag afgevaardigde A.V. 15-05-2010 (Dhr. B. Papenborg)  
5. Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de AV van  

2010 zullen worden ingediend. Deze voorstellen dienen met beleidszaken van de 
NBvV te maken te hebben, dan wel hieraan gelieerd te zijn. (N.b.: Het staat elke 
afdeling vrij om een dergelijk voorstel in te dienen. De ervaring heeft geleerd dat het 
wenselijk is, om een voorstel eerst in het eigen district te toetsen op haalbaarheid). 

6. Verkiezing leden bondsbestuur. Aftredend in 2011,  bondssecretaris Loek Bertina en 
de vacante positie van 2e bondsvoorzitter. Aangezien deze positie nog niet gevuld is, 
behoeft hierover geen stemming gehouden te worden, tenzij een kandidaat gevonden 
en voorgesteld gaat worden. Op dit moment is nog niet bekend of Dhr. Bertina zich 
herkiesbaar stelt. Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door een 
district, tot 31 december 2010. 

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2011, voorzitter 
Albert Zomer en bestuurslid Egbert van Dijk. Beiden hebben zich bereid verklaard 
zich wederom herkiesbaar te stellen. Bestuurslid Lambert Zandman zal tijdens de 
vergadering aangeven of hij zich voor een periode van drie jaar kandidaat stelt, na zijn 
orientatieperiode.Voor deze functies kunnen kandidaten zich stellen, mits gesteund 
door 10 afdelingen en een intentie verklaring en wel tot 31 december 2009.  

8. Terugblik op de jeugdontmoetingsdag te Lettele (L-13) 
                                                         - - - Pauze - - - 
 (tevens mogelijkheid clubshopartikelen te kopen c.q. af te halen) 
9. Beleid, mededelingen, nieuws en wetenswaardigheden NBvV 
10. Behandeling voorstel districtsbestuur om tijdens district TT, als extra, de titel 

“Meesterzanger” voor zangkanaries in te voeren. Tevens behandeling evaluatie en  
aanpassing aspirant keurmeester opleidingsfonds district Overijssel (zie blad 14).  

11. Mededelingen inzake de districtstentoonstelling te Denekamp. 
12. Eventuele mededelingen van het districtsbestuur. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 
 
Wij hopen van alle afdelingen uit het district een afvaardiging te mogen begroeten en hopen  
daarnaast tevens op een korte, maar bovenal constructieve vergadering. Is uw afdeling 
verhindert, dan graag een afmelding naar de districtssecretaris. 
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                                  Het districtsbestuur. 
 
 
 
 
Notulen districtsvergadering 20 april 2010. 
 
1.Opening: 
Voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezige dames en heren hartelijk 
welkom op de voorjaarsvergadering van het district Overijssel. Een speciaal woord van 
welkom is er voor de aanwezige ereleden de heren v.d. Molen, Mulder en van Rijn, lid van 
verdienste de heer van Elven,  evenals NBvV hoofdbestuur vertegenwoordiger Henk van 
Hout. 
 
Bericht van verhindering: Afdeling  Deurningen (D-32), Kampen/IJsselmuiden (K-18) 
Zonder kennisgeving afwezig: De afdelingen Enterse Vogelvrienden (E-35), Heetense 
Vogelvrienden (H-77), Kloosterhaar (S-42) en St. Jansklooster (J-03)  
 
Bij dezen  worden de overledenen uit het district, die ons na de districtsvergadering van 
oktober, ontvallen zijn herdacht (de gegevens zijn uit ons maandblad Onze Vogels gehaald) 
 
Dhr.   G. Ekkel  Kloosterhaar 
Dhr.  H. Berkel  Dedemsvaart 
Dhr.  G.J.S. Nijhuis  Hengelo 
Dhr.  G. Veldscholten Hengelo 
Dhr.  D.J. Voortman Rijssen 
Dhr.  J.A. Pothof  Dedemsvaart 
Dhr.  A.J. Dannenberg Rijssen 
Dhr.  G.A. Lam  Ens 
Dhr.  T. Vellinga Almelo 
Dhr.  A. Steen  Wijhe 
Dhr.  H. Boerkamp Wijhe 
Dhr.  J. Rengelink Hardenberg 
Dhr.  B.J. Nijhuis  De Lutte 
Dhr.  M.G.v  Werven Wijhe 
Dhr.   Eenkhoorn Genemuiden 
Dhr.  J.P.C. Hubner Deventer 
Dhr.  S. Greebe  Deventer 
Dhr.  W. Nieuwenhuis Wierden 
Dhr.  B.A. Luttenberg Nijverdal/Hellendoorn 
Dhr.  M.Y. Sikkes  Nijverdal/Hellendoorn 
 
Dhr.  T.  Huijbers Convoyeur COM NLD en keurmeester Tropen 
Dhr.  F. Fokkert districtsvoorzitter Drenthe. 
 
Wij hopen dat degenen die de genoemden in de toekomst moeten missen, de steun en de 
kracht zullen vinden om dit verlies te dragen. Staande worden onze vogelsportvrienden 
herdacht  in een moment van stilte. 
 

************** 
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Namens de  districtbestuursleden worden de afdelingen bedanken voor de prettige ontvangst 
bij het bezoek aan de afd. TT’s. Bedankt voor de vele catalogi en nieuwjaarswensen in fysieke 
of  e-mail vorm. Fantastisch om te zien hoeveel afdelingen hier werk van maken. 
 
 
Huishoudelijke mededeling: 
 
* Consumpties worden bijgetekend op uw lijst, graag na afloop vergadering afrekenen. 

Ook al heeft U geen consumptie’s gebruikt, toch de kaart inleveren bij de bediening. 
* Er is geen afdelingsenveloppe, eventuele spelden zijn in de pauze af te halen, een            

nieuwe secretariaatslijst wordt u direct na de vergadering per mail toegezonden 
evenals een verkort verslag van deze vergadering.  

* Agenda punt 13a toevoegen district TT Denekamp 
 
Het districtsblad is genummerd en iets van lay-out gewijzigd. Ook is het districtsblad op de 
site van Overijssel in PDF te downloaden, nadat hiervoor een voorstel van afdeling 
Hardenberg was gekomen. Helaas zijn er echter ook een aantal kleine foutjes geslopen in het 
fysieke blad. Op de site kon e.e.a. aangepast worden, echter in de kopij niet meer.  
 

a. U ziet mogelijk een verschil tussen de commissie’s in de agenda en in het verslag 
van 13 oktober 2009. De commissie’s samengesteld zoals genoemd in de agenda 
zijn juist.  

b. Helaas is bij de jeugdontmoetingsdag oproep de afdeling Wierden blijven staan, dit 
had natuurlijk Lettele moeten zijn. 

c. Nijverdal staat vermeld bij de jeugdontmoetingsdag van 2012, dit moet echter 
Zwolle zijn (deze had in oktober al de toezegging gekregen) 
Nijverdal/Hellendoorn schuift door naar 2013. 

d. Bij de districts TT van Overijssel staat voor 2013 de afdeling Twello. Na 
aanvankelijk hiervoor enthousiast geïnformeerd te hebben bij het districtsbestuur, 
blijkt echter een optie nog te voorbarig te zijn. 

e. U heeft een ledenlijst ontvangen die niet alfabetisch is, in de pauze is een nieuwe 
alfabetische lijst af te halen. 

f. In ons district zijn drie broers Papenborg actief, en ook nog voor verschillende 
afdelingen. In de notulen staat de heer Ben Papenborg van de afdeling 
Haaksbergen (H-67), dit dient te zijn de heer Henk Papenborg van de afdeling 
Haaksbergen (H-67) 

g. Op de achterzijde van het districtsblad is melding gemaakt van de 
districtstentoonstelling te Denekamp, de achterzijde is beschikbaar voor een 
advertentie, eventuele gegadigden kunnen zich melden bij het districtsbestuur.  

 
**************** 

 
2. Notulen 13 oktober 2009 
De notulen worden blad voor blad doorlopen en zonder op- of aanmerkingen, onder een 
woord van dank aan de secretaris voor het maken, goed gekeurd. 
 
3. Ingekomen en uitgegane stukken  
Ingekomen berichten zijn er van: 
a. Afdeling Enter. 
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Zij hebben besloten zich per 1 januari 2011 op te heffen en zullen dit jaar al geen Nationale 
TT meer organiseren. Jammer, maar de afdeling heeft een te kleine groep leden, om eigen 
evenementen en activiteiten te ontplooien. De afdeling leefde en werkte alleen nog voor de 
Nationale TT. Ook nieuwe kaderleden bleek problematisch te zijn. Wij bedanken de afdeling 
voor de vele jaren prachtige Nationale TT. Het was altijd goed en succesvol, maar nu is het 
ten einde. De afdeling heeft nog enkele lichtbakken te koop. 
b. Afdeling Hardenberg 
Heeft verzocht om het districtsblad digitaal te maken, zodat afdelingen deze kunnen 
downloaden. Aangezien dit een prima idee was is e.e.a. direct ten uitvoer gebracht, zodat 
iedereen naar behoefte deze kan uitprinten. 
c. Twee aspirant keurmeesters 
Twee aspirant keurmeesters hebben afzonderlijk van elkaar een verzoek tot declaratie van 
kosten voor opleiding ingediend. Deze gingen echter over langere perioden dan toegestaan 
(één over een heel jaar en de andere over drie jaar). Dit is in strijd met regelgeving. E.e.a. is 
afgewezen en door beide aspiranten akkoord bevonden. Alleen het laatste halve jaar (zoals 
voorgeschreven) wordt vergoed volgens de voorschriften.        
d.  Brief van Dhr. Kruiper. 
Er is een brief van de heer H. Kruiper, lid van de afdeling Hardenberg, ontvangen. Deze brief 
is ingezonden op persoonlijke titel. Het eerste gedeelte van de brief wordt door de districts-
voorzitter voorgelezen. Niemand in de vergadering heeft behoefte om hierop te reageren. Het 
2e gedeelte bestaat uit voorstellen, aangezien de brief kort voor de vergadering is ontvangen 
heeft het districtsbestuur zich hierover nog niet kunnen beraden. 
 
4. Benoeming afgevaardigde naar AV op zaterdag 15 mei 2010 
Van de afgevaardigde wordt een verslag van deze vergadering verwacht in de 
districtsvergadering van oktober. Tevens zal deze afgevaardigde een cadeau namens het 
district aanbieden aan de scheidende voorzitter Henk Marinus en vervolgens de 
afscheidsreceptie bijwonen. De heer Ben Papenborg afdeling Oldenzaal (O-05) geeft zich 
hiervoor op. Tevens zal hij de uitslag van de stemming overhandigen aan de bondssecretaris. 
 
5. Behandeling jaarverslag en financieel verslag NBvV 
Jaarverslag 
Er zijn geen bijzonderheden in het financieel overzicht. U kunt het duidelijke verslag van 
zowel de secretaris, als de penningmeester lezen. Er zijn geen onduidelijkheden. Feit blijft dat 
het ledenaantal nog steeds slinkt, wat langzamer dan voorgaande jaren, maar dit zou eigenlijk 
nu een halt toeroepen moet worden. Uw actie wordt hierbij zeer zeker gevraagd. Misschien 
moeten wij als district wel een wijze van belonen bedenken. De voorzitter doet een oproep 
aan de hier aanwezige bestuursleden om actief leden te gaan werven of hun leden aan sporen 
om actief leden te gaan werven. 
 
In 2009 kwam Overijssel in het jaarverslag voor als district met een opgeheven afdeling, dit 
zal nu ook in 2010 een feit zijn. Hopelijk blijft het daarbij en kunnen we ondanks de 
opheffing van Enter een ledenwinst voor 2010 boeken.   
 
6. Verkiezingen Hoofdbestuur. 
Er zijn geen tegenkandidaten. De uitslag zal bekend gemaakt worden door het stembureau. 
Voor de opvulling van het HB is nog geen kandidaat bekend of Henk van Hout moet dat nu 
willen bekend stellen. Ook Henk van Hout kan nog geen nadere mededelingen doen over een 
eventuele kandidaat voor de open gevallen plaats in het HB. 
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7. Verkiezing districtsbestuur 
Er was een mogelijkheid tegenkandidaten te stellen tot 31 december. Deze waren er echter 
niet. Hieruit mag het districtsbestuur concluderen dat Dhr’n Jan van Duuren en Jacob 
Hakvoort voor de komende drie jaren opnieuw het vertrouwen wordt gegeven. Voorzitter 
dankt allen. Het districtsbestuur is doende met aanvulling. De heer L. Zandman (Lambert) uit 
Ommen is bereid gevonden een jaar als districtsbestuurder mee te lopen. Indien het hem 
bevalt, is hij volgend voor jaar op de districtsvergadering verkiesbaar. De vergadering wordt 
verzocht akkoord te gaan met een tijdelijke benoeming om Lambert de sfeer te laten proeven. 
Dit wordt door de vergadering akkoord bevonden. 
  
8 Mededelingen NBvV  
 
Na een kortstondige maar heftige ziekte, is de districtvoorzitter van Drenthe Dhr. Freek 
Fokkert, op dinsdag 6 april jl. op 57 Jarige leeftijd overleden. 
Gezien de uitvaart op zaterdag 10 april plaatsvond, is de bondsraadvergadering welke ook op 
deze datum gepland was, verschoven naar maandagavond 12 april. Een aantal agendapunten 
voor de gebruikelijke vergadering voor de districtsvergadering zijn verschoven naar latere 
datum. 
 
Vogel 2010 
Vogel 2010 heeft een financieel tekort van € 10.000 euro, wat nog € 15.000 kan worden. 
Verder een zeer geslaagd evenement. 
 
Wij proberen aan alle kanten geld over te houden, blijken keurmeesters hun uitnodigings-
brieven te hebben gekopieerd en weggegeven aan kennissen en vrienden om zo gratis Vogel 
2010 te kunnen bezoeken. In vervolg zullen keurmeesters zich moeten legitimeren bij Vogel. 
 
Verslag COM Portugal 
De nieuwe wijze van aanvoer vogels is zeer goed bevallen. Niet alle vogels zijn retour 
gekomen, enkele hebben het leven gelaten. Er zijn geen signalen geweest van diefstallen. De 
organisatie en beveiliging waren goed. De keurmeestervergadering was zeer rommelig 
geweest.  
 
Vraagprogramma 

• Het nieuwe vraagprogramma voor de komende 5 jaar is aangenomen, met dien 
verstande dat de last-minute wijziging om de hoofdgroepen bij de zebravinken van 2 
naar 8  te brengen mede is aangenomen.  

• Het vraagprogramma is medio mei beschikbaar, ook voor de diverse producenten van 
TT-programma’s.  

• Publicatie in het TT-katern. 
• Kleine grasparkieten en bonte kanarie worden erkend op district TT en bondsshow.   
 
  

Prijzensysteem: 
• Bij de Bondsshow: Gekozen is voor een hoofdgroepkampioen bij de enkelingen, 

stellen en stammen, dus 3 per hoofdgroep. In de groepen G/Z/B.  
• Bij de DTT’s: conform prijstoekenning Bondsshow, dus inclusief 

hoofdgroepkampioenen.  
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• Minimum aantal punten is vastgesteld, met dien verstande dat bij de stellen een 
wijziging heeft plaatsgevonden: is 183 punten (jeugd 181 punten) geworden omdat de 
oorspronkelijke aantallen (182, resp. 180) niet konden.  

• Het HB streeft naar medailles G/Z/B per groep, dus niet alleen vermelding en sticker 
o.i.d.  

• De KMV-besturen zullen uiterlijk 24 april (jaarlijks overleg met HB) met een 
gezamenlijk voorstel komen m.b.t. maximale punten voor de hoofdgroepkampioenen.  

 
Overgangsregeling kooien: 
Het nieuwe vraagprogramma gaat uit van 1 soort kooi per groep. Met name bij de 
postuurkanaries komen nu verschillende kooien voor. Er is een overgangsregeling vastgesteld 
van 2 jaar. In de praktijk betekent dit dat m.i.v. het seizoen 2012 (districten)/2013 
(Bondsshow) alleen nog de voorgeschreven kooien gebruikt mogen worden.  
 
Ringbestelformulier Onze Vogels: 
Door de grote vorderingen die we gemaakt hebben in de digitale bestelling van de ringen is 
het ringbestelformulier niet afgedrukt in Onze Vogels. Albert Zomer heeft hier als 
districtsvoorzitter tegen geageerd. Het hoofdbestuur en bondsbureau hebben erkend dat dit 
een cruciale misstap was, waarvoor verontschuldigingen van het hoofdbestuur en 
bondsbureau. Diverse stappen zijn ondertussen ondernomen om de formulieren toch bij de 
afdelingen en leden voor handen te krijgen. Ook van de internetsite van de bond is het 
formulier te downloaden. In het maandblad van mei zal alsnog een ringbestelformulier 
opgenomen worden. Volgend jaar zal het formulier weer normaal en tijdig in het maandblad 
geplaatst worden, zodat de leden op tijd herinnerd worden ringen te bestellen. Zij kunnen het 
formulier handmatig invullen, inleveren bij hun ringencommissaris waarna deze de 
bestellingen digitaal kan verzorgen richting bondsbureau. 
 
Kanarietentoonstelling:  
In het natuurhistorisch museum in Rotterdam vindt een grote tentoonstelling plaats over de 
historie van de kleurkanarie. U hebt hierover al kunnen lezen in ons maandblad.  
Een bezoek aan de tentoonstelling is zeer de moeite waard. Zie ook de diverse artikelen in ons 
maandblad die al verschenen zijn, en ook in volgende maandbladen zult u nog informatie 
aantreffen. 
Als u een dagje op stap wilt is het een echte aanrader; voor de tijd die u over heeft biedt 
Rotterdam nog vele mogelijkheden. 
 
Communicatie met afdelingen: 
Naast de website van de NBvV, en de digitale nieuwsbrief zou communicatie met de 
afdelingen zeer snel kunnen d.m.v. e-mail verkeer. 
Een prettige bijkomstigheid van het nieuwe digitale ringen bestelsysteem is dat het 
bondsbureau steeds beschikt over actuele e-mailadressen van uw ringen commissaris. Op 
eenvoudige wijze kan nuttige informatie snel voor handen zijn! E.e.a. zou natuurlijk ook 
geregeld kunnen worden voor de afdelingssecretariaten, waarvan dan wel een correct 
mailadres voorhanden moet zijn. 
Het hoofdbestuur zou graag de mening van de afdelingen vernemen, om vast te stellen of er 
belangstelling is voor deze wijze van communiceren. Het is in deze wel “iedereen of  
niemand “. Wanneer er geen voldoende belangstelling is voor deze mogelijkheid blijft het bij 
ons voorlichtingsbulletin, website, maandblad en digitale nieuwsbrief.  
 
Faktuur van de Ringen: 
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Voor de laatste ringbestelling die door uw ringencommissaris gedaan is, en door het 
bondsbureau verwerkt is, is de faktuur verstuurd naar de penningmeester van uw afdeling. De 
automatische afschrijving geschied vanaf het rekeningnummer welk door de ringen-
commissaris is opgegeven. Dit is ontstaan door koppeling in het boekhoudsysteem van het 
bondsbureau, uw afdelingscode en de voor handen zijnde gegevens van de penningmeester 
van uw afdeling. Voortaan zal de factuur weer naar de ringencommissaris gaan en wel via het 
door hem opgegeven mailadres. De factuur wordt tegelijkertijd met de ringen verzonden.   
 
Overigens blijken er nog vele ringencommissarissen te zijn die de betaling van de ringen voor 
hun afdelingen regelen via zijn of haar privé bankrekening. Het verleden heeft aangetoond dat 
hier problemen ontstaan doordat privé en verenigingsgelden met elkaar verweven worden!!!  
Zorg in alle gevallen dat privé en verenigingrekeningen gescheiden blijven, en dat naast uw 
ringencommissaris en/of penningmeester b.v. ook de voorzitter van uw vereniging 
gemachtigd is om financiële transacties voor uw vereniging  te verzorgen. 
 
Inschrijvingen Bondsshow: 
Nu het vraagprogramma over enkele weken  digitaal beschikbaar is, wordt er binnen het 
hoofdbestuur nagedacht om ook de inschrijvingen voor de bondsshow digitaal, dus via 
internet te realiseren. Het zou vele voordelen hebben, want fouten en vergissingen kunnen 
nagenoeg uitgesloten worden. Er wordt een grote tijdwinst geboekt. 
Daarnaast  kan er door de bond behoorlijk op kosten bespaard worden wat weer tot uiting 
komt in de inschrijfprijs voor de vogels. 
Aan een systeem (programma)  wordt momenteel gewerkt; voorwaarden die gesteld zijn, zijn 
o.a. :  zeer gebruiksvriendelijk, fout vermijdend, en rekening houdend met ouderen die geen 
computer hebben, om met behulp van derden toch eenvoudig maar wel digitaal in te kunnen 
schrijven. Er zal hiertoe een helpdesk gaan functioneren. 
 
Financiën NBvV 
In verleden vastgezet geld komt vrij, met een leuk rentepercentage. Gaat verder goed met 
NBvV. 
 
Bondsbureau 
Nieuwe automatiseringspakketten geven wat hobbels op het bondsbureau, echter niet 
verontrustend.  
 
Ringen 
De nieuwe wijze van ringen bestellingen roept overal positieve reacties op. Er blijken toch 
ook nog afdelingen die geen inlogcode hebben aangevraagd. Op papier kan er niets meer 
besteld worden, alles is digitaal.  
 
Keurcontracten 
M.b.t. gecontracteerde KM is een nieuwe regel ingegaan, dat indien de KM binnen 6 maanden 
voor de keuring afgezegd gaat worden, hij alsnog recht heeft op keurvergoeding. Er lag eerst 
een voorstel voor een jaar voor keuring. D.w.z. de afdeling is vergoeding verschuldigd bij 
afzegging binnen dat jaar. Dit is door de BR, incl. distr. Overijssel, afgewezen en is derhalve 
naar 6 maanden gebracht. 
 
Keurcontracten dienen ingestuurd te blijven door de keurmeesters naar het bondsbureau, heeft 
met verzekering te maken en de afspraak met de NBvV verzekering. 
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Geschillencommissie: 
Jaarrapportage wordt geaccepteerd, alsmede het voorstel om differentiatie aan te brengen in 
aftreden van Dhr. Heesakkers, Houwen en Zomer, zodat de commissie geborgd blijft. 
 
 
Digitaal formulier voor spelden: 
Er komt een digitaal formulier voor aanvraag spelden Bijz. gewaardeerd lid NBvV als 
hulpmiddel voor districtsvoorzitters, zodat alle info bekend wordt.  
 
Maandblad Onze Vogels; 
Zo u maandelijks kunt zien, wordt ons maandblad steeds mooier en steeds beter. 
Onze redactie draait op volle toeren. Heeft uw afdeling, uw district, of leden  wetenswaardige 
zaken in artikelvorm, schroom niet om deze naar ons bondsbureau te mailen. Zie maandblad 
Onze Vogels.  
 
Bondsvlaggen: 
Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de belangstelling voor bondsvlaggen met een 
afbeelding van 200 x 300 cm. Een dergelijke vlag zal tussen de € 50,- en € 75,- gaan kosten. 
Het hoofdbestuur verneemt graag per district de belangstelling hiervoor alvorens te besluiten 
deze vlaggen te gaan leveren. Op de vraag van de voorzitter of er al afdelingen zijn die 
belangstelling hebben voor zo’n vlag steekt niemand de hand op.   
 

    PAUZE 
9. Beleid districtsbestuur 
* Het reglement voor het aspiranten opleidingsfonds dient geëvalueerd te worden. Het 
 districtsbestuur heeft al wat ideeen en zal dat bij U bekend stellen ter beoordeling. 
 Blijft dat het fonds bedoeld is voor aspiranten en niet voor reeds geslaagde KM’s. 

Tevens is dit potje leeg zodat de districtspenningmeester binnenkort weer een incasso 
zal doen ter aanvulling van dit potje.  

* In het oktoberblad zullen de regels v.w.b. het verenigingsklassement nogmaals bekend 
 gesteld worden (deze regels worden al sinds jaar en dag naar tevredenheid 
 gehanteerd). 
* In het oktoberblad zal een voorstel worden gelanceerd om bij de zangkanaries de 
 competitie weer wat te doen opleven, door het instellen van een meesterzanger, i.p.v. 
 drie hoogst genoteerde vogels (meestal altijd de kampioen) die de verenigingsprijs in 
 ontvangst neemt).   
 
10. Financieel verslag district 
Zie aan U verzonden overzicht Er zijn geen vragen hierover vanuit de vergadering. 
 
11. Verslag kascontrolecommissie. 
Tubbergen (T-15), Steenwijkerwold (S-39) en Steenwijk (S-15) 
Namens deze commissie deelt de heer Cor van Elven (afd. Steenwijk) mede dat er geen 
onregelmatigheden zijn geconstateerd. Het overzicht zag er prima en overzichtelijk uit en de 
commissie stelt voor om de penningmeester te dechargeren. Middels applaus stemt de 
vergadering hiermee in.  
 
12. Benoeming nieuwe commissie 
St Jansklooster (J-03), Sibculo (S-42) en Rijssen (R-06) zoals afgesproken in volgorde. 
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13. Terugblik op district TT 2009 georganiseerd door Dalfsen 
Wat moet er over gezegd worden. Het was een prachtige show, goed georganiseerd, geen 
wanklanken, helaas gooide de sneeuw roet in het eten.. Niemand van de aanwezigen heeft 
behoefte om hierop nog iets aan toe te voegen. Daarna bedankt de voorzitter van de afdeling 
Dalfsen iedereen die op wat voor manier dan ook heeft mee gewerkt om deze show tot zo’n 
succes te maken. Tevens spreekt hij de hoop uit dat de afdeling Denekamp meer vogels op 
hun show mag verwelkomen. 
 
Districtsvoorzitter Albert Zomer overhandigt de voorzitter van de afdeling Dalfsen  ter 
herinnering het gebruikelijke Delfts blauwe bord. 
 
13a District TT Denekamp 
Voorzitter van de afdeling Denekamp meldt dat de inbreng van de vogels aan de achterzijde 
dient te geschieden, de vorige keer is dit niet helemaal goed gegaan. Tevens roept hij op om 
met veel vogels naar de districtstentoonstelling te komen. Districtsvoorzitter doet een oproep 
aan de hier aanwezige bestuursleden om hun leden te activeren om met hun vogels naar 
Denekamp te komen. 
 
Art. 12 van het TT-reglement inzake de prijzen is aangepast conform de afspraken die in de 
Bondsraad zijn goed gekeurd. 
 
14. Uitslag verkiezing bondsbestuurders en stemming bonds- en afdelingsvoorstellen 
Namens het stembureau doet de afgevaardigde van de afdeling Gorssel het woord.  
Het stembureau werd gevormd door de afdelingen G-06 (Gorssel), G-33 (Gramsbergen) en 
H-67 (Haaksbergen).  
 
Ingeleverd zijn 44 formulieren. Men is tot de volgende uitslag gekomen. 
               Voor      tegen     blanco      stemmen niet        stemmen van 
                                                                                  uitgebracht            onwaarde 
 
Agendapunt 7a              3162        0            143 
Royement Dhr.K.  
 
Agendapunt 7b              3247        0              58 
Royement Dhr.H. 
 
Agendapunt 7c                          3305       0                0 
Verkiezing Jan Heesakkers 
 
Agendapunt 9 
Verkiezing Henk van Hout        3305      0                0 
 
 
Nb. districtsbestuur: In het district Overijssel zijn maar 3236 stemgerechtigde leden. De 
uitslag kon dus niet goed zijn. Secretaris heeft daarom de dag na de vergadering de stemmen 
herteld. Hij kwam toen tot de volgende uitslag (de 44 ingeleverde stemformulieren zijn mee 
genomen naar de AV en ook daarna bewaard voor diegene die e.e.a nog wil in zien) 
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                                                Voor        Tegen          Blanco         Stemmen niet  Stemmen van 
                                                      uitgebracht     onwaarde 
 
Agendapunt 7a                       2350            0                143                    743                 0 
Royement Dhr.K 
 
Agendapunt 7b                       2435            0                  58                    743                  0 
Royement Dhr.H.       
 
Agendapunt 7c 
Verkiezing                              2493            0                    0                    743                  0 
Jan Heesakkers 
 
Agendpunt 8 
Verkiezing                              2493            0                     0                   743                  0 
Henk van Hout 
 
Stemcommissie in april 2011 wordt gevormd door Hardenberg (H-31), Hasselt (H-22) en 
Heeten (H-77), bijgestaan door secretaris Jan van Duuren (i.v.m. juiste vermelding 
ledenaantal). 
 
15. Mededelingen Jeugdontmoetingsdag Lettele. 
Inzenden van OK-vogels is alleen mogelijk voor nieuwe jeugd inzenders die geen EK-vogels 
in zenden. Namens de afdeling “Ons Genoegen” Lettele deelt districtssecretaris Jan van 
Duuren mee, dat er een commissie is gevormd die zich op dit moment bezig houdt met de 
organisatie van deze dag. Alle jeugdleden in Overijssel krijgen deze zomer een inschrijf-
formulier toe gezonden. De afdeling Lettele rekent er op dat u uw jeugdleden wilt motiveren 
om naar deze dag te komen. 
  
16. Rondvraag 
Henk van Hout maakt van de gelegenheid gebruik om nog het woord te richten tot de 
aanwezigen. In het HB viel de portefeuille jeugd onder Henk en als zodanig heeft hij 
meerdere vergaderingen van de werkgroep Jeugd- en ledenwerving bij gewoond.  Deze 
werkgroep is opgehouden te bestaan. Er dient weer wat gedaan worden met de jeugd en Henk 
heeft hiervoor enkele mensen, niet zijnde districtsbestuurders, benaderd. Hij heeft Nederland 
in 4 delen verdeeld en elk deel bevat 3 districten, elk deel noem het maar Noord, Oost, Zuid 
en West zou dan 3 seniorleden plus enkele jeugdleden moeten leveren die zich voor de jeugd 
in gaan zetten.  Men zou dan de jeugd in leeftijdscategorieën in moeten delen bijv. 6 t/m 9 is 
categorie A, 10 t/m 13 is categorie B en 14 t/m 16 is categorie C.  
 
Indien er mensen zijn die hiervoor belangstelling hebben meld je bij Henk van Hout. Henk 
bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen (zie stemming) hij vond het prettig om in 
Overijssel te zijn. 
 
Voor de inschrijvingen voor de Bondsshow gaan Noord Holland en Overijssel een pilot 
draaien om de inschrijvingen digitaal te gaan doen. Ben Papenborg gaat dit samen met broer 
Willy binnen het district Overijssel verzorgen. Uiteraard vergeten we de mensen niet die niet 
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op een computer kunnen werken. Het ringenbestelformulier komt weer gewoon in Onze 
Vogels. 
 
Afdeling Lochem (L-19): Henk Marinus schreef elke maand een column in Onze Vogels, gaat 
de nieuwe Bondsvoorzitter dit ook doen? 
Antwoord: dit is het 3e district die dit vraagt, het is zeker zijn bedoeling om dit, in een wat 
andere vorm op te pakken. 
  
17. Sluiting 
Om. 21.55 uur sluit de districtsvoorzitter deze bijeenkomst, bedankt Henk van Hout voor zijn 
komst naar ons district, wenst allen wel thuis, een goede vakantie en tot ziens op de oktober 
vergadering. 
 
Aldus opgemaakt te Lettele 
Jan van Duuren 
(districtssecretaris) 
 
 
 
 
 

In Memoriam 
 

Op 8 juli 2010 overleed Dhr. Jan Kuizenga, secretaris van de afdeling Steenwijk. Een 
vogelliefhebber in hart en nieren en een zeer betrokken aimabel persoon. Hij werd 
geconfronteerd met een ziekte die voor hem niet te overwinnen was. Tot op het moment dat 
hij niet meer kon, was hij actief in het verenigingsleven. Als voorzitter van het district 
Overijssel mocht ik, van Jan, toen ik in Uruzgan verbleef regelmatig een berichtje ontvangen, 
vaak met een persoonlijke noot. Dit typeerde zijn betrokkenheid.  
 
Nu is hij er niet meer. Hij was een belangrijk en graag geziene persoonlijkheid in en om de 
afdeling Steenwijk. Hij werd vanwege zijn verdiensten in het verleden onderscheiden, met de 
Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 
Nu rest slechts de herinnering. 
 
Wij wensen de familie en de afdeling veel sterkte en kracht toe, om dit verlies te dragen. 
 
                                                                          Bestuur en leden district Overijssel  
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Voorstellen: 
 
Voorstel I  m.b.t. titel “Meester-zanger”.  
Indiener: Districtsbestuur 
 
Om de zangkanarie sport wat meer te stimuleren en er enige strijd in aan te brengen is het 
voorstel van het districtsbestuur om ter waardering van de zangkanarie de titel 
“Meesterzanger” weer in te voeren. 
 
Op dit moment is het zo dat degene die kampioen is op de districtstentoonstelling met een 
stam meestal ook de verenigingsprijs heeft voor beste drie zangkanaries. Om de onderlinge 
strijd enigszins te verhogen maar ook een vogel die niet in de prijzen is gevallen de kans te 
geven een eretitel te behalen is dit idee geboren. 
 
Het kan in de praktijk  voorkomen dat van een stam zangkanaries twee vogels niet zingen, 
terwijl de twee overigen of misschien wel een het meest aantal punten heeft vanwege zijn 
zang. Deze stam heeft dus geen kans op eremetaal in de stam, maar de ene goed zingende 
vogel wel op de titel “meesterzanger”.  
 
Wij leggen e.e.a. als voorstel bij U neer en stellen tevens voor onderstaande artikelen toe te 
voegen aan het reglement voor het afdelingsklassement (zie verderop in dit blad). 
 
10 Bij de zangkanaries geldt, m.i.v. 2010 dat de hoogst gewaardeerde zangkanarie in de
 secties Harzers, waterslagers en Timbrado’s afzonderlijk de titel “Meesterzanger” 
 krijgen, dit ter stimulans van de zangkanarie inzendingen.  
 
11. Bij de zangkanaries wordt voor de titel “Meesterzanger” elk jaar een ereprijs ter 
 beschikking gesteld, naast de NBvV prijzen, die door het district beschikbaar wordt 
 gesteld.  
 
Voorstel II m.b.t. Evaluatie en wijziging op reglement aspirant keurmeestersfonds Overijssel 
(indiener districtsbestuur) 
 
Zoals al aangekondigd in de districtsvergadering van april 2010 heeft het districtsbestuur het 
bovengenoemde reglement geëvalueerd. Naar de bescheiden mening van het districtsbestuur 
is het fonds een aanvulling binnen de vogelsport en draagt het een positief steentje bij in het 
verkrijgen van keurmeesters in ons district. Dit komt ons uiteindelijk allemaal zelf ten goede. 
Het reglement had wel wat behoefte aan bijsturing c.q. wijziging. Deze wijzigingen zijn in het 
bijgevoegde reglement onderstreept. Het districtsbestuur doet het voorstel deze wijzigingen in 
te voeren. 
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“Vergoedingsreglement aspirant-keurmeesters district Overijssel”. 
 
Artikel 1:  
Deze regeling stelt zich ten doel: 
a. Bevordering/stimulering van leden van het district Overijssel om zich aan te melden  
 als aspirant-keurmeesters; 
b.  Tegemoetkoming in de opleidingskosten voor deze aspirant-keurmeesters. 
 
Artikel 2:  
Het reglement is aangegaan voor onbepaalde tijd en zal telkens na een periode van 3 jaar                                
worden geëvalueerd, door het districtsbestuur, om de voortgang te toetsen, waarna tot 
eventuele verlenging door de districtsvergadering wordt besloten.                                                                     
 
Artikel 3:  
Het reglement is alleen van toepassing op aspirant keurmeesters die bondslid zijn van een 
afdeling in het district Overijssel. 
                              
Artikel 4:  
Jaarlijks wordt een bijdrage van 25,- euro per afdeling afgedragen dmv automatische inning, 
dan wel overschrijving per giro c.q. contante betaling op de districtsvergadering. De 
penningmeester zal hiervan een kasboek bij houden. 
 
Artikel 5:  
Telkens wanneer na evaluatie wordt besloten door te gaan met deze regeling, wordt de 
bijdrage jaarlijks voor zover nodig bijgesteld. 
 
Artikel 6:   
Vergoedingen die onder de regeling vallen zijn verblijfskosten en/of reiskosten naar de vaste 
locatie waar de lesdagen worden gehouden. Verder is het navolgende van toepassing; 
a. Praktijkdagen op diverse andere locaties in het land vallen niet onder deze regeling.  
b. Standaardeisen, etc., worden niet vergoedt. 
c. Als eis zal worden gesteld dat zoveel mogelijk op carpoolbasis gereisd dient te 
 worden; 
d.  Van de aspirant keurmeester wordt verwacht dat in alle redelijkheid gedeclareerd zal 
 worden; 
                   
Artikel 7:  
Vergoeding geschiedt op declaratiebasis en zal telkens door de penningmeester worden 
getoetst. De declaratie dient uiterlijk op 15 juli (voor de eerste helft van het lopende jaar) en 
voor 20 december (voor de tweede helft van het lopende jaar) bij de districtspenningmeester 
ingediend te zijn.     
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Artikel 8:  
Wanneer blijkt dat teveel aspirant keurmeesters van de vergoeding gebruik gaan maken, zal 
naar evenredigheid uitbetaald worden. Er kan nooit meer, per jaar, worden uitgekeerd, dan het 
bedrag welke jaarlijks door de afdelingen wordt ingebracht. 
 
Artikel 9: 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het districtsbestuur, met 
verantwoording aan de ledenvergadering. 
 
Aldus vastgesteld op ----------------- te Marienheem, de ledenvergadering gehoord hebbende 
 
Het dagelijkse bestuur 
Voorzitter A. Zomer 
Secretaris J. van Duuren 
Penningmeester P. Konkelaar 
 
 
Bijlage bij “Vergoedingsreglement aspirant-keurmeesters district Overijssel” 
 
 
Voorwaarden 
 

1. Door toedoen van het districtsbestuur zal periodiek terugkoppeling plaats vinden 
met de opleidingscoördinator van de KMV waar de aspirant opleiding volgt, om de 
voortgang te toetsen, evenals de presentielijst te controleren. 

 
2. Vergoedingen worden per half jaar vergoed (zie artikel 7). 

 
 
3. Vergoedingen kunnen alleen worden gedaan i.v.m. lesdagen. Bijzittingen en 

praktijkdagen zijn hiervan uitgesloten. 
 
4. De helft van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten wordt vergoed, op basis van de 

voor de NBvV geldende km vergoeding (op dit moment € 0,25 per kilometer) 
 

 
5. Voor verblijfkosten wordt € 5,00 vergoed p.p., per studiedag.  
 
6. Het vergoedingsreglement geldt alleen t.a.v. aspirant-keurmeesters die bondslid is 

van een afdeling in het district Overijssel. 
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2010 (definitief) 

Artikel 1. 
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Natuur- en Vogelvereniging WITROKA te Denekamp en wordt 
gehouden in het Tuincentrum Oosterik te Denekamp. 
 
Programma: 
Woensdag 15 december Inbrengen Vogels van  17.00  tot  20.00 uur 
Donderdag 16 december Keuring 
Vrijdag   17 december Gesloten 
Zaterdag  18 december  Opening  10.00 uur, geopend tot  17.30 uur 
Zondag  19 december Open voor publiek van  9.30 tot  17.30 uur 
Maandag 20 december  Open voor publiek van  9.30 tot  19.30 uur 
Dinsdag  21 december Open voor publiek van  9.30 tot  16.00 uur                                
                                            Afhalen vogels vanaf   16.30 tot  17.30 uur 
 
Artikel 2. 
De inschrijving is open gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 3 van het tentoonstellingsreglement 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van 
dit reglement. Ingezonden kan worden met erkende ringen van de N.B.v.V. Ook zijn ringen toegestaan van 
andere organisaties volgens C.O.M. Nederland, dit moet duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld, met 
een registratiebewijs afgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Dit registratiebewijs is 
verkrijgbaar via het bondsbureau van de N.B.v.V en dient fysiek in de zaal aanwezig te zijn (Kopie). 
 
Artikel 3. 
Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V., zoals staat afgedrukt in een van de 
uitgaven van “Onze Vogels” van het lopende jaar. Inschrijfformulieren moeten volledig en duidelijk op volgorde 
van klassenummer, met vermelding van de soort vogel en het verzekerd bedrag, te worden ingevuld. Voor elke 
ingeschreven vogel 1 regel gebruiken. 
 
Artikel 4. 
Het inschrijfgeld is € 2,00 per vogel, jeugd € 1,00 per vogel. Op het inschrijfformulier duidelijk aangeven 
JEUGD en geboortedatum. Een catalogus á € 3,00 is voor elke inzender verplicht. De inschrijfformulieren 
dienen, bij voorkeur in verenigingsverband, uiterlijk op 29 november 2010, noodsituaties daargelaten, in bezit te 
zijn van: G. Oude Vrielink, De Houtsnip 9, 7591 LS Denekamp, telefoon 0541-355494, E-mail:  
oudevrielink@ziggo.nl 
 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op girorekening nr. 11.07.16.167, t.n.v. Natuur- en 
Vogelvereniging Witroka te Denekamp, onder vermelding van DTT Ov. 2010. Er wordt geen inschrijfgeld retour 
betaald bij niet inzenden, dan wel  bij weigering van de vogel door het TT bestuur. 
 
Artikel 5. 
De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten, voorzover hun grootte 
dat toelaat in de zgn. advieskooi van de Bond (grote tropen en parkieten). Alleen voor duiven en grondvogels 
zijn (gratis) klapkooien aanwezig. Deze klapkooien zijn voor alle grondvogels verplicht, deze worden bij 
inbrengen overgekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van de 
klapkooien gebruik wil maken. Voor papegaaiachtigen zijn grote vluchten beschikbaar, hiervoor contact 
opnemen met de T.T. secretaris. 
 
Artikel 6. 
De vogels moeten worden ingebracht, zonder water met de voorgeschreven witte universele drinkfonteintjes, 
maar wel met voldoende zaad in de zaadbakjes en voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit 
schelpenzand gebruikt worden, uitgezonderd de parkietachtigen die in de universeelkooi worden ingezonden, 
deze moeten zaad als bodembedekking hebben. Bij vruchten- en insecteneters is grijs/witte kattenbakvulling 
verplicht. Voor de laatste groep is (eventueel) deskundige begeleiding aanwezig. 
 
Artikel 7. 
Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen bij inbreng door het bestuur worden geweigerd, evenals vuile 
en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene kooien. 
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Artikel 8. 
De vogels worden tijdens de T.T. door het T.T. bestuur verzorgd en mogen tijdens de T.T. niet uit de kooien 
worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het bijzijn van het T.T. bestuur. 
 
Artikel 9. 
Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan het bestuur 
niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
Artikel 10 
Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, dus niet bij het 
inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het T.T. bestuur. 
 
Artikel 11. 
De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 13 van het T.T. reglement van de N.B.v.V. 
 
Artikel 12. 
De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de N.B.v.V. toegekend. 
 
Artikel 13. 
Als verenigingsprijs worden toegekend: Een kampioensbeker, op één na ereprijs, op twee na ereprijs. 
Voor de zang zal een afzonderlijke verenigingsprijs beschikbaar worden gesteld. 
 
Artikel 14. 
De bekendmaking van de kampioensprijzen zal plaatsvinden tijdens de opening van de tentoonstelling. Alle 
kampioensprijzen kunnen na de opening worden afgehaald. 
 
Artikel 15. 
Wedstrijdvogels mogen tijdens de T.T. niet ter verkoop worden aangeboden. 
 
Artikel 16. 
Er is een aparte verkoopklasse van eigen kweek vogels voor inzenders, zie daarvoor het reglement 
verkoopklasse. Vooraf is er geen 10 % inschrijfgeld verschuldigd, doch pas bij de daadwerkelijke verkoop van 
uw vogels. 
 
Artikel 18 
Het is ten strengste verboden zich met lopers, kooien en/of vogeldoosjes in de T.T. zaal te bevinden. 
 
Artikel 19 
Zangkanaries: Bij inbrengen dienen de volgnummers van de ringen te worden opgegeven, dit wordt 
gecontroleerd. 
 
Artikel 20 
Inzenders waarvan de vogels  een ander voedsel vereisen dan het gebruikelijke zaad, dienen dit op het 
inschrijfformulier te vermelden en het voedsel zelf mede te brengen. Dit voedsel aanbieden bij het inbrengen met 
duidelijke vermelding: eigenaar, kooinummer en hoeveelheid verstrekking. Bijzondere vogels mogen, i.o.m. het 
T.T. bestuur, door de eigenaar zelf gevoerd worden. 
 
Artikel 21 
Inzenders van grondvogels dienen hun vogels vergezeld te doen gaan van een inentingsverklaring, ondertekend 
door een dierenarts. Evt. maatregelen genomen door bevoegde instanties, m.b.t. bepaalde groepen vogels, dienen 
als beschreven uitgevoerd te worden. Bij niet navolgen van de voorschriften dienen deze vogels ten spoedigste 
verwijdert te worden uit de TT omgeving. Kosten hieruit voortvloeiende zijn voor rekening van de 
inzender/eigenaar van betreffende vogels. 
 
Artikel 22 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet het T.T. bestuur, zonodig in overleg met het districtsbestuur. 
 
Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem, op 20 april 2010 
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Reglement Afdelingsklassement districtstentoonstellingen 
Om het inzenden van vogels te stimuleren en de onderlinge competitie te bevorderen is in het 
verleden het afdelingsklassement ingevoerd.  
 
De regels zijn als volgt voor alle vogels, m.u.v. de sectie zangkanaries: 
1. Na de keuring worden van de deelnemende afdelingen de hoogste gewaardeerde 
 vogels van vijf verschillende inzenders, van die afdeling, bij elkaar opgeteld (dit 
 gebeurd inmiddels  computermatig). 
2. Dit dienen vogels eigen kweek te zijn, dan wel de volgens het vraagprogramma NBvV 
 gevraagde OK vogels. 
3. Zowel de jeugd als de senioren tellen hierbij mee. 
4. Bij gelijkluidende aantal punten tellen de + en – punten mee, om de eindstand van dat 
 jaar te bepalen. 
5. Een + en een – kunnen tegen elkaar weg worden gestreept. 
 (V.b. de afdeling A heeft 93, 93, 93, 92 en 92 = 463 punten 
          de afdeling B heeft 93, 93, 92+, 92- en 92 = 462 punten 
          de afdeling C heeft 93, 93, 92+, 92- en 92+ = 462+ punten 
 De eindstand is 1e = afdeling A, 2e is afdeling C en 3e is afdeling B) 
6. Bij opnieuw gelijkluidendheid, wordt bepaald welke van deze afdeling de grootste
 diversiteit aan vogels met deze punten heeft ingezonden.  
 (V.b. een afdeling die 460 punten heeft met een kanarie, postuurkanarie, parkiet, 
 tropische vogel en een duif gaat voor op een afdeling die 460 punten heeft met twee 
 kanaries en drie tropische vogels). 
7. Afdelingen die geen vijf verschillende inzenders hebben, dingen niet mee naar de 
 klassementsprijzen in dat jaar.      
8. Het afdelingsklassement geeft de nummers 1 tot en met 3 recht op een ereprijs, ter 
 beschikking gesteld door het district, in het jaar van de district tentoonstelling.   
9. Daarnaast is er een klassement over vijf jaren waarvoor tevens ereprijzen ter 
 beschikking zijn gesteld. In dit vijf jaren klassement worden geen + en – geteld, dit om 
 onnodige complexheid te voorkomen.      
10 Bij de zangkanaries geldt, m.i.v. 2010 dat de hoogst gewaardeerde zangkanarie in de
 secties Harzers, waterslagers en Timbrado’s afzonderlijk de titel “Meesterzanger” 
 krijgen, dit ter stimulans van de zangkanarie inzendingen (pro-memorie).  
11. Bij de zangkanaries wordt voor de titel “Meesterzanger” elk jaar een ereprijs ter 
 beschikking gesteld, naast de NBvV prijzen, die door het district beschikbaar wordt 
 gesteld (pro-memorie).  
12. Bij onvoorziene zaken beslist het voltallige districtsbestuur.     
 
 
Artikel 10 en 11 worden opgenomen in dit reglement en erkend als deze in de 
districtsvergadering van oktober 2010 geaccordeerd worden.  
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Tentoonstelling rooster 2011 tot en met 2015 
 

 
 
 
 
 
 

Week Afdeling Code Keurdag Weekdata 
42 Lochem L-19 Woensdag   (Nationale)  
44 
 
 
10 

Almelo 
Enschede I 
Sibculo 
Wijhe 
Hengelo  
Deventer 1 
Oldenzaal  
Olst/Diepenveen 
Haaksbergen 
Twello 

A-15 
E-03 
S-42 
O-24 
H-95 
D-01 
O-27 
OD-1 
H-67 
T-08 

Dinsdag 
Woensdag  
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Maandag 
Dinsdag 
Vrijdag 
Donderdag 

 
 
 

45 
 
 
13 
 
 
 

Tubbergen 
Den Ham/Vroomshoop 
Glanerbrug 
Sint Jansklooster 
Dedemsvaart 
Steenwijk 
Gorssel 
Wierden 
Heeten 
Dalfsen 
Nijverdal 
Gramsbergen 
Vollenhove 

T-15 
H-26 
G-04 
J-03 
D-14 
S-15 
G-06 
W-25 
H-77 
D-09 
N-06 
G-33 
V-17 

Dinsdag 
Woensdag  
Woensdag 
Vrijdag 
Woensdag 
Dinsdag 
Vrijdag  
Woensdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Dinsdag 
Donderdag 
Dinsdag 

 
 
 
 

46 
 
 
13 
 
 
 

Rijssen 
Nieuwleusen 
Almelo 
Hardenberg 
Oldenzaal 
Enschede  
Lettele 
Enschede 
Ommen 
Zwolle 
Ootmarsum 
Diepenheim/Markelo 
Twello 

R-06 
N-37 
A-04 
H-31 
O-05 
E-28 
L-13 
E-27 
O-22 
Z-07 
O-34 
D-29 
T-17 

Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 
Dinsdag  
Dinsdag  
Woensdag 
Woensdag  
Vrijdag 
Dinsdag 
Donderdag 
Donderdag 
Donderdag 
Donderdag 

 
 
 
 
 
 

 47 
 
 
8 
 
 

Hengelo 
Genemuiden 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Denekamp 

H-64 
G-20 
W-35 
B-52 
W-40 
S-39 
R-16 
D-11 

Woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 

 
 
 
 
 
 

48 
 
5 

Ens 
Hasselt 
Zwartsluis 
Kampen/Ijsselmuiden 
Zwolle 

E-19 
H-22 
Z-12 
K-18 
Z-08 

Donderdag 
woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

 
 
 

49 
2 

Urk 
Deurningen 

U-04 
D-32 

Woensdag 
Donderdag 

 

50 Wisselende afd    Keuringen op dinsdag en woensdag  niet toegestaan 
51 Wisselende afd   Keuringen op dinsdag en woensdag  niet toegestaan 
52 Wisselende afd   Keuringen op dinsdag en woensdag niet toegestaan 
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CLUBSHOP ARTIKELEN 
 
Een aantal clubshop artikelen kunnen nu door de afdelingen besteld worden via het district. 
Dit om de kosten voor afdelingen te drukken. Er behoeven immers geen verzendkosten meer 
te worden betaald. Is dat service of is dat geen service ?????? 
 
De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 
 
- Bondsinsignes     €   1,50 
- Verzamelband onze vogels    €   4,50 
- Pennen      €   0,50 
- Stropdas met goudvink    €   9,50 
- Stropdas met vogels     € 11,50 
- Sleutelhanger      €   1,00 
- Kalender NBvV    €   2,50   Nieuwe prijs 
- Vogeldoosjes (pakket van honderd)  € 10,00   Nieuw in asssortiment     
 
In de toekomst kan de groep producten eventueel nog uitgebreid worden. 
 

1) U bestelt uw benodigde artikelen bij de districtsvoorzitter, middels een duidelijke 
beschrijving. De door U bestelde artikelen worden bij het bondsbureau besteld en 
vervolgens door mij ontvangen tijdens een bondsraadvergadering. Tijdens de 
districtsvergadering in april of oktober ontvangt u dan uw bestelde artikelen. Het 
spreekt dan ook van zelf dat u wel op tijd moet zijn met uw bestellingen. Dit kan 
via e-mail (zomer66@zonnet.nl) of via een brief. Vermeld wel uw afdeling-
gegevens. Bestelde artikelen worden niet door districtsbestuurders bij u thuis 
bezorgd, e.e.a. kan wel door u afgehaald worden, na telefonisch overleg.  

2) Het mooie is van dit systeem dat wij als district er ook nog wat aan over kunnen 
houden. Want van alle bestelde artikelen krijgt het district nog eens 10 % t.b.v. de 
districtskas gestort.  

3) Ook tijdens de districtsvergaderingen en op de districtstentoonstelling zullen er een 
aantal clubshopartikelen aanwezig zijn ter verkoop. 

4) Mocht u nog artikelen nodig hebben, besteld dan snel. Half september en begin 
oktober heeft uw voorzitter nog een bondsraadvergadering en kan uw spullen dan 
meenemen, zodat e.e.a. op de districtsvergadering in oktober kan worden 
uitgereikt, uiteraard tegen contante betaling.  

 
 
Het heeft geen zin contact op te nemen met vragen over andere artikelen. Tot op 
heden geldt genoemde mogelijkheid alleen voor het bovengenoemde. 
 
 

Zie de clubshopartikelen site van de N.B.v.V. 
 
 

Wees op tijd met bestellen !!!!!!!! 
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:  2010           Lettele (L-13) 

2011  Almelo (A-15) 
2012  Zwolle (Z-07) 
2013  Nijverdal (N-06) 
 

Districtstentoonstelling Overijssel:  2010  Denekamp (D-11)  
2011   Lochem (L-19)  
2012          Genemuiden (G-20)  
2013  Vacant 
2014  Vacant 
2015  Wierden (W-25) 
 

Districtstentoonstellingen:   2010  13 t/m 19 december 
2011 12 t/m 18 december 
2012 10 t/m 16 december 
2013 09 t/m 15 december 

 
Bondskampioenschappen NBvV:  2010  14 t/m 17 januari 

2011  13 t/m 16 januari 
2012  12 t/m 15 januari 

 
COM tentoonstellingen:    2011  Frankrijk te Rouen 

2012   Slovenië  
 

Beschermde weken:    2010 01 nov t/m 28 november 
2011   31 okt t/m 27 november 
2012   29 okt t/m 02 november 
2013   28 okt t/m 24 november 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
LET OP WIJZIGINGEN !!!!! 
 
Ringkleur voor de komende jaren: 
 
2011  Blauw 2012  Rood  2013  Zwart   
2014  Groen 2015  Violet  2016  Oranje 
2017  Blauw         en vervolgens 
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 
 
JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 
2011   Voorzitter    A. Zomer 
   Lid van Bestuur a.i.   L. Zandman 
   Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 
2012   Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 
   2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 
2013   1e Secretaris    G.J. van Duuren 
   2e penningmeester   J. Hakvoort 
 
EN ZO VERVOLGENS 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 
 
De najaarsvergadering in 2011 is gepland op: 
 
Dinsdag  19 april  2011  (voorjaarsvergadering) 
Dinsdag 11 oktober 2011  (najaarsvergadering) 
 
Aanvang te 19.30 uur in zaal “DE KRUIDENTUIN”, Hellendoornseweg 1 te Marienheem, 
telefonisch te bereiken op: 0572-351238. 
 
Is uw afdeling verhindert dan verzoeken wij U dit te melden bij de districtssecretaris. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

De meeste afdelingen hebben de keurmeesters al voor de komende twee jaar vastgelegd en voor 
andere jaren opties op keurmeesters genomen. Het blijft echter de bedoeling dat de tentoonstellingen 
zoveel mogelijk gespreid worden, bij voorkeur maximaal 10 afdelingstentoonstellingen per week. Het 
rooster van 2011 tot en met 2015 is afgedrukt in dit districtsblad. Het rooster is gebaseerd op het oude 
rooster en de eventuele aanvullingen/wijzigingen die U kenbaar hebt gemaakt. Mochten er fouten in 
zitten, dan kunt U dat nog doorgeven. Het contracteren van keurmeesters blijft uw eigen verant-
woordelijkheid. Graag zien wij als districtsbestuur dat een eventuele indeling in onderling overleg 
plaats vind en niet op eigen houtje. De districtsvergadering leent zich bij uitstek om wensen tot 
wisseling van week kenbaar te maken. 

De afdelingen worden verzocht zorgvuldig om te gaan met het aantal te contracteren keurmeesters. 
Het is zaak dat U een juiste inschatting maakt van het aantal benodigde keurmeesters. WEES OP 
TIJD MET HET BENADEREN van keurmeesters, dan vist U niet achter het net. Stuur keurmeesters 
een contract toe (3-voud) en vlak voor de tentoonstelling een herinneringsbrief, dit voorkomt 
misverstanden. Voor de vermelding in de TT katern van uw TT is het belangrijk dat deze goed en 
duidelijk is ingevuld en op tijd verstuurd is naar de districtsvoorzitter (voor 15 september). 
 
Uiteraard worden er elk jaar regio en districtstentoonstellingen gehouden en dit meestal door elk jaar 
een andere afdeling. Dit behoeft geen probleem te zijn. De afdeling die een regio- of districts-
tentoonstelling organiseert, gaat tijdelijk uit zijn vaste week en komt het jaar erop, er in dezelfde week 
weer in. Toestemming voor regioshows later dan de 1e week van december wordt niet meer gegeven. 

 
Hopelijk werkt iedereen mee ! Het is namelijk vooral in uw eigen belang ! 
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AFDELING SECRETARIATEN  (per 30 juni 2010) 

DISTRICT OVERIJSSEL 
 
Van de afdelingen met @ achter de afd. code is een emailadres bekend.  
 

 
 
 
 

AFDELING CODE NAAM SECRETARIS ADRES PC WOONPL TEL 
Almelo 1 
Almelo 2 
Bathmen 
D’heim/Markelo 
Dalfsen 
Dedemsvaart 
DenHam/V’hoop 
Denekamp 
Deurningen 
Deventer 1 
Ens 
Enschede 1 
Enschede 2 
Enschede 3 
Enter 
Genemuiden 
Glanerbrug 
Gorssel 
Gramsbergen 
Haaksbergen 
Hardenberg 
Hasselt 
Heeten 
Hengelo 4 
Hengelo 2 
Kampen/Ysselm. 
Lettele 
Lochem 
Nieuwleusen 
Nijverd/H’doorn 
Oldenzaal 1 
Oldenzaal 2 
Olst/Diepenveen 
Ommen 
Ootmarsum 
Raalte 
Rijssen 
Sibculo 
St. Jansklooster 
Steenwijk 1 
Steenwijkerwold 
Tubbergen 
Twello 1 
Twello 2 
Urk 
Vollenhove 
Westenholte 
Westerhaar 
Wierden 
Wijhe 
Zwartsluis 
Zwolle 2 
Zwolle 3 

A-04  @ 
A-15  @ 
B-52  @ 
D-29  @ 
D-09  @ 
D-14  @ 
H-26  @ 
D-11  @ 
D-32  @ 
D-01  @ 
E-19  @ 
E-03  @ 
E-27  @ 
E-28  @ 
E-35  @ 
G-20  @ 
G-04  @ 
G-06  @ 
G-33  @ 
H-67  @ 
H-31  @ 
H-22  @ 
H-77  @ 
H-95  @ 
H-64  @ 
K-18  @ 
L-13  @ 
L-19  @ 
N-37  @ 
N-06  @ 
O-05  @ 
O-27  @ 
OD-1 @ 
O-22  @ 
O-34  @ 
R-16  @ 
R-06  @ 
S-42   @ 
J-03   @ 
S-15  @ 
S-39  @ 
T-15  @ 
T-08  @ 
T-17  @ 
U-04  @ 
V-17  @ 
W-40 @ 
V-35  @ 
W-25 @ 
O-24  @ 
Z-12  @ 
Z-07  @ 
Z-08  @ 

De Tukker 
De Goudvink 
VV Bathmen 
De Vogelvriend 
De Vogelvriend 
De Gieteling 
Kleur en Fleur 
Witroka 
De Vogelvrienden 
VDV-Gekleurde Zanger 
Vogelvreugd 
De Putter 
E.E.K.V. Twente 
De Oostvogel 
Enterse vogelvrienden 
Vogellust 
De Goudvink 
De Voliere 
Zang en Kleur 
Intropika 
Vogelvrienden 
De Vogelvriend 
Heetense vogelvrienden 
VV Onze Vogels 
P.J. Helder 
De Voliere 
VV Lettele 
Gekl.zanger/C.L.Noorduyn 
De Volierevriend 
Zang en Kleur 
EOVV De Vogelvrienden 
Florissant 
Vogelvreugd 
De Tuinfluiter 
VV Ootmarsum 
De Edelzangers 
Zanglust 
De Edelzanger 
Zang en kleur 
Vogelkring ST & Omg. 
De Edelzanger 
VV Tubbergen & Omstr. 
V.V.T.O. 
De Gekleurde zanger 
De Vogelvrienden 
De Waterslager 
De Goudvink 
Vogelvreugd 
Vogelvreugd 
Ons Genoegen 
De Edelzanger 
De Volierevriend 
Zw.Vogelliefheb. club 

A. Leus 
H.M. Voortman 
L.J.Timmer-Arends 
H. Elkink 
H. Marsman 
N. Gebben-Vonk 
J.Smit 
G. Oude Vrielink 
P. Bergman-Koopman 
J.M. Haarman 
E.J.M. Willemsen 
W.H. Veltman 
M. Levers 
W.T.M. Papenborg 
H.G.R. Rikkert 
J. Winter 
B. Hemme 
A. Zanting 
H. Tromp 
G.F.M. van den Eng 
A. Tempelman 
B. Buskes 
H.G.J. Veldkamp 
J.A.M. Kloosterman 
J.v.d. Stelt 
R. Juffer 
G.J. van Duuren 
J. Groenouwe 
M. v.d. Wal 
A. Grootenhuis 
B.H.M. Papenborg 
F. Teunissen 
T. van Beek 
H. Muskee 
H. Overvelde 
F. Maatman 
B. ter Haar 
M. Jasper 
J.v.d. Linde 
H. Hulleman 
J. Buitenhuis 
J.H. Lohuis 
R.W.J. Blankhorst 
J.P.X. Hendriks 
T. Loosman 
J. de Ruiter 
G. Donders 
J.H. Wigger 
J. Beverdam 
T. de Ram 
M. Prins 
A.J. Doeve 
D. Reitsma 

De Houtduif 8 
J.J. v. Deinselaan 22 
Pastoriestraat 41 
Dr. C..A.J. Quanstraat 45 
Gentiaan 31 
Langewijk 394 
Vriezenveenseweg 50-B 
De Houtsnip 9 
Stadtlohnallee 13 
Haarrnansenk 49 
Binnenhof 3 
Schurinksdwarsweg 22 
Kastanjestraat 42 
Lipperkerkstr. 500 
De Akkers 5 
Maj.Gen Simonstraat 26 
Pitruslaan 32 
Menumsweg 2 
Goudenregenstraat 55 
Mozartstraat 19 
Floralaan 154 
………………. 
Dorpsstraat 33 
Sloetsweg 156 
Zonstraat 8 
Tuindersweg 12 
Wichinksweg 6 
Heggerank 100 
Linderweg 47 
Bouwmeesterstraat 10 
Bisschopstraat 49 
Helmichstraat 30 
Boelenspad 2 
Rembrandtstraat 55 
Oldenzaalsevoetpad 16 
Koekoek 2 
Welleweg 80 
Kleinhaar 81 
Schaarweg 42 
Potgieterstraat 1 
Ten Holheweg 1 
Singravenstraat 3 
Oranjelaan 34 
Lupineweg 19 
Achterland 7 
Kade 18 
Ministerlaan  218 
De Kievit 26 
Schering 6 
Achter de Hoven 44 
Ratelaar 19 
Vrouwenlaan 11 
De Ruyterplein 4 

7609 ED 
7602 VL 
7451 ER 
7478XA 
7721 HA 
7701 AS 
7681 DT 
7591 LS 
7595 BP 
7433 HL 
8307 DG 
7523 AV 
7545 HZ 
7533 AP 
7468 DG 
8281 CG 
7534 JA 
7451 NK 
7783 AB 
7482 VA 
7772 NV 
.............. 
8111 AB 
7556 HT 
7553 DX 
8271 PK 
7434 RW 
7242 MN 
7925 PA 
7443 ZC 
7595 AS 
7574 TX  
7431 AN 
7731 SE 
7631 EC 
8103 CE 
7462 GK 
7694 BM 
8326 AK 
8331 SZ 
8335 LM 
7651 JP 
7231 EZ 
7325 AG 
8321 AE 
8325 HG  
8014 XL 
7671 ZL 
7641 LS 
8131 CR 
8281 KZ  
8017 HB 
8023 TR 

Almelo 
Almelo 
Holten 
Diepenheim 
Dalfsen 
Dedemsvaart 
Vroomshoop 
Denekamp 
Weerselo 
Schalkhaar 
Ens 
Enschede 
Enschede 
Enschede 
Enter 
Genemuiden 
Glanerbrug 
Holten 
Gramsbergen 
Haaksbergen 
Hardenberg 
Hasselt 
Heeten 
Hengelo 
Hengelo 
IJsselmuiden 
Lettele 
Lochem 
Linde 
Nijverdal 
Weerselo 
Oldenzaal 
Diepenveen 
Ommen 
Ootmarsum 
Raalte 
Rijssen 
Kloosterhaar 
St. Jansklooster 
Steenwijk 
Witte Paarden 
Tubbergen 
Warnsveld 
Apeldoorn 
Urk 
Vollenhove 
Zwolle 
Vriezenveen 
Wierden 
Wijhe 
Genemuiden 
Zwolle 
Zwolle 

0546-814746 
0546-870269 
0548-363344 
0547-352334 
0529-433000 
0523-618733 
0546-644640 
0541-355494 
0541-296424 
0570-624893 
06-30098981 
053-4358348 
053-4308059 
053-4304261 
0547-383493 
038-3856239 
053-4610829 
0548-367476 
0524-562190 
053-8512638 
0523-267817 
038-………. 
0572-381451 
074-2431258 
074-2433494 
06-25162581 
0570-551015 
0573-252886 
0523-613864 
0548-610634 
0541-515296 
0541-510328 
0570-590280 
0529-452797 
0541-292208 
06-22872117 
0548-516664 
0523-241660 
0527-246798 
0521-516090 
0521-589471 
0546-621830 
0575-527272 
055-3661575 
0527-685104 
0527-243212 
038-4217517 
onbekend 
0546-579807 
0570-523260 
06-25472677 
038-4659227 
038-4530767 
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OM REKENING MEE TE HOUDEN: 
 
De verdeling v.w.b. bezoek aan uw tentoonstelling, aanspreekpunt bij problemen en het 
uitreiken van jubileumspelden, daar waar mogelijk, door het districtsbestuur is als volgt: 
 
Jan van Duuren  
Bathmen, Diepenheim/Markelo, Deventer 1, Gorssel, Lochem, Twello 1 & 2 
en Raalte. 
 
Harry Oude Vrielink   
Gramsbergen, Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Deurningen, Denekamp, Ootmarsum en 
Almelo 2 
 
Piet Konkelaar   
Dalfsen, Dedemsvaart, Lettele, Nieuw Leusen, Ommen, Urk, Westenholte, Zwolle 2, 
Steenwijkerwold en Sint Jansklooster 
 
Jacob Hakvoort  
Ens, Genemuiden, Hasselt, Kampen/IJsselmuiden, Steenwijk, Zwartsluis, Vollenhove  
 
Albert Zomer 
Oldenzaal 1, Tubbergen, Nijverdal/Hellendoorn, Rijssen (SEC), Almelo 1 en Den 
Ham/Vroomshoop 
 
Lambert Zandman  
Rijssen, Wijhe, Heeten, Olst/Diepenveen, Wierden, Hardenberg en Zwolle 3 
 
Egbert van Dijk 
Enschede 1, 2 en 3, Hengelo 1 en 2, Haaksbergen, Oldenzaal 2 
 
Gelieve de uitnodigingen voor TT’s en uitreikingen van spelden die samen vallen met 
een opening van de TT rechtstreeks naar de districtsbestuurder, die aan uw afdeling 
gekoppeld is, te sturen. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

VERZOEK AAN U ALLEN IS HET  
TT ROOSTER VAN 2010 na te kijken. 

 
DIT ROOSTER ZAL ALS BASIS DIENEN VOOR DE 

PLANNING VAN 2010 tot 2015. 
 

Wilt U wijzigen, geef het dan door !!!!!!!! 
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Districtstentoonstelling 
 

2010 
 

in 
 

Tuincentrum Oosterik 
 

te 
 

Denekamp. 
 


