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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 
 

Voorzitter:     Albert Zomer 
      De Putter 14 
      7609 TX Almelo 
      Tel. 0546-456146 
      E-mail: zomer66@zonnet.nl 
Secretaris:     Jan van Duuren 
      Wichinksweg 6 
      7434 RW Lettele 
      Tel. 0570-551015 
      E-mail: jan.vanduuren@home.nl 
Penningmeester:    Piet Konkelaar 
      Stickerbelt 79  
      8014 ND Zwolle 
      Tel. 038-4659481 
      E-mail: pietkonkelaar@home.nl  
2e Voorzitter:     Harry Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 
      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 
      E-mail: Yurley2@kpnmail.nl  
2e Secretaris:     Willem Smit 
      Het Eemter 7 
      8332 JJ Steenwijk 
      Tel. 06-13782511 
      E-mail: twin63@home.nl 
Lid van bestuur:    Lambert Zandman 
      Den Lagen Oordt 19 
      7731 GM Ommen 
      Tel. 0529-462460 
      E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl   
Lid van bestuur:    Egbert van Dijk 
      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 
      E-mail: egbert.rie@home.nl  

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

Het district Overijssel telt 52 afdelingen, met 3257 leden (incl. jeugdleden). Dit betreft informatie 
van 7 augustus 2012. 
 

**********************  
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 17 APRIL 2012, 19.30 UUR 
 
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op: 
dinsdag 16 oktober 2012 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 
Marieenheem, tel. 0572-351238. 
 
AGENDA: 
1. Opening 
2. Notulen districtsvergadering 17 april 2012 
3. Ingekomen en uitgegane stukken. 
4. Mondeling verslag afgevaardigde A.V. 12-05-2012 (Dhr. Veltman)  
5. Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de AV 

Van 2012 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 2013 bondsvoorzitter Henk van Hout. 
Op dit moment is nog niet bekend of hij zich herkiesbaar stelt. Reglementair 
kunnen tegenkandidaten worden gesteld door een district, tot 31 december 2012. 

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2013, 1e 
secretaris G.J. van Duuren en 2e secretaris Willem Smit (beiden zijn herkiesbaar). 
Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen, tot 31 
december 2012.   

8. Terugblik op de jeugdontmoetingsdag te Zwolle (Z-07) 
9. Beleid, mededelingen, nieuws en wetenswaardigheden NBvV 
10. Mededelingen inzake de districtstentoonstelling te Genemuiden (G-20) 
 
                                                         - - - Pauze - - - 
 
 (tevens mogelijkheid clubshopartikelen te kopen c.q. af te halen) 
 
11. Presentatie Dierenwelzijn in de vogelliefhebberij, door Henk van der Wal en Jan de 

Bruine (beiden hebben deel uitgemaakt van de commissie Dierenwelzijn), met 
gelegenheid tot vragen en discussie.  

12.  Eventuele mededelingen 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. 
 
 
 
                                  Het districtsbestuur. 
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Bijzonderheden districtsvergadering 17 april 2012 
 
1.Opening: 
De voorzitter verwelkomt alle aanwezige vertegenwoordigers van de afdelingen, de 
aanwezige ereleden van de NBvV Dhr’n D. van der Molen en W.J. Mulder en in het 
bijzonder de voorzitter van de NBvV Dhr. Henk van Hout.  
 
Bericht van verhindering:  
Afdelingen:   Haaksbergen H-67, Rijssen R-06 en Urk U-04 
Lid van verdienste:  Cor van Elven  
 
Zonder kennisgeving afwezig:  
Afdelingen Denekamp D-11, Diepenheim/Markelo D-29, Hasselt H-22 en Hengelo H-64. 
 
De overledenen uit het district, die ons na de districtsvergadering van oktober zijn 
ontvallen worden door de voorzitter opgenoemd: 
 
Dhr.  J.B.  Spijkerman  Oldenzaal 
Dhr.  J  Peters   Rijssen 
Dhr. G.H.  Velde, v.d.  Twello 
Dhr. A.J  Vosman  Nieuw Heeten 
Dhr. G.J.  Leussink  Lochem 
Dhr.  H.J.  Dedden  Steenwijkerwold 
Dhr. H.G.J.   Haar, ter  Albergen 
Dhr.     H.   Veldkamp        Heeten 
Dhr.     H.   Kragt              Nieuwleusen 
  
De voorzitter verzoekt de vergadering, staande, deze vogelsportvrienden te gedenken in 
een moment van stilte. Hij wenst dat degenen die de genoemden in de toekomst moeten 
missen, de steun en de kracht zullen vinden om dit verlies te dragen.  
 

************** 
 
Het districtsbestuur bedankt de afdelingen voor de prettige ontvangst bij het bezoek aan 
de afd. TT’s of regio shows. Bedankt ook voor de vele catalogi en nieuwjaarswensen in 
fysieke of e-mail vorm.  
 
Huishoudelijke mededeling: 
 
* Toevoeging agendapunt 13a Uitslag afd. klassement 2007-2011 
* Toevoeging agendapunt 13b district TT te Genemuiden 
* Consumpties die worden genuttigd bij laten schrijven op uw ontvangen blanco 

lijst. Graag na afloop vergadering afrekenen. Ook al heeft U geen consumpties 
gebruikt, toch de kaart inleveren bij bedienend personeel. 

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

2. Notulen 11 oktober 2011 
De notulen worden blad voor blad doorlopen. De voorzitter meld dat op pagina 9 onder 
Bondskruis toegevoegd dient te worden:  
“Lid van de organiserend afdeling en het dient de afdeling te zijn waar de ringen zijn 
besteld”.  
 
Er zijn geen verdere op- en aanmerkingen. De secretaris wordt bedankt voor zijn verslag. 
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3. Ingekomen en uitgegane stukken  

 Diverse afdelingen wijzigingen in bestuur 
 Veel clubbladen, zowel fysiek als digitaal.  

 
Ingekomen telefonisch bericht van: 
 
Afdeling Haaksbergen (H-67) 
Bij monde van voorzitter Wevers werd het verzoek gedaan alsnog extra bondskruizen te 
verlenen in hoofdgroep 64. In deze hoofdgroep, onderverdeeld in 4 groepen was op de 
district TT te Lochem een bondskruis uitgereikt aan een agapornis in kooi 1418 (groep 
21.017). De bewuste vogel had 93 punten. In de groepen 21.019 en 21.020 was echter 
ook 93 punten gegeven. De keurmeesters hadden, volgens Haaksbergen, verzuimd 
onderscheid te maken in punten, waardoor de overige 93 punten vogels ook automatisch 
recht zouden hebben op een kampioenschap. Deze vraag en klacht was inmiddels 
meerdere malen bij het district bestuur ter sprake gebracht (door zowel eigenaar als 
vereniging) 
 
Het districtsbestuur, bij monde van de districtsvoorzitter, heeft hierop telkenmale 
hetzelfde geantwoord. Het onderscheid maken is een zaak van een keurmeester en kan 
op verschillende wijzen. Geadviseerd wordt dit te doen middels + en – aanduidingen, dan 
wel verschil in punten. Dit is helaas achterwege gebleven. Wel is op de betreffende 
keurbriefjes de vermelding geplaatst bij kooi 1418 hoofdgroep kampioen en bij de 
overige Goud. Naar mening van het districtsbestuur is dit een duidelijk onderscheid, 
hetgeen ondersteund wordt door de administratie van de leidinggevende keurmeester die 
dag. Het districtsbestuur is niet voornemens alsnog bondskruizen toe te kennen.    
 
4. Benoeming afgevaardigde naar AV op zaterdag 12 mei 2012 
Van de afgevaardigde wordt een verslag van deze vergadering verwacht in de 
districtsvergadering van oktober. Benoemd wordt de heer Herman Veldman van de  
afd. Enschede 1 (E-03). 
 
5. Behandeling jaarverslag en financieel verslag NBvV 
 
Jaarverslag secretaris 
Het verslag van de secretaris hebt u kunnen lezen in het jaarverslag NBvV 2011. Nieuw 
in het jaarverslag is dat er sinds jaren een lichte stijging is van leden bij de NBvV en wel 
met 380 nieuwe leden. Een prima teken, waarvan het nu afwachten is of deze stijging 
zich gaat doorzetten in de komende jaren. Deze stijging is helaas niet dankzij Overijssel. 
Het ledenaantal van ons district daalde met 101 leden. Wij mogen niet stilzitten. Er zijn 
nog genoeg vogelliefhebbers die geen lid zijn van de NBvV. Ik roep u op hen over de 
streep te trekken. Zeker in deze tijd, waarin het Welzijn van Dieren een rol gaat spelen 
en er absoluut regelgeving gaat komen is het een goede zaak dat zoveel mogelijk 
vogelliefhebbers/ vogelhouders aangesloten zijn bij een afdeling. 
 
Financieel verslag 
Het financiële verslag is op hoofdpunten weergegeven, zoals afgesproken en gemeld in 
de AV van 2011. De BR heeft wel inzicht in de details en afdelingen kunnen op aanvraag 
e.e.a. ter inzage krijgen. Er was een forse stijging op o.a. kantoorlasten. Dit betrof het 
digitaliseren en aanschaf van PC programmatuur. Voor Vogel is het gereserveerde bedrag 
ingezet. Er zijn wat het districtsbestuur betreft geen onduidelijkheden.  Het gaat goed 
met de bond. Het batige saldo wordt gereserveerd voor opleidingsdoeleinden en 
toevoeging voor algemene reserves. Vogel mag ook wat kosten, we doen er van alles 
aan om de kosten minder te maken. De show is een prima reclame voor de NBvV. 
 
Complimenten voor onze Bondspenningmeester, hij heeft de financiële  zaken prima op 
de rit en de districtsvoorzitter is heel erg blij dat hij zich herkiesbaar heeft gesteld. Soms 
zijn reacties uit sommige lagen erg demotiverend, maar vol goede moed gaan we verder.  
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6. Verkiezingen Hoofdbestuur. 
De bondspenningmeester Dhr. Hans v.d. Kerkhof, alsmede lid van bestuur Sjoerd 
Munninksma hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen. U hebt hierover uw 
stem kunnen uitbrengen. Er waren geen tegenkandidaten. Als opvolger van de vorig jaar 
afgetreden secretaris Loek Bertina, heeft Ton Koenen inmiddels als secretaris ad interim 
gefunctioneerd. U hebt zijn jaarverslag kunnen lezen. Ton heeft ook te kennen gegeven 
zich verkiesbaar te stellen. Ook over zijn definitieve verkiezing hebt u zich kunnen 
uitspreken.  
   
7. Verkiezing districtsbestuur 
Er was een mogelijkheid tegenkandidaten te stellen tot 31 december. Deze waren er 
echter niet. Hieruit mogen wij concluderen dat u dhr’n Harry Oude Vrielink (2e voorzitter) 
en Piet Konkelaar (penningmeester) voor de komende drie jaren opnieuw het vertrouwen 
geeft. De voorzitter vraagt of er een schriftelijke stemming noodzakelijk is. Aangezien 
het besluit tot al dan niet houden van een schriftelijke stemming een zakelijk besluit is 
kan deze stemming bij hand opsteken. Er volgt een applaus van de aanwezigen ter 
ondersteuning van de verlenging. Een schriftelijke stemming wordt niet opportuun 
geacht. 
 
De voorzitter vervolgd zijn agendapunt met afscheid nemen en wel van Jacob Hakvoort. 
Jacob heeft het district Overijssel als bestuurder vanaf 2003 met plezier gediend, 
ondanks zijn volle agenda en werkzaamheden. Het laatste jaar werd het plezier wat 
minder mede door perikelen m.b.t. de vereniging waar hij lid is. Jacob werd er 
persoonlijk op aangekeken dat twee leden van Urk zijn geschorst. De voorzitter 
benadrukt dat Jacob hier niets mee van doen heeft. Het districtsbestuur betreurd het 
besluit tot aftreden vanwege deze gang van zaken, maar heeft respect voor Jacobs 
beslissing. We nemen afscheid van een prima bestuurder. Voorzitter biedt namens de 
afdelingen een Delfts blauw bord aan met de dienstjaren van Jacob. Namens de collega 
districtsbestuurders krijgt Jacob een beeldje als dank voor de prettige samenwerking. 
 
Willem Smit heeft zich inmiddels genegen verklaard het districtsbestuur te completeren. 
Willem heeft bestuurderservaring gezien zijn bestuursfunctie in een van de Noordelijke 
afdelingen, tevens is Willem voorzitter van de Noordelijke regio in het district Overijssel. 
Hij heeft al wat vergaderingen meegemaakt. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn 
word door de voorzitter verzocht of een stemming noodzakelijk is. Hiervan word door de 
vergadering afgezien. Het bestuur bedankt de afdelingen voor het gestelde vertrouwen, 
waarna de voorzitter Willem een bestuurdersplaatje overhandigd, onder applaus van de 
aanwezigen. 
  
 
8. Mededelingen NBvV  
 
Financiën: 
De fiscus accepteert de wijze van financieel beheer bij de districten niet langer. Banken 
doen moeilijk over de rekeningen van afdelingen. Daarom gaat de NBvV elk district een 
rekeningnummer geven. De penningmeester van het district gaat deze rekening beheren 
d.m.v. een machtiging.  
 
Prijzen districten: 
Gezien het gesleep met veel prijzen en de belasting die e.e.a. veroorzaakt wordt besloten 
dat prijzen pas verzonden worden, na sluiting van inschrijving op de district TT naar het 
adres van opgave.  
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Terugblik Vogel 2012 
De voorzitter blik terug op een goed verlopen Vogel 2012, met als vervelend incident het 
overlijden van een bezoeker (43 jaar) op de laatste dag. Dit incident heeft naast het leed 
wat het veroorzaakt heeft bij de directe familie, bij enkele getuigen en helpers flinke 
indruk gemaakt. 
 
Terugblik COM Almeria 2012 
Prijswinnaar lijst was laat bekend bij de bonden van de deelnemende landen, dit terwijl 
de uitslag al op internet stond. Hierdoor wisten winnaars eerder dan het gepleegde 
telefoontje naar betrokkenen dat ze in de prijzen waren gevallen. Allen hebben een brief 
ontvangen van de NBvV. 
 
Er waren 25.000 vogels. Het was netjes verzorgd. Kooien waren van karton. Er zijn veel 
vogels dood achtergebleven. Oorzaak was o.a. de kartonnen kooien. Deze vielen om de 
haverklap van de stelling, doordat iemand met de jas er achter bleef hangen o.i.d. Bij 
grotere vogels en het gesmeer in deze kooien werd het karton week. Bij het uitkooien 
bleef de bodem met vogel vaak op de stelling staan, terwijl de rest werd opgetild. 
Kartonnen kooien zijn dus niet geschikt voor alle vogels.  
 
De zangkeuring was slecht. Waren slecht verzorgd. Licht bleef voortdurend branden, 
waardoor de resultaten ook slecht waren. E.e.a. zal meegenomen worden naar COM NLD 
voor verdere actie. 
 
Dhr. C. van Santen (De Meern, district Utrecht)) is met ruime meerderheid aangenomen 
als Secretaris Generaal van het COM. Hij had hier ook flink, in alle talen, voor gelobbyd 
(zelfs met een in het Koreaans opgestelde brief).  
 
Commissie Visie en Beleid 
De commissie heeft na een jaar lang werk in de bondsraadvergadering van februari jl. 
haar rapport aangeboden. Een bondig stuk werk waar veel uren mee gemoeid waren. 
Vele zaken uit het rapport zullen ter hand genomen worden voor de korte en langere 
termijn. Een tweetal nieuw gevormde werkgroepen zijn direct na de 
bondsraadvergadering van februari aan het werk gegaan. Het betreft en werkgroep 
keuraangelegenheden die een aantal zaken rondom keuringen bekijkt en in overleg met 
de KMV-en zoek naar verbeteringen. Uitdrukkelijk dient hierbij vermeld dat 
keurtechnische aangelegenheden hierbij niet aan de orde komen, daar dit soort zaken 
specifiek voor de keurmeesters vereniging zijn. 
 
Productie van dierenwelzijn 
Een andere commissie, de commissie “dierenwelzijn” bood ook haar rapport aan. 
Ook hier een niet mis te verstaan stuk werk. Ook hier is direct na de behandeling van dit 
rapport een werkgroep “dierenwelzijn” opgericht, die momenteel op volle toeren draait 
om alles wat met dierenwelzijn, en daarmee de toekomst van onze hobby in beeld te 
brengen en vorm te geven. Resultaten hebt u al kunnen lezen in “Onze Vogels”.  
 
Ook in Den Haag zitten de beleidsmakers niet stil en daar wordt driftig gewerkt aan wet 
en regelgeving welke in de meest brede zin te maken heeft met het hebben, houden, 
verzorgen, tentoonstellen, en verhandelen van dieren en zulks in de meest brede zin van 
het woord. De commissie wetgeving van COM Nederland waarin de NBvV 
vertegenwoordigd is door onze vorige bondsvoorzitter Henk Marinus volgt de zaken op de 
voet, en oefent haar invloed uit waar enigszins mogelijk. Ook individueel geeft de NBvV 
haar mening aan de beleidsmakers teneinde zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op 
nieuw te vormen wetten en regels. 
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Keurmerk Vogelbeurzen: 
Hiervoor wordt u verwezen naar het net verschenen maandblad. Er worden erg veel 
aanvragen ingediend en dat is een goede zaak. Nu zorgen dat de boel ook correct 
uitgevoerd gaat worden.  
 
Onze Vogels 
Het zal u opgevallen zijn dat u met enige regelmaat twee volle pagina`s aantreft over 
afdeling nieuws. Dit item is onder meer voortgekomen uit het rapport visie en beleid. 
Stukken die gepubliceerd worden, moeten wel het karakter “uniek”  of “bijzonder” 
dragen, zulks ter beoordeling door de redactie. 
 
Speciaalclub zang: 
Tijdens de bondsraad van april is toestemming gegeven voor een “speciaalclub zang” 
binnen de NBvV. Alle zaken in het daar vooraf gaand traject zijn op een prettige manier 
met het hoofdbestuur doorlopen. Een goede ontwikkeling voor de zangliefhebbers binnen 
de NBvV. 
 
Betalingen 
Betalingen van ringen en contributieafdracht aan de NBvV gaan zoals u weet via 
automatische incasso. Echter als er geen geld op de rekening van de afdeling staat wordt 
incasseren toch lastig, en volgt er een zgn. stornering door de bank. Wanneer we dan 
contact opnemen met de penningmeester krijgen we te horen dat leden hun contributie 
nog niet betaald hebben of dat het geld van de ringen nog niet binnen is ! Gelukkig gaat 
het bij de meeste afdelingen altijd correct en probleemloos. Als de ringen niet betaald 
zijn, worden deze door de bond ook niet afgestuurd! De aan de hernieuwde incasso 
verbonden meerkosten zullen (zoals u reeds in het voorlichtingsbulletin van september jl. 
heeft kunnen lezen) aan de afdeling in kwestie in rekening worden gebracht. Het lijkt ons 
nl. niet eerlijk om de afdelingen die netjes aan hun verplichtingen voldoen hier mede de 
onkosten voor te laten betalen. 
 
 
Keurmeesters 
Er hebben zich 14 (tropen), 8 (parkieten), 3 (zang) en 11 (kleur/postuur) aspiranten 
opgegeven voor opleiding.  Bij de laatste groep zijn tevens keurmeesters die kleur, dan 
wel postuur erbij willen doen, dus al keurmeester zijn. 
 
De afgelopen Bondsraad is de beslissing genomen om de reeds geschorste tropen- 
keurmeester H. van de Weerdhof zijn keurmeesterschap definitief te ontnemen. Dit 
omdat er geconstateerd is dat de gedragscode die geldt en verwacht mag worden van 
een ieder overtreden is.  
 
Mocht u hem gecontracteerd hebben, dan dient u een vervangende keurmeester te 
zoeken. 
 
Nieuwsbrieven 
Zullen niet meer fysiek verstuurd worden, doch via het digitale verkeer verspreidt 
worden.  
 
Keurbriefjes 
Denk aan gewijzigde keurbriefjes. Oude keurbriefjes zijn niet meer toegestaan, na het 
vorige overgangsjaar.  
 
 
    PAUZE 
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9. Beleid districtsbestuur 
Het districtsbestuur zal voortgaan met haar activiteiten zoals u gewend bent en staat 
verder open voor suggesties. 
 
Voorzitter wil graag de aanschaf van clubshopartikelen onder de aandacht brengen.  
Het is mogelijk een idee om leden van uw afdeling en adverteerders voor uw TT 
catalogus een kalender gegeven. Vogelvereniging De Goudvink heeft dat dit jaar gedaan 
en de adverteerder waren enthousiast vanwege het feit dat zij een keer wat kregen. Het 
mes snijdt aan twee kanten!!! Een mooie kalender voor een lage prijs aan te schaffen en 
je doet eens wat terug naar je adverteerders. Je komt dus niet alleen halen wat halen. 
 
Daarnaast is elke kalender een stuk NBvV promotie. 
 
10. Financieel verslag district 
Zie het aan U verzonden overzicht 
 
11. Verslag kascontrolecommissie. 
Woordvoerder van Raalte (R-16), Ootmarsum (O-34) en Ommen (O-22) 
Namens de kascontrolecommissie doet een afgevaardigde van de afdeling Raalte verslag. 
De boekhouding zag er zeer netjes en overzichtelijk uit en er zijn geen fouten ontdekt, 
alles is akkoord bevonden. 
 
Voorzitter bedankt de kascontrole commissie en de districtspenningmeester en verzoekt 
de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Akkoord. 
 
12. Benoeming nieuwe commissie 
Olst/Diepenveen (OD-1), Oldenzaal I en II ( resp. O-27 en O-05) in volgorde zoals 
afgesproken. 
 
13. Terugblik op district TT 2011 georganiseerd door Lochem 
Het was een mooie show, goed georganiseerd en zonder wanklanken. Het aantal vogels 
had meer kunnen zijn, echter de elkaar opvolgende TT’s, regio en vervolgens district TT 
zijn hier debet aan geweest. Organiserende afdelingen worden gevraagd hier rekening 
mee te houden. Organisatie en samenwerking met de afdeling Lochem was zeer goed te 
noemen. 
   
Van de aanwezigen maakt niemand gebruik om nog iets aan de woorden van de 
voorzitter toe te voegen. Voorzitter van de afdeling Lochem bedankt de inzenders voor 
de ingezonden vogels. Hij vindt het jammer dat er wat minder vogels waren dan 
verwacht, twee weken later had zeker meer vogels opgeleverd. Hij wil van de 
gelegenheid gebruik maken om Genemuiden succes toe te wensen bij de voorbereidingen 
voor de komende districtstentoonstelling. 
 
Voorzitter bedankt Lochem voor het vele werk en de mooie show. Als blijvende 
herinnering overhandigd hij de voorzitter van Lochem het gebruikelijke Delfts blauwe 
bord. 
 
13a Uitreikingprijzen afdelingsklassement 2007 – 2011 
Zie hiervoor overzicht. 1e Almelo (A-15) 2321 punten, 2e Lettele 2312 punten en 3e 
Wierden 2310 punten. De drie winnaars krijgen een klassementsbeker uitgereikt. De 
voorzitter promoot de deelname aan de district TT. Het klassement gaat opnieuw van 
start. Schone lei, dus nieuwe kansen. 
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13b District TT Genemuiden 
Jacob Winter meldt namens de afdeling Genemuiden dat zij druk bezig zijn met de 
voorbereidingen. Er is een mooie accommodatie gehuurd, waar gemakkelijk 3000 vogels 
in kunnen. Voorzitter bedankt de afdeling Genemuiden dat zij dit jaar de 
districtstentoonstelling willen organiseren en roept de aanwezigen op om met heel veel 
vogels naar Genemuiden te komen. Laat Overijssel dit jaar de grootste districtsshow 
organiseren. 
 
14. Uitslag verkiezing bondsbestuurders en stemming bonds- en 
afdelingsvoorstellen 
Woord aan Hengelo 4 (H-95), Hengelo 2 (H-64) en Kampen/IJsselmuiden (K18). 
 
                                                    Voor          tegen        blanco         onthoudingen         
totaal 
Benoeming Kerkhof                    2511              0                0                      597                 
3108 
(bondspenningmeester) 
Benoeming Munniksma               2491            20                0                      597                
3108 
(Lid van bestuur) 
Benoeming Ton Koenen              2511              0                 0                     597                
3108 
(Bondssecretaris) 
Voorstel instellen                         2482              0               29                     597                
3108  
Tuchtcommissie 
Voorstel sancties over nemen      2511              0                0                      597                
3108 
andere COM-organisaties  
 
Stemcommissie in april 2013 wordt gevormd door afdelingen Lettele (L-13), Lochem (L-
19) en Nieuwleusen (N-37) 
 
15. Mededelingen Jeugdontmoetingsdag te Zwolle 
Bert Stiphout afd. Zwolle Z-07: Gehele dag komt in het teken van de jeugd. De inzenders 
krijgen bij binnenkomst een catalogus en na afloop een puntenlijst. Hij roept op om de 
jeugd te mobiliseren. Het wordt een leuke dag, met vele verrassingen. Voorzitter sluit 
zich hierbij aan. 
 
Bondsvoorzitter Henk van Hout krijgt de gelegenheid om nog iets toe te voegen aan deze 
vergadering. Henk meld dat dit een erg rustige en kalme vergadering is geweest. Hij 
wenst Willem Smit succes toe in zijn nieuwe functie en veel plezier en genoegen. Hij 
komt ons vast nog tegen in het komende TT-seizoen. 
 
16. Rondvraag 
Afdeling Genemuiden (G-20):  
De afdeling Genemuiden zou graag zien dat in het district TT-reglement de 
bodembedekking bij parkietachtigen van zaad in schelpenzand werd gewijzigd. 
 
Voorzitter stelt voor om daar vanavond een beslissing over te nemen, tenzij iemand daar 
bezwaar tegen heeft. Er blijkt inderdaad bezwaar te zijn over de snelheid waarmee 
besloten wordt. De voorzitter herroept vervolgens de conclusie, waarna besloten wordt 
om dit voorstel mee te nemen naar de afdelingen. In de oktober vergadering zal een 
beslissing over e.e.a. genomen worden. Indien een afdeling tegen dit voorstel is, dan 
dient dit beargumenteerd te worden waarom men tegen is. 
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Afdeling Raalte (R-16) vult aan: 
Mochten de parkieteninzenders bang zijn dat het voerbakje los in de kooi komt te liggen, 
dan bevestig je het voerbakje onder het frontje en kan het niet meer los.  
 
Mocht het voorstel van Genemuiden aangenomen worden dan kan dit ook voor 31 
december 2012 als voorstel ingediend worden bij de NBvV voor de AV van 2013. 
 
Afdeling Wierden (W-25):  
Mist aan het eind van het jaar in “Onze Vogels” de gebruikelijke index. De 
bondsvoorzitter neemt dit mee. 
 
Afdeling Wierden (W-25):  
Bij de laatste ringenzending zaten 4 losse ringen in de enveloppe. Als de enveloppe niet 
goed dicht zit, dan is de kans groot dat de losse ringen weg zijn. Hij verzoekt het 
bondsbureau om hier aandacht aan te besteden. De voorzitter geeft aan dat daar waar 
gewerkt word er mogelijk wel eens iets niet helemaal perfect gaat. Hij beloofd dat e.e.a. 
kortgesloten gaat worden met het bondsbureau. De bondsvoorzitter neemt dit onderwerp 
mee. 
 
17. Sluiting 
Om 21.25 uur sluit de voorzitter deze vlot verlopen vergadering met een woord van dank 
aan de bondsvoorzitter voor zijn komst naar Overijssel en wenst allen wel thuis. 
 
Aldus opgemaakt te Lettele, april 2012. 
 
 
Op woensdag 1 augustus 2012 werd via het bondsbureau van de NBvV het bericht ontvangen dat 
de oud-districtsvoorzitter van district Overijssel, voormalig hoofdbestuurslid en erelid van de NBvV 
Dhr. A.M. van Rijn was overleden. De familie heeft onderstaande rouwkaart verzonden. 

 
 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden en werd 
voorafgegaan door een condoleance gelegenheid. Deze werd bezocht door bestuurders en 
vogelliefhebbers uit het district. Wij wensen de familie van Rijn sterkte toe om dit verlies te 
 dragen.     
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2012 
 
Artikel 1. 
De tentoonstelling wordt georganiseerd door Vogelvereniging “Vogellust” Genemuiden (G-20) 
 en wordt gehouden in zaal “d’ Overtoom”, Grutto 1, 8281 EJ Genemuiden, tel. 038-3854662. 
 
Programma: 
Maandag 17 december Inbreng van  17.00 tot 21.00 uur 
Dinsdag  18 december Keuring 
Woensdag 19 december Opening  19.30 uur 
Donderdag 20 december Open van  10.00 tot 22.00 uur 
Vrijdag   21 december Open van 10.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag  22 december  Open van 10.00 tot 16.00 uur  
  22 december Afgifte vogels  16.30 tot 18.00 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 NBvV. 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 NBvV en dient fysiek in de zaal aanwezig te zijn (Kopie). 
 
Artikel 3. 
Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de NBvV, zoals staat afgedrukt in een van de 
uitgaven van “Onze Vogels” van het lopende jaar. Inschrijfformulieren moeten volledig en duidelijk op volgorde 
van klasse nummer, 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 € 3,50 is voor elke inzender verplicht. De inschrijfformulieren 
dienen, bij voorkeur in verenigingsverband, uiterlijk op 1 december 2012, noodsituaties daargelaten, in bezit te 
zijn van: TT secretaris J. Winter, M.G. Simondsstraat 27, 8281 CE Genemuiden, telefoon 038-3858455 of 06-
81806007. 
 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op RABO rekening nr. 32.14.31.472, t.n.v. Vogellust 
Genemuiden, onder vermelding van DTT Ov. 2012 en uw afdelingscode. 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 NBvV. 
 
Artikel 12. 
De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de NBvV 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 17 april 2012. 
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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. U kunt nu al bestellen voor 2013 !!!!! 
 
De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 
 
- Bondsinsignes     €   1,75 
- T-shirt       €  10,00 
- Aanstekers      €   1,00 
- Dynamo LED lamp     €   9,50 
- Paraplu NBvV      €   8,50 
- Knuffelbeer met NBvV shirt    € 12,00 
-     Big Bag tas      €   5,00 
- Verzamelband onze vogels     €   4,50 
- Pennen       €   0,50 
- Stropdas met vogels     € 11,50 
- Sleutelhanger      €   1,00 
- Kalender NBvV     €   2,50    
- Vogeldoosjes (pakket van honderd)  € 10,00    
 
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. Er volgen nog een 
aantal  bondsraadvergaderingen uw voorzitter kan uw spullen dan meenemen, 
zodat e.e.a. op de districtsvergadering in oktober kan worden uitgereikt. Dit 
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:   2012  Zwolle (Z-07) 

2013   Nijverdal (N-06) optie 
2014  Tubbergen (T-15) 
 

Districtstentoonstelling Overijssel:   2012           Genemuiden (G-20)  
2013  Almelo II (A-15) optie ??? 
2014  Optie combinatie 
   Steenwijk (S-15) 
   Steenwijkerwold (S-39) 
   Vollenhove (V-17)  
2015  Wierden (W-25) 
 

Districtstentoonstellingen:    2012  17 t/m 22 december 
       2013 
       2014 
 
Bondskampioenschappen NBvV:   2013  10 t/m 13 januari  

2014     16 t/m 19 januari 
2015    08 t/m 11 januari 
2016    14 t/m 17 januari 
2017    12 t/m 15 januari 

 
COM tentoonstellingen:    2013  België, Hasselt 

2014   Italië 
2015    Nederland 

        2016  Portugal 
 

Beschermde weken:     2012    29 okt t/m 22 november 
2013    28 okt t/m 24 november 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
Ringkleur voor de komende jaren: 
 
2013 Zwart  (RAL 8005) 2014 Groen (RAL 6026) 2015 Violet (RAL 4008)  
2016 Oranje (RAL 2003)  2017 Blauw (RAL 5019)  2018 Rood (RAL 3002)  
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 
 
JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 
2013  1e Secretaris    G.J. van Duuren 
  2e penningmeester/secretaris W. Smit 
2014  Voorzitter    A. Zomer 
  Lid van Bestuur   L. Zandman 
  Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 
2015  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 
  2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 
 
EN VERVOLGENS 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 
 
De najaarsvergadering in 2013 is gepland op: 
 
Dinsdag 16 april  2013 (voorjaarsvergadering) 
Dinsdag  15 oktober 2013 (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. Wij hebben een rooster van 2011 tot en met 2015 
afgesproken. Het kan zijn dat u wilt veranderen van week, maak dit dan kenbaar. Het 
contracteren van keurmeesters blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid. 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 tegen 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). 
E.e.a. dient vergezeld te gaan van kopieën van de keurcontracten. 
 
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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Principe planning tentoonstellingsdata 2011 tot en met 2015 
 
 

 

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

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

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

Dinsdag 
Woensdag  
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag 
Maandag 
Dinsdag 
Vrijdag 
Donderdag 

 
 
 

45 
 
 
12 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

46 
 
 
13 
 
 
 

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

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 
J-03 

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

 
 
 
 
 
 

 47 
 
 
8 
 
 

Hengelo 
Genemuiden 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Denekamp 
Hengelo  

H-64 
G-20 
W-35 
B-52 
W-40 
S-39 
R-16 
D-11 
H-95 

Woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Woensdag 
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 zijn m.i.v. 
2009 niet toegestaan, m.u.v. district TT 

51 Wisselende afd   Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v. 
2009 niet toegestaan, m.u.v. district TT 

52 Wisselende afd   Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v. 
2009 niet toegestaan, m.u.v. district TT 
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Aangevraagde TT weken voor 2012 (kan inmiddels bijgesteld zijn) 
 
 

 
Van de afdeling Kampen/IJsselmuiden is geen formulier aanvraag TT 2012 
binnengekomen, derhalve niet opgenomen.  

 

Week Afdeling  Keurdag Weekdata 
42 Lochem L-19 Woensdag   (Nationale) Ma 15 tot en met zondag 21 oktober 
43    Ma 22 tot zondag  28 oktober  
44 
 
 
8 

Almelo II 
Enschede I 
Sibculo 
Wijhe 
Oldenzaal  
Haaksbergen 
Twello 
Olst/Diepenveen 
Haaksbergen  

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

Dinsdag 
Woensdag  
Woensdag 
Donderdag 
Maandag 
Vrijdag 
Donderdag 
Dinsdag 
Zaterdag (Glosterdag) 

Ma 29 oktober tot zondag 4 november 
 

45 
 
 
12 
 
 
 

Tubbergen 
Den Ham/Vroomshoop 
Glanerbrug 
Steenwijk 
Gorssel 
Heeten 
Nijverdal 
Zwolle II 
Vollenhove 
Wierden 
Gramsbergen 
Dedemsvaart 

T-15 
H-26 
G-04 
S-15 
G-06 
H-77 
N-06 
Z-07 
V-17 
W-25 
G-33 
D-14 

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

 
 
Ma 5  tot zondag 11 november 
 

46 
 
 
11 
 
 
 

Rijssen 
Nieuwleusen 
Almelo I 
Hardenberg 
Oldenzaal 
Enschede III 
Lettele 
Ommen 
Diepenheim/Markelo 
Twello 
Sint Jansklooster 

R-06 
N-37 
A-04 
H-31 
O-05 
E-28 
L-13 
O-22 
D-29 
T-17 
J-03 

Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Dinsdag  
Dinsdag  
Woensdag 
Woensdag  
Dinsdag 
Donderdag 
Donderdag 
Vrijdag 

 
 
 
 
Ma 12  tot zondag 18 november 
 
 

 47 
 
 
9 
 
 

Hengelo II 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Hengelo I 
Ootmarsum 
Ommen 

H-64 
W-35 
B-52 
W-40 
S-39 
R-16 
H-95 
O-34 

Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 
Donderdag (Bijz. EVC) 
Vrijdag (Doelgroep Moz) 

 
Ma 19  tot zondag 25 november 
 
 
 

48 
 
6 

Hasselt 
Zwartsluis 
Zwolle III 
Deventer 1 (regio) 
Dalfsen (regio) 
Denekamp 

H-22 
Z-12 
Z-08 
D-01 
D-09 
D-11 

Woensdag 
Woensdag 
Vrijdag 
Donderdag (week 44) 
Woensdag (week 45) 
Dinsdag 

 
Ma 26 november tot zondag 2 december  
 

49 
5 

Urk 
Ens (regio) 
Deurningen 
Lochem (streek) 
Haaksbergen 

U-04 
E-19 
D-32 
L-19 

Woensdag 
Donderdag  
Donderdag 
Woensdag 
Zaterdag (postuurclub Oost) 

 
Maandag  3  t/m zondag  09 december 
 

50 Wisselende afd    Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v. 2009 
niet toegestaan, m.u.v. district TT 

51 Genemuiden G-20 In 2013 terug naar 47 Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v. 2009 
niet toegestaan, m.u.v. district TT 

52 Wisselende afd   Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v. 2009 
niet toegestaan, m.u.v. district TT 
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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, , Westenholte, Zwolle 2, Steenwijk, 
Rijssen (SEC), Kampen/IJsselmuiden, en Urk (in samenspraak met Albert Zomer)  
 
Willem Smit  
Ens, Genemuiden, Hasselt, Steenwijkerwold, Zwartsluis, Vollenhove en Sint Jansklooster. 
 
Albert Zomer 
Tubbergen, Nijverdal/Hellendoorn, Almelo 1, Wierden, Urk (in samenspraak met Piet 
Konkelaar), alsmede afdelingen ANBvV op uitnodiging.   
 
Lambert Zandman  
Rijssen, Wijhe, Heeten, Olst/Diepenveen, Hardenberg, Den Ham/Vroomshoop en Zwolle 3 
 
Egbert van Dijk 
Enschede 1 en 3, Hengelo 1 en 2, Haaksbergen, Oldenzaal 1 & 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 2012 na te kijken. 

 
DENK aan de AANVRAAG voor 2013. Deze samen met een 

kopij van de keurcontracten insturen aan de 
districtsvoorzitter voor 15 september 2012. 

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

 
 


