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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 51 afdelingen, met 3039 leden (waarvan 136 jeugdleden). Dit betreft 

informatie van 16 augustus 2014. 
 

**********************  
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 automatisch 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 district TT organiseert; 
1/4: voor jubilea, prijzen, enz.  
1/4: voor jeugdzaken 

 

 

 

mailto:Yurley2@kpnmail.
mailto:twin63@home.nl
mailto:l.zandman@kpnplanet.nl
mailto:egbert.rie@home.nl
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 7 Oktober 2014, 19.30 UUR 
 

Wij nodigen u van harte uit voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op: 

dinsdag 7 oktober 2014 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 

Mariënheem, tel. 0572-351238. 

 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen districtsvergadering 15 april 2014 

3. Ingekomen en uitgegane stukken. 

4. Vaststelling verslag afgevaardigde A.V. 17-05-2014 (zie elders in dit blad)  

5. Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de AV 

van 2015 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. Regulier in 2015 aftredend en herkiesbaar Lid van 

bestuur Sjoerd Munniksma en penningmeester Dirk Verburg. De laatste is na een 

jaar zitting (overname van Dhr. Kerkhof) per 2015 weer in de reguliere cyclus van 

drie jaar gekomen. Beiden stellen zich herkiesbaar. Reglementair kunnen 

tegenkandidaten worden gesteld door een district, tot 31 december 2014. 

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2015 

penningmeester Piet Konkelaar en 2e voorzitter Harry Oude Vrielink. Beiden 

stellen zich herkiesbaar. Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld 

door de afdelingen, tot 31 december 2014.   

8. Terugblik op de jeugdontmoetingsdag te Tubbergen (T-15) 

9. Beleid, mededelingen, nieuws en wetenswaardigheden NBvV 

10. Mededelingen betreffende de districtstentoonstelling te Vollenhove, georganiseerd 

door afdelingen Steenwijk, Steenwijkerwold en Vollenhove 

 

                                                         - - - Pauze - - - 

 

 (tevens mogelijkheid clubshopartikelen te kopen c.q. af te halen) 

 

11.  Eventuele mededelingen districtsbestuur. 

12. Rondvraag. 

13. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



District Overijssel NBvV najaar 2014                                                                                              

 - 4 -                                                                                                                                                     

 

 

 

Notulen districtsvergadering 15 april 2014 

 

1. Opening: 

Voorzitter heet alle aanwezige vertegenwoordigers van de afdelingen en het aanwezige erelid 

van de NBvV de heer van de Molen welkom. De bondsvoorzitter Henk van Hout zou deze 

vergadering namens het HB bijwonen, maar Henk ondervindt de naweeën van een 

verwaarloosde longontsteking en in zijn plaats zou 2e voorzitter Klaas Snijder hier aanwezig 

zijn. Klaas is helaas verhinderd, hij is naar een vergadering van het Platvorm Verantwoord 

Huisdierenbezit i.p.v. de bondsvoorzitter.  

 

Bericht van verhindering:  

 

Afdelingen:   B-52 (Bathmen), E-19 (Ens), H-67 (Haaksbergen), U-04 (Urk) 

Hoofdbestuur:  Klaas Snijder 

Ereleden:   Wim Mulder 

Lid van verdienste:  Dhr. Cor van Elven  

Districtsbestuur:  Lambert Zandman 

 

Zonder kennisgeving afwezig: 

Afdelingen: D-32 (Deurningen), J-03 (St. Jansklooster),  

K-18 (Kampen/IJsselmuiden), Z-12 (Zwartsluis) 

 

De overledenen uit het district die ons na de districtsvergadering van oktober ontvallen zijn 

herdacht: 

 

Dhr. A.  van  Eldik  Deventer 

Dhr. M  Hoekstra Dedemsvaart 

Dhr. G.  Toenhake Hardenberg 

Dhr.  A. de Roos  Almelo II 

Dhr.  G.W.  Horst  Twello (T-08) 

Dhr. J  Jansen  Ommen 

Dhr. H.S.  Strikker Wierden 

Dhr. W.G.A. Bouwmeester Deventer 

Dhr.  L.H.M. Woolderink Wierden 

Dhr. B.J.  Nijboer Dalfsen 

Dhr. M.T.  Nibourg Almelo II 

Dhr. P.H.  Polman Zwolle  

 

De voorzitter verzoekt de vergadering, staande, onze vogelsportvrienden te gedenken in een 

moment van stilte. Wij hopen dat degenen die de genoemden in de toekomst moeten missen, 

de steun en de kracht zullen vinden om dit verlies te dragen.  

 

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

 

Namens het districtsbestuur worden de afdelingen bedankt voor de prettige ontvangst bij het 

bezoek aan de afd. TT’s. Over het algemeen was e.e.a. zeer goed verzorgd.  

 

Bedankt voor de vele catalogi en nieuwjaarswensen in fysieke of e-mail vorm. Namens het 

bestuur wordt nadrukkelijk verzocht bij alle correspondentie uw naam en afdelingscode 

duidelijk te vermelden. Dit voorkomt verwarring en zoekwerk.  
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Huishoudelijke mededeling: 

 

* Toevoeging agendapunt 13a district TT te Vollenhove (door combi van afdelingen) 

* Consumpties graag bij laten schrijven op u ontvangen blanco lijst. Graag na afloop 

vergadering afrekenen. Ook al hebt u geen consumpties gebruikt, toch de kaart 

inleveren bij bedienend personeel. 

 

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

2.  Notulen 15 oktober 2013 

De notulen worden blad voor blad doorlopen en zonder op- en/of aanmerkingen onveranderd 

goed gekeurd met dank aan de secretaris voor het maken. In het districtsblad zijn ook de 

prijswinnaars genoemd van de COM-show te Bari. De voorzitter deelt mede dat ook de heer 

E. Enzerink hier bij had dienen te staan, excuses hiervoor. 

 

3.  Ingekomen en uitgegane stukken  

Ingekomen berichten zijn er van: 

 Uitnodiging voor uitreiken legpenningen 50 jaar  

 Diverse afdelingen aangaande wijzigingen in bestuur 

De bestuursmutaties dienen ook naar het bondsburo (info@NBvV.nl ) verzonden 

te worden. Bestuursmutaties worden bij gehouden op de ledenlijst die op de site 

staat. 

 Veel clubbladen, zowel fysiek als digitaal.  

 

4.  Benoeming afgevaardigde naar AV op zaterdag 17 mei 2014 

De heer M. Leevers afdeling Glanerbrug stelt zich kandidaat en de vergadering gaat hiermee 

akkoord. Van de afgevaardigde wordt een verslag van deze vergadering verwacht in de 

districtsvergadering van oktober. Indien er vanavond nog vragen naar voren komen die op de 

AV gesteld dienen te worden dan dient hij deze vragen daar namens ons district te stellen.  

 

5.  Behandeling jaarverslag en financieel verslag NBvV 

 

Jaarverslag secretaris NBvV 

Zowel de NBvV secretaris, als de ad interim penningmeester van de NBvV doen verslag over 

afgelopen jaar. Feit blijft dat de NBvV opnieuw gekrompen is. Het is zaak dat wij actief de 

boer op gaan om leden te werven. Het districtsbestuur daagt elke afdeling uit om uw 

vereniging te laten groeien. 

 

Financieel verslag 

Voorzitter vraagt of er iemand is die een schriftelijke vraag over het financiële jaarverslag 

heeft gesteld aan de ad interim bondspenningmeester. Dit blijkt niet het geval te zijn. 

Zonder direct in paniek te geraken gaat het financieel wat zwaarder met de NBvV. De 

terugloop in samenhang met stijgende kosten in de breedte van de NBvV vereisen een 

contributieverhoging per 2015. In de bondsraad van jongstleden zaterdag is besloten de 

contributie te laten stijgen met € 2,00 per lid (jeugd € 1,00) met ingang van 1 januari 2015. 

Elk jaar zal noodzaak tot eventuele aanpassing worden bezien. In 2016 zal een herijking 

plaatsvinden. Het jaaroverzicht van de penningmeester spreekt voor zich.  

 

In de begroting is de contributieverhoging van 2015 nog niet ingebouwd. 

 

 

De nieuwe penningmeester heeft reeds contacten gehad met de drukker van “Onze Vogels”, 

nadat deze hierom verzocht had. Met een nieuw contract verlenging is dit jaar 23.000 euro 
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besparing bedongen, die per 2015 oplloopt naar 30.000. Dit o.a. door gewijzigde wijze van 

verzenden.  

 

De berekening van bijdragen voor districten zijn afgelopen zaterdag vastgesteld, doch worden 

voor 2015 nader bekeken. Dit omdat de districten niet meer toe kunnen met de bijdragen zoals 

nu vastgesteld.    

 

De heer Smit, afdeling Den Ham/Vroomshoop (H-26)): 

Hij is het niet eens met de contributie verhoging, m.i.v. de recessie hebben er veel leden 

bedankt, dit gaat nu zeker weer gebeuren. 

 

Antwoord voorzitter:  

Wij begrijpen dat een contributieverhoging pijn doet. Lang heft de NBvV e.e.a. kunnen 

afhouden, nu ontkomen we er echter niet meer aan. De afdeling kan natuurlijk beslissen om 

deze contributieverhoging van € 2,00 niet door te berekenen aan de leden. Daar waar leden 

in problemen komen is het misschien handig contact op te nemen met de gemeentelijke 

voorzieningen. Er is een optie om bij de gemeente om hulp te vragen (individueel) om 

zodoende lid te kunnen blijven van een vereniging en deel te nemen aan het sociale leven.  

 

Liselotte Nijman, afdeling Gorssel (G-06):  

Merkt op dat zij een lid kent die 9 Onze Vogels ontvangt. Het hele gezin is lid bij twee 

afdelingen. 

 

Antwoord voorzitter: 

Dit is een keuze van het gezin zelf. Er kan namelijk opgegeven worden dat je het maandblad 

maar 1 keer wilt ontvangen.  

 

6.  Verkiezingen Hoofdbestuur. 

Aftredend is 2e voorzitter Klaas Snijder en secretaris Ton Koenen, beiden hebben te kennen 

gegeven herkiesbaar te zijn. Ook a.i. penningmeester Dirk Verburg is verkiesbaar. Het 

districtsbestuur Overijssel is blij dat betrokkenen zich opnieuw willen inspannen voor de 

NBvV. Er is inmiddels via de stemformulieren een stem uitgebracht, waarvan later tijdens de 

vergadering melding gedaan zal worden. 

  

7.  Verkiezing districtsbestuur 
Er was een mogelijkheid tegenkandidaten te stellen tot 31 december. Deze waren er echter 

niet. Voorzitter concludeert hieruit dat het district Dhr. Lambert Zandman (als 2e secretaris), 

Egbert van Dijk (lid van bestuur) en Albert Zomer (als voorzitter) voor hopelijk de komende 

drie jaren opnieuw het vertrouwen geeft.  

Aangezien er over personen schriftelijk gestemd dient te worden vraagt de voorzitter of 

iemand een schriftelijke stemming nodig acht. Niemand acht een schriftelijke stemming 

noodzakelijk. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen. Hetgeen 

met een applaus vanuit de zaal wordt bekrachtigd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Mededelingen NBvV  
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Voorzitter 

De voorzitter Henk van Hout is al enige tijd ziek. Hij heeft een longontsteking opgelopen en 

het lijkt er op dat hij deze zelfs een beetje verwaarloosd heeft. Wij zullen hem een kaartje 

sturen namens het district en hopen dat hij snel weer op de been is.  

 

Keurmeestersvergoeding 

Per 1 februari 2014 is de keurvergoeding van 40 naar 45 euro gaan voor het verrichten van 

een keuring en per 2015 naar 50 euro per keuring. De kilometer vergoeding blijft ongewijzigd 

van kracht.  

 

TT programma 

Alle districten krijgen gratis een TT programma van de NBvV, om zodoende te 

bewerkstelligen dat er uniformiteit komt op de district shows (blinde lijsten, etc). Het TT 

programma is naar wens van de districten bijgewerkt. Afgelopen zaterdag heeft de BR een 

demonstratie gekregen. De programmeur bedankte Overijssel voor de tip van het invoeren 

van een deelnemernummer, hij ziet nu in dat dit veel makkelijker werkt door het hele 

programma heen.  

 

Voordeel is tevens dat e.e.a. een knop bevat die na gebruik aangeeft hoeveel prijzen er in het 

district benodigd zijn en van welke kleur (goud, zilver, brons). Tevens wordt een 

verzekeringsformulier automatisch uitgedraaid. Ook Overijssel ontkomt niet aan de 

verplichting met dit programma te gaan werken. Wij hopen dat gebroeders Papenborg dit op 

zich zullen blijven nemen.  

 

Dit programma komt ook voor afdelingen, met ondersteuning beschikbaar (e.e.a. tegen 

kostprijs van € 50,-- (nieuwe aanschaf) en updates in de toekomst € 25,00.  

 

Zie voor meer informatie de site www.lexkaptein.nl  

 

TT katern 

De papieren TT katern is vanaf heden verleden tijd. Bij de uitgave van deze TT katern, zijn er 

al zoveel wijzigingen, dat de katern direct al niet meer up to date is. Er is inmiddels een 

digitale TT agenda gemaakt. U als vereniging kunt u TT, met alle bijzonderheden hierin 

vermelden. Van openingstijden, tot locatie, etc. Bij wijzigingen kunt u dit zelf veranderen.  

De TT dient u echter wel eerst aan te vragen bij de district voorzitter. Indien een TT niet 

goedgekeurd wordt, wordt deze weer verwijdert van de site.  

 

Naast het belangrijkste dat de digitale TT katern dus altijd up to date is (als u deze goed 

invult), bespaart e.e.a. ook €3000,-- 

 

 

Dewarkooi 

M.i.v. het nieuwe vraagprogramma zal de dewarkooi verdwijnen uit het tentoonstelling 

programma. D.w.z. de daarin in gehuisveste vogels worden niet meer in dewarkooien 

gevraagd, e.e.a. heeft te maken met dierwelzijn. E.e.a. gaat in in keurseizoen 2015. Er is een 

kooi in ontwikkeling die zowel vogels die nu in de dewarkooi gehuisvest worden, als wel 

vogels die in koepelkooien geshowd worden kunnen showen. Deze kooi is net zo hoog, breed, 

als diep als de universeelkooi. De koepelkooien blijven wel gevraagd.  

 

Zangkooien 

Er is besloten de vogels te blijven keuren in de huidige zangkooien, maar ze daarin niet meer 

te showen. Veel zangliefhebbers hebben daarnaast nog andere vogels, dus ook 

http://www.lexkaptein.nl/
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universeelkooien. Na de keuring, indien de vogels in de zaal blijven, worden zangkanaries 

overgezet naar universeelkooien. Ook dit heeft te maken met dierwelzijn.  

 

Bondsvademecum 

Elke zichzelf respecterende afdeling dient kennis te nemen van het bondsvademecum. Veel 

afdelingen hebben zeer verouderde versies. Het bondsvademecum zal, met invoering van alle 

wijzigingen van de laatste jaren, nu digitaal op te vragen zijn via de NBvV site.  

Het verzoek aan u allen is de oude exemplaren te vernietigen of dit als museumstuk achter 

glas te zetten.  

 

Commissie Eén KMV 

De commissie gaat zo voortvarend dat stappen sneller gemaakt kunnen worden. Daar waar 

aanvankelijk gedacht werd om volgend seizoen een bestuur te kunnen kiezen, zal dit naar aller 

waarschijnlijkheid al voor het komende keurseizoen plaatsvinden. Veranderingen kunnen 

echter pijn doen. Wat goed is blijft goed. Sommige zaken kunnen echter beter.  

 

Werkgroep Dierwelzijn 
Op dit moment zijn verslagen van zo’n 1424 soorten vogels bekend. De kanarie behelst 1 van 

deze 1424. Op zich een mooi resultaat, echter dit kunnen er veel meer worden. Verslagen van 

kweek worden nog altijd gevraagd. 

  

De heer Kamphuis, afdeling Enschede (E-03) vraagt of de lijst van toegestane vogelsoorten 

inzichtelijk is. Dit wordt nagevraagd.  

 

In het kader van dierwelzijn zal in de toekomst certificering noodzakelijk zijn om vogels te 

mogen houden. Wij gaan proberen Dhr. va.d. Wal uit te nodigen voor een avond op onze 

districtvergadering of anderszins, waarbij een ieder die aanwezig is tevens een certificaat 

ontvangt.  

 

Voorzitter heeft alle ontvangen getekende formulieren, ongeveer 900, tegen de Positieflijst 

mee gegeven aan de districtsvoorzitter van Noord Brabant Oost, die er zorg voor zal dragen 

dat deze formulieren bij het Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit terecht komen. 

 

Vraagprogramma en prijzen 

Besloten is dat de hoofdgroepen m.i.v. nieuwe vraagprogramma gaat verdwijnen. In elke 

groep zal goud, zilver, brons worden uitgereikt ongeacht het aantal vogels. De minimaal te 

behalen punten zal verlaagd worden van 91 naar 90.  

 

Het hoogst aantal punten kan 94 worden. Tussen elke prijswinnaar dient verschil te zitten. 

m.a.w. 94 > 93, vanaf 92 geldt aanwijzing. D.w.z. indien 10 vogels 92 hebben. Krijgt 1 vogel 

94 (goud), 1 vogel 93 (zilver), 1 vogel 92 (brons) en de overige 7 vogels blijven 92 behouden.  

 

Andere ringen 

Het zal in de toekomst mogelijk worden dat alle ringen waarvan de eigenaar kan aantonen dat 

de ringdragende vogel door hem zelf gekweekt is erkend worden op de TT’s. Registratie is 

niet meer van deze tijd en zal worden afgeschaft. O.a. b.v. Aviornis ringen. U gaat dit z.s.m. 

horen.  

 

 

 

 

 

COM show Bari 
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Het is niet duidelijk hoe het kan dat veel vogels zijn gesneuveld tijdens het transport van Bari 

naar NLD. Alle getroffen kwekers hebben inmiddels een afdoening gekregen via COM NLD. 

Mocht dit niet zo zijn dan horen wij dat uiteraard graag. 

 

Actie Promokaart 

De NBvV is op zoek naar een pakkende korte slogan. Wie bedenkt die!!! Stuur deze op naar 

de voorzitter.  

 

Vogelmarkten en Codex 

Op de site van de NBvV zullen binnenkort het reglement vogelmarkten en de CODEX te 

raadplegen zijn. Het reglement bevat een aantal wijzigingen. De CODEX bevat afspraken, 

regels en verwaarden voor het houden van vogels op hobbymatige wijze.  

 

De heer Kamphuis, afdeling Enschede (E-03) vraagt of de DVD die tijdens de Bondsshow 

gemaakt is al klaar is. 

 

Antwoord: is nog niet klaar. 

    PAUZE 

 
9.  Beleid districtsbestuur 

* Het districtbestuur zal voortgaan met haar activiteiten zoals u gewend bent. 

* Uitreiking van spelden a.u.b. altijd combineren in combinatie met andere activiteiten, 

zoals de tentoonstelling of een receptie t.g.v. een jubileum. Op tijd aanvragen i.v.m. 

volle agenda. 

*          Heeft u een jubileum maar u stuurt geen uitnodiging dan ook geen bezoek, bon of bord 

van het district of NBvV. 

  

10.  Financieel verslag district 

U heeft dit verslag per mail ontvangen. 

 

Vraag uit de zaal:  

De ontvangen contributie ontbreekt. 

 

Antwoord voorzitter:  

Dat hebt u goed opgemerkt. Deze is namelijk vorig jaar niet geïnd aangezien het 

opleidingsfonds is opgeheven. Dit initiatief is nl. overgenomen door “de Bond” en het saldo 

van het opleidingsfonds is over geheveld naar de districtskas zodat het districtsbestuur vorig 

jaar heeft besloten geen contributie te innen. Voor de contributie van 2014 heeft u een mailtje 

ontvangen om dit over te maken. 

 

 

11.  Verslag kascontrolecommissie. 

De afgevaardigde van de afdeling Nijverdal/Hellendoorn geeft aan dat de kas door 

vertegenwoordigers van de afdelingen Nijverdal/Hellendoorn (N-06), Nieuwleusen (N-37) en 

Lochem (L-19) akkoord is bevonden en zij verzoeken de vergadering de penningmeester 

decharge te verlenen. Er klinkt applaus vanuit de zaal en bij de deze is aan dit verzoek 

voldaan.  

 

 

 



District Overijssel NBvV najaar 2014                                                                                              

 - 10 -                                                                                                                                                     

Voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie en de districtspenningmeester voor 

het goede werk. 

 

12.  Benoeming nieuwe commissie 

Zoals afgesproken volgen we de afdelingslijst van Z tot A, waardoor de afdelingen Lettele (L-

13), Kampen/IJsselmuiden (K-18) en Hengelo 4 (H-95) de nieuwe kascommissie zullen 

vormen voor april 2015.  

 

13.  Terugblik op district TT 2013 georganiseerd door Almelo 

Als voorzitter van de organiserende afdeling ben ik niet helemaal tevreden. Zo zijn wij er ons 

van bewust dat de verlichting bij de keuring beter had gekund. Bij de voorinspectie bleken 

alle TL balken vol te branden. Bij het betrekken en inrichten van de zaal was veel defect. 

Hierdoor was het wat donkerder dan voorzien. Wij hebben de meest ideale opstelling 

gekozen, waardoor het keuren te doen was. Wij bieden hiervoor onze excuses aan. Het aantal 

vogelinschrijvingen viel met 1975 vogels een beetje tegen, maar desondanks een pracht 

aantal.  

 

Helaas overleed de echtgenote van de voorzitter van de TT commissie en drukte dat enigszins 

een stempel op de show. Met elkaar zijn we echter door gegaan en hebben enigszins 

aangepast de show met u allen gedeeld. Financieel was e.e.a. positief, vergelijkbaar met onze 

onderlinge show. De afdeling Almelo is verder tevreden, hopelijk bent u dat ook. 

 

De gouden medailles waren er tekort. Deze heeft de voorzitter nu bij zich en zijn via de 

enveloppes verspreidt. De kampioen van Overijssel was ons inzien een succes. Helaas is er 

een foutje ingeslopen. De keurmeesters Tropen en Parkieten hadden een vogel van 92 bij de 

jeugd over het hoofd gezien. Dit maken we goed door een nieuwe kampioen uit te reiken. 

Deze is voor Angelica van Sloten en wordt door een afgevaardigde van de afdeling Wijhe, 

waar zij nu lid is meegenomen. 

 

De afdeling Wierden wordt bedankt o.a. voor de personele inzet tijdens deze show met name 

bij de opbouw. 

 

Namens het districtsbestuur complimenteert 2e voorzitter van het district, de heer Harry Oude 

Vrielink de afdeling Almelo (A-15) met een goed verlopen districtsshow. Er waren kleine 

foutjes schoonheidsfoutjes, maar dat komt altijd voor. Namens het district overhandigt hij een 

handgeschilderd Delfts Blauw bord als blijvende herinnering aan de organisatie van deze 

districtsshow aan de afdelingsvoorzitter Dhr. Albert Zomer. 

 

De afdeling Denekamp (D-11) had nog een uitleg verwacht over het niet keuren van de 

zangkanaries. 

 

Voorzitter vermeld dat er 2 inzenders waren die zangkanaries hadden ingezonden. Deze 

vogels zouden tussen 14.00 en 16.00 uur gekeurd worden. De zangkanariekeurmeester die 

zou komen kwam echter niet op dagen. Telefonisch was er geen contact met hem te krijgen en 

er was ook geen andere keurmeester beschikbaar die alsnog kon komen. 

 

De zangkeurmeester kwam uiteindelijk om 16.45 uur, de zangvogels waren toen echter al 

weer opgehaald door de inzenders. Hij had autopech gehad en zijn mobiele telefoon was leeg. 

Het inschrijfgeld van de zangkanaries is door de afdeling Almelo terugbetaald aan de 

inzenders. Er is met de keurmeester de afspraak gemaakt dat hij in 2014 de zangkanaries  
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komt keuren op de districtsshow te Vollenhove en deze dag geen andere keuring mag aan 

nemen.  

 

Hij ontvangt in 2014 geen keurvergoeding en reisgeld, hij schrijft echter wel een declaratie 

en het bedrag dat vermeld wordt op de declaratie wordt door de organisatie aan het district 

Overijssel, die de inzenders en Almelo heeft gecompenseerd. Degene die reiskosten heeft 

gemaakt van de afdeling Denekamp wordt tevens gecompenseerd, om de zangafdeling te 

assisteren. 

 

Herman Kokkeler, afdeling Denekamp (D-11):  

Kunnen de zangvogels niet enkele dagen eerder worden gekeurd. 

 

Antwoord voorzitter:  

Organisatorisch niet mogelijk, denk aan opbouw en inbreng. 

 

Dalfsen (D-09) complimenteren de organisatie. Zij hebben enkele opmerkingen uiteraard 

positief bedoeld. 

 

1. De bodembedekking was niet altijd conform het reglement. Men bedoelt hiermee bij de 

kromsnavels, het huidige reglement zal hierop iets worden aangepast. 

2. Er zaten stickers van de sponsor van de Bondsshow op meerdere drinkflesjes. 

 

Antwoord:  

Dit was van meerdere inzenders dus geen herkenningsteken. 

 

Geen prijsstickers op de kooien.  

Antwoord:  

Dit was een bewuste keuze, de afdeling Almelo dacht hiermee meer catalogussen te kunnen 

verkopen, dit bleek echter niet het geval te zijn. 

Goede tip om het dit jaar toch maar wel weer te gaan doen. 

 

 

13a  District TT 2014 

 

Tijdens de district TT 2013 hebben we kampioenen per groep gehanteerd, e.e.a. was een 

initiatief van afdeling Almelo. Onderstaand de kampioenen.  

 

Kleurkanaries 

Kampioen Lipochroom 

Kampioen Melanine 

Kampioen Lipochroom met mozaiek 

Kampioen Melanine met mozaiek 

 

Postuurkanaries 

Kampioen Frise rassen 

Kampioen Houdingrassen 

Kampioen Vormrassen 

Kampioen Ongekuifde en gekuifde rassen 

Kampioen Getekende rassen 

 

 

 

Tropen 
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Kampioen Zebravinken en Japanse meeuwen 

Kampioen Overige Tropische vogels 

Kampioen Europese cultuurvogels 

Kampioen Vruchten en insecteneters 

 

Kromsnavels 

Kampioen Grasparkieten 

Kampioen kleine kromsnavels  (forpussen/Agaporniden/Catharina/neophema soorten) 

Kampioen middel grote parkieten  (valken/Psephotussoorten/swift en kakariki soorten) 

Kampioen grote parkieten  (hoofdgroep 27 t/m 32) 

 

Overigen 

Kampioen Grondvogels 

Kampioen Duiven  

 

Jeugd: 

Kampioen kanaries 

Kampioen Tropen en overigen 

Kampioen Kromsnavels 

 

Het districtsbestuur stelt voor om bovengenoemde kampioenen ook te vragen op de komende 

districtstentoonstellingen. Indien de vergadering hiermee akkoord gaat dan worden de prijzen 

betaald uit de districtskas. Bij stemming blijkt dat de meerderheid voor is en bij dezen is dit 

voorstel aan genomen. 

 

De heer J. Lok krijgt daarna het woord van de voorzitter om e.e.a. te vertellen over de 

organisatie van de districtstentoonstelling in 2014. 

 

In 2001 heeft de afdeling Vollenhove de districtstentoonstelling georganiseerd in de sporthal 

in Vollenhove. Bij de gemeentelijke herindeling ontstond de gemeente Steenwijkerland 

waarin 4 vogelverenigingen bestaan. Het idee was ontstaan om met deze vier afdelingen 

gezamenlijk de districtstentoonstelling te organiseren in 2014. De afdeling St. Jansklooster 

vond zich zelf te klein om mee te doen, zodat de overige drie Steenwijk, Steenwijkerwold en 

Vollenhove gezamenlijk verder gingen. Elke afdeling levert 3 bestuursleden zodat een TT-

bestuur van 9 personen is benoemd. Er is een prima samenwerking. Er wordt voor de kerst 

gekeurd. De 2e kerstdag is de opening en met het restaurant van de Sporthal is afgesproken 

dat er voor € 5,00 per persoon elke dag een ander menu te bestellen is. De heer Lok roept de 

aanwezigen dan ook op om de leden van de afdelingen uit het district Overijssel met hun 

vogels naar de districtsshow te komen, zij zijn er klaar voor.  
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14.  Uitslag verkiezing bondsbestuurders en stemming bonds- en afdelingsvoorstellen 

Woord aan afgevaardigde van de stemcommissie afdeling Ommen (O-22), Ootmarsum (O-

34) en Raalte (R-16).  

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

Verkiezing penningmeester                2336 voor     0 tegen    0 blanco        590 niet uitgebracht 

Dirk Verburg 

 

Verkiezing 2e voorzitter                      2336 voor     0 tegen    0 blanco        590 niet uitgebracht 

Klaas Snijder 

 

Verkiezing secretaris                           2336 voor    0 tegen    0 blanco        590 niet uitgebracht 

Ton Koenen 

 

Verkiezing geschillencommissie         2336 voor    0 tegen    0 blanco        590 niet uitgebracht 

H.G.M. v.d. Westen 

 

Jeugdleeftijd van                                 1206 voor  1045 tegen  85 blanco     590 niet uitgebracht  

16 naar 18 jaar 

 

Stemcommissie in april 2015 wordt gevormd door Rijssen (R-08), Sibculo (S-42) en St. 

Jansklooster (J-03)   

 

15. Mededelingen Jeugdontmoetingsdag Tubbergen  

Roep uw jeugd op vogels in te sturen. Wij rekenen op uw inzet en motiverende steun aan de 

jeugd.  

 

16. Rondvraag 

Voorzitter meldt dat hij nog een mededeling is vergeten. Gisteravond was er een babyshow in 

het clubgebouw van de vogelvereniging “De Goudvink” te Almelo van de Overijsselse 

Parkieten Club. Er waren 55 vogels om te bespreken, er waren veel mensen en het was er erg 

gezellig. 

 

Afdeling Dedemsvaart: Wanneer is de volgende districtsvergadering. Niet op 14 oktober, als 

de zaal beschikbaar is op 7 oktober, u hoort dit nog. 

 

17. Sluiting 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 22.20 uur, bedankt allen 

voor de komst, vergeet niet uw bonnetje af te geven bij de bar en wel thuis. 

 

Al dus opgemaakt 

Jan van Duuren 

(secretaris) 
 

 

DENKT U AAN HET ZELF INVULLEN VAN DE TT AGENDA !!!!! 

 
HET IS MAKKELIJKER DAN U DENKT & U MOET HET ZELF DOEN!! 

 

VIA DE NBVV SITE DIGITAAL 
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Verslag Algemene Vergadering NBvV Renswoude 17-5-14 
 

 

 

Hieronder vind je de voor belangrijkste punten van deze AV voor mij als afgevaardigde voor 

district Overijssel. 

 

De voorzitter van COM Nederland zal aftreden. De NBvV heeft Bert Renes (vz KMV Zang) 

bereid gevonden om zich kandidaat te stellen voor deze functie. Hier kun je mooi zien dat de 

NBvV zijn invloed overal probeert voort te zetten. 

 

Entente Européenne waar de NBvV zich bij heeft aangesloten vorig jaar is nu ook druk om 

vogelbonden in de omliggende landen te laten aansluiten. Tevens timmeren ze druk aan de 

weg in Brussel om boven op nieuwe wet- en regelgeving te zitten en nog invloed te hebben 

voor iets wordt aangenomen.  

De klein-dierenhouders uit Nederland zullen in 2022 de wereldshow van Entente Européenne 

organiseren hier in Nederland. 

 

Van elk district doet een afgevaardigde een verslag hoe het bij hun gaat. Wat me opviel, is dat 

diverse districten het moeilijk hebben om de jeugdontmoetingsdag rond te krijgen qua 

organisatie door deze bij een club in hun district of wel jeugd te krijgen. Toch wel mooi om te 

zien dat niet iedere district de kop laat hangen en dat sommige vindingrijk zijn, door b.v deze 

dag pas zaterdagmiddag te doen waardoor de jeugd eerst naar een andere sport kan. Meestal 

op zaterdagmorgen. Denk dat we als Overijssel blij mogen zijn dat wij wel een volledig 

bestuur hebben en zowel onze districtsshow als jeugdontmoetingsdag voor de komende jaren 

alvast hebben staan.  

 

Ook de speciaal clubs en KMV’s doen hun praatje. Hier valt wel op dat men zich bij de 

kanarie clubs zorgen maakt over de nieuwe kooien, het niet meer toestaan van de Dewar en de 

zangkooi in hun huidige vorm en ook de vergrijzing binnen hun clubs en KMV’s. Hierdoor 

zie je dat ook het keurmeesters corps erg krap aan het worden is. Aan de andere kant zie je dat 

het juist bij de tropen en Australische prachtvinken heel goed gaat in de speciaal clubs.  

 

De stemming waar wij als verenigingen onze input richting het district hebben gedaan in 

april, wordt hier nu op de AV geteld en vastgesteld. Het viel op, dat in de zaal niemand eens 

was met punt 5 van de stemming:  De leeftijdgrens voor de jeugd van 16 naar 18 jaar brengen. 

Hier word dan ook zowel in de vergadering, als daar buiten nog druk over gediscussieerd. Als 

je het mij vraagt licht het aan de onduidelijke vraagstelling. Persoonlijk vond ik het jammer 

dat de bondsvoorzitter erg “short minded” was, terwijl diverse districten aangaven dat de 

jeugd hier zelf over moet beslissen. Hij klampte zich vast aan de regel dat je pas 

stemgerechtigd bent als je 18 jaar bent. De bond pretendeert een moderne club te zijn en 

handelt hier op digitaal vlak ook erg op, waarom leg je dit vraag stuk dan ook niet digitaal 

neer bij je jeugd? 
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In de rondvraag kwam uit veel districten vragen over het nieuwe TT programma van Lex 

Kaptein www.lexkaptein.nl  

 Kan er alvast een proefversie beschikbaar kan komen voor het TT programma? Voor 

de mensen die er mee moeten gaan werken erg krap om het programma te leren 

kennen voordat de district TT worden gehouden. Dit is niet mogelijk.  

 Is er een back-up die je kunt bellen als het programma vastloopt? Dit was nog niet 

100% zeker aangezien Lex Kaptein dit programma maakt in privé tijd en dus overdag 

gewoon moet werken. Dit is tevens de reden dat programma op zich laat wachten 

omdat de input van diverse clubs en districten moet worden verwerkt in het 

programma. 

 

Na de vergadering zijn er twee lezingen/voorlichting geweest  

1. Commissie vraagprogramma vanaf 2015 

2. Commissie Dierwelzijn en wet- en regelgeving. 

 

Uit de voorlichting van Commissie Dierwelzijn en wet- en regelgeving die door Henk van der 

Wal werd gegeven kwam sterk naar voren dat ze een betere en grotere input willen en moeten 

hebben van de diverse leden en of verenigingen. 

 

De volgende vragen vroeg Henk ons mee te nemen naar onze districten en verenigingen. 

 Stuur een mail naar het bondsbureau info@nbvv.nl  of naar Henk van der Wal  

hkvdwal@planet.nl met welk soorten vogels jij vind dat je zonder specifieke kennis 

kunt houden in een (broed)kooien of volières. 

 Motiveer u leden de enquête www.enquetesmaken.com/s/5279d10 invullen van de 

commissie invullen deze is te vinden op de site van de NBvV onder kopje dierwelzijn. 

 En mensen die wat meer apartere vogels dan de zebravink en de kanarie hebben zeg 

maar de vogels die je houd met iets meer specifieke kennis houd. Dat deze mensen een 

vragenlijst willen invullen over deze vogels deze staat ook op de site van de NBvV 

onder kopje dier welzijn www.nbvv.nl/debond/dierenwelzijn.asp  

 

Tot slot wil ik jullie toch eens aanbevelen om een keer mee te gaan naar een AV van de 

NBvV je steekt er altijd iets van op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Levers 

2e secretaris GVV De Goudvink Glanerbrug 

www.gvv-goudvink.nl 
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Artikel 1. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de vogelverenigingen De Waterslager uit Vollenhove, Vogelkring 

Steenwijk e.o. uit Steenwijk en de Edelzanger uit Steenwijkerwold en wordt gehouden in het M.F.A. de Burgt 

aan de G. van Rhenenlaan 2 te Vollenhove, tel. 0527 - 24 21 51. 

Programma: 

Zondag   21 december Inbrengen vogels  van    16.00 tot 19.00  uur. 

Maandag 22 december Keuring 

Maandag 22 december Afhalen zangkanaries   16.30 tot 17.30 uur. 

Dinsdag  23 december Inrichten 

Woensdag  24 december Gesloten 

Donderdag 25 december Gesloten (1e Kerstdag)    

Vrijdag   26 december  Opening (2e Kerstdag)       11.00  uur, geopend  tot 18.00 uur  

Zaterdag 27 december Open voor publiek van   10.00  tot 18.00 uur 

Zondag  28 december  Open voor publiek van   10.00  tot 16.00 uur 

                                  Afhalen vogels  van        16.00 tot 17.30 uur 

Deelnemers met principiële bezwaren kunnen de vogels op zaterdag   20 december inbrengen tussen 16.00 en 

17.00 uur en op maandag  29 december ophalen  tussen  10.00 en 11.00 uur. 
 

Artikel 2. 

De inschrijving is open gesteld in overeenstemming met 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 6 december 2014, noodsituaties daargelaten, in bezit te 

zijn van:  Secretaris DTTS 2014, J de Ruiter,Kade 18, 8325 HG te Vollenhove. Ingeschrijfformulieren 

mogen tevens per mail worden gezonden aan dewaterslager@hotmail.com Het inschrijfgeld moet gelijktijdig 

worden overgemaakt op RABO rekening nr. NL 08 RABO 0151 388 393, t.n.v. De Waterslager onder 

vermelding van DTT Ov. 2014 en uw naam en afdelingscode. Er wordt geen inschrijfgeld retour betaald bij 

niet inzenden of  bij weigering van vogel(s) door het TT bestuur. 

 

Artikel 5. 

De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten, voor zover 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 over gekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van de 

klapkooien gebruik wil maken. Voor papegaaiachtige 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 parkietachtige die zaad als bodembedekking moeten 

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. 

 

Artikel 8. 

mailto:dewaterslager@hotmail.com
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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. 

In het district Overijssel zijn kampioensgroepen vastgesteld. Deze prijzen worden, evenals de verenigingsprijzen 

gefinancierd uit de districtskas. De kampioensprijzen worden aangewezen door de keurmeesters.  

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, zo nodig in overleg met het districtsbestuur. 

 

Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem, 15 april 2014 
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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 2015 !!!!! 

 

De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 

 

- Bondsinsignes     €     1,80 

- T-shirt       €  10,20 

- Aanstekers      €      1,05 

- Dynamo LED lamp     €      9,70 

- Paraplu NBvV      €      8,65 

- Knuffelbeer met NBvV shirt    €  15,25 

-     Big Bag tas      €      5,10 

- Verzamelband onze vogels     €      4,60 

- Pennen       €      0,55 

- Stropdas met vogels     €  11,70 

- Sleutelhanger      €      1,05 

- Kalender NBvV     €      2,50    

- Vogeldoosjes (pakket van honderd)  €  10,20    

 

In de toekomst kan de groep producten eventueel nog uitgebreid worden. 

 

1) U bestelt uw benodigde artikelen bij de districtsvoorzitter, door 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 !!!!!!!! 

 
 
 

mailto:zomer66@zonnet.nl
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:   2014  Tubbergen (T-15) 

2015  Westenholte (W-40) 

 

Districtstentoonstelling Overijssel:   2014  Combinatie 

   Steenwijk (S-15) 

   Steenwijkerwold (S-39) 

   Vollenhove (V-17)  

2015  Wierden (W-25) 

2016  Vacant 

2017  Vacant 

2018  Vacant 

2019 Nijverdal/Hellendoorn 

(optie) 

 

Districtstentoonstellingen:    2014  week 52 (kerstdagen) 

       2015  week 52 (kerstdagen) 

 

Bondskampioenschappen NBvV:   2015  08 t/m 11 januari 

2016  14 t/m 17 januari 

2017   12 t/m 15 januari 

 

COM tentoonstellingen:    2015   Nederland 

        2016  Portugal 

 

Beschermde weken:     2014     

 

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

 

 

 

Ringkleur voor de komende jaren: 

 

2015 Violet (RAL 4008) 2016 Oranje (RAL 2003)  2017 Blauw (RAL 5019)   

2018 Rood (RAL 3002) 2019 Zwart  (RAL 8005) 
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 

 

JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 

2015  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 

  2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 

2016  1e Secretaris    G.J. van Duuren 

  2e penningmeester   W. Smit 

2017  Voorzitter    A. Zomer 

  2e secretaris    L. Zandman 

  Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 

EN VERVOLGENS 

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

 

OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 

 

De vergaderingen in 2015 zijn gepland op: 

 

Dinsdag  14 april 2015 (voorjaarsvergadering) 

Dinsdag  6 oktober 2015 (najaarsvergadering) 

 

 

Aanvang te 19.30 uur in zaal “DE KRUIDENTUIN”, Hellendoornseweg 1 te Mariënheem, 

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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Tentoonstellingdata 2014 (volgens principe afspraak, afwijken na overleg) 

Week Afdeling Code Soort Keurdag Weekdata 

42 Lochem L-19 Nat Woe 12 tot 18 oktober 

44 

Almelo A-15 Afd Dins 

26 oktober tot 1 november 

Enschede 1 E-03 Afd Woe 

Sibculo S-42 Afd Woe 

Wijhe O-24 Afd Donder 

Deventer 1 (week 47) D-01 Afd Donder 

Oldenzaal O-27 Afd Maan 

Olst/Diepenveen OD-1 Afd Dins 

Haaksbergen H-67 Afd Vrijdag 

Twello T-08 Afd Donder 

45 

Tubbergen T-15 Afd Dins 

2 tot 8 november  

Den Ham/V'hoop H-26 Afd Dins 

Glanerbrug G-04 Afd Woe 

Dedemsvaart D-14 Afd Woe 

St Jansklooster J-03 Afd Vrijdag 

Gorssel G-06 Afd Zondag 

Wierden W-25 Afd Woe 

Heeten H-77 Afd Zater 

Dalfsen (week 49) D-09 Afd Dins 

Nijverdal/H'doorn N-06 Regio Woe 

Gramsbergen G-33 Afd Donder 

46 

Rijssen R-06 Afd Dins 

9 tot 15 november 

NieuwLeusen N-37 Afd Woe 

Almelo A-04 Afd Donder 

Lettele L-13 Afd Woe 

Hardenberg H-31 Afd Dins 

Oldenzaal O-05 Afd Dins 

Enschede   E-28 Afd Woe 

Ommen 0-22 Afd Dins 

Zwolle Z-07 Afd Donder 

Hof van Twente D-29 Afd Donder 

Ootmarsum O-34 Afd Donder 

Twello (week 47) T-17 Afd Donder 

47 

Hengelo H-64 Afd Woe 

16 tot 22 november 

Genemuiden G-20 Afd Woe 

Westerhaar W-35 Afd Donder 

Bathmen B-52 Afd Donder 

Westenholte W-40 Afd Donder 

Raalte R-16 Afd Woe 

Hengelo H-95 Afd Woe 

48 

Hasselt H-22 Afd Woe 

23 tot 29 november  

Ens E-19 Afd Donder 

Zwartsluis Z-12 Afd Woe 

Kampen/IJ'muiden  K-18 Afd Donder 

Zwolle Z-08 Afd Vrijdag 

49 

Urk U-04 Afd Woe 

30 november tot 6 december  Denekamp D-11 Afd Woe 

Deurningen D-32 Afd Donder 

52 S-15/V-17/S-39 Combi District   Keuring niet toegestaan op di en woe muv district 
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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   
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 Genemuiden.  

 

Willem Smit  
Ens, Hasselt, Steenwijkerwold, Zwartsluis, Vollenhove, Urk en Sint Jansklooster. 

 

Albert Zomer 
Tubbergen, Nijverdal/Hellendoorn, Almelo 1, Wierden, alsmede afdelingen ANBvV op 

uitnodiging.   

 

Lambert Zandman  

Rijssen, Wijhe, Heeten, Olst/Diepenveen, Hardenberg, Den Ham/Vroomshoop, Gramsbergen  

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. 

 

 

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

 

 

DENK aan de AANVRAAG voor 2015. Deze samen (nog 

steeds) met een kopij van de keurcontracten insturen aan 

de districtsvoorzitter voor 15 september 2014. 

 

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

 


