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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 

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 50 afdelingen, met 2937 leden (waarvan 118 jeugdleden). Dit betreft 
informatie van 10 augustus 2015.  

 

**********************  
DISTRICTSFONDS (nog geldig voor 2015) 

De minimale bijdrage (verplicht voor elke afdeling van het district) aan dit fonds is € 16 voor 2015. 

Waarvan € 4,-- voor de jeugd. De bijdrage kan als volgt worden voldaan: 
1e Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer: 

 NL02RABO0184185947, ten name van: Stichting District Overijssel 

       Stickerbelt 79 

       8014 ND Zwolle 
 Dit heeft de absolute voorkeur!!!!!! 
2e Op de districtsvergadering contant of per betaalcheque (na overleg met penningmeester) 

 
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 
 

Stichting District Overijssel 

Per 1 januari 2016 vervalt de districtsfondsbijdrage en betaalt elke afdeling € 62,50.  

Deze gelden hebben de volgende bestemming: 
€ 50,00 per afdeling naar de organiserende afdeling die de district TT organiseert 

€ 12,50 per afdeling ter besteding jubilea, prijzen, jeugdzaken. 

 

mailto:Yurley2@kpnmail.
mailto:l.zandman@kpnplanet.nl
mailto:egbert.rie@home.nl
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DISTRICTSVERGADERING dinsdag 6 oktober 2015, 19.30 UUR 
 

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

dinsdag 6 oktober 2015 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 

Mariënheem, tel. 0572-351238. 

 
AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen districtsvergadering 14 april 2015 

3. Ingekomen en uitgegane stukken. 
4. Vaststelling verslag afgevaardigde vervroegde A.V. 09-05-2015  

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

van 2016 zullen worden ingediend. Deze voorstellen dienen met beleidszaken van 

de NBvV te maken te hebben, dan wel hieraan gelieerd te zijn. (Nb: 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 2016 aftredend bondsvoorzitter Henk 

van Hout. Op het moment van inleveren kopij was zijn herkiesbaarheid nog niet 
bekend. Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door een district, 

tot 31 december 2015. 

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend en herkiesbaar in 

2016 1e secretaris Jan van Duuren. De 2e penningmeester Willem Smit is tevens 
aftredend en heeft besloten, wegens andere uitdagingen, zich niet meer 

herkiesbaar te stellen. Het districtsbestuur voert momenteel gesprekken met een 

mogelijke kandidaat uit de Noordhoek van Overijssel. Tevens kunnen (tegen) 

kandidaten worden gesteld door de afdelingen, tot 31 december 2015. Een 
kandidaat stelling dient vergezeld te gaan van een intentieverklaring van 

betrokkene.   

8. Terugblik op de jeugdontmoetingsdag te Westenholte (W-40) 

9. Beleid, mededelingen, nieuws en wetenswaardigheden NBvV 

10. Mededelingen betreffende de districtstentoonstelling te Wierden, georganiseerd 
door afdeling Wierden. 

 

                                                         - - - 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. 
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Notulen districtsvergadering 14 april 2015 
 

1. Opening: 
Voorzitter heet alle aanwezige vertegenwoordigers van de afdelingen, de aanwezige 

ereleden de heren Mulder en van der Molen en HB lid Klaas Snijder hartelijk welkom. 

 

Bericht van verhindering:  

 
Afdelingen: Deventer (D01). Raalte (R-16), Twello 2 (T17), Zwartsluis (Z-12) 

 

Zonder kennisgeving afwezig de afdelingen: Deurningen (D-32), Urk (U-04) 

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

zijn, worden herdacht: 

 

Dhr.  A.B. Nijland   Deurningen 
Dhr. G. Kamphuis  Oldenzaal (O-27) 

Dhr. G. Ruiter   Lettele 

Dhr.  T. Dijkman  Ommen 

Dhr. C. Schmidt  Vollenhove 

Mevr.  Roossink  Haaksbergen 
Dhr.  H van Brussel  Rijssen 

Dhr. H.J. Riekert  Almelo 

Dhr.  J.J.H. Ottink   Oldenzaal (O-27) 

Dhr. J. Kemfers  Ommen 
Dhr. D. Klein Egelink  Hengelo (H-95) 

Dhr. J van Munster  Twello (Z-07) 

Dhr. J.A.J. Blokhuis  Saasveld 

Dhr. T van Beek   Olst-Diepenveen 
Dhr. B. Renes   Keurmeester Zangkanaries 

Dhr. A. Reiding  Keurmeester Kleurkanaries 

Dhr.                Vonk                     Westerhaar 

 
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. Hij 

verzoekt de afdeling rekening te houden met het benaderen van keurmeesters die 

overleden zijn. Het gebruik van de oude papieren keurmeesterlijst is dan ook niet 
verstandig. De site informatie is wel correct. 

 

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

 
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. Helaas 

heeft de vogelgriep enkele afdelingen parten gespeeld en kon de TT geen doorgang 

vinden of kon er geen bezoek worden ontvangen. Hopelijk blijft ons dat dit jaar 
bespaard. 

 

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 Wierden 

* 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 7 oktober 2014 

De notulen worden blad voor blad doorlopen. Op blz. 4 staat een foutieve afdelingscode 
(was  al door het districtsbestuur gezien). Bij bericht van verhindering staat als 

afdelingscode bij de afdeling Haaksbergen (H-77) dit dient te zijn (H-67). Daarna worden 

de notulen onder een woord van dank aan de secretaris goedgekeurd. 

 
3.  Ingekomen en uitgegane stukken  

 Uitnodiging voor uitreiken legpenningen 50 jaar. 

 Veel mailtjes betreffende vogelgriep.  

 Diverse afdelingen aangaande wijzigingen in bestuur. Er gaat dan een mail 

retour naar de afdeling waarin de afdeling bedankt wordt voor het bericht, 
maar dat de wijziging ook nog dient door gegeven te worden aan het 

bondsbureau.  

 Veel clubbladen, zowel fysiek als digitaal.  

 Mail van de afdeling Dalfsen komt bij agendapunt 9 aan de orde. Helaas had 
de districtsvoorzitter de mail niet fysiek bij zich, waarvoor excuses 

aangeboden werd.  

 Namens de afdelingen aangesloten bij de Regio Noord-West Overijssel is er 

een brief ontvangen betreffende bijdrage districtsfonds. Aangezien de regio 
geen formele status heeft binnen de NBvV is, kan deze brief niet worden 

behandeld. Wel mogen afgevaardigden van de betreffende afdelingen hun 

standpunt duidelijk maken bij agendapunt 9 daar de inhoud belangrijk genoeg 

is.  

 
4.  Benoeming afgevaardigde naar AV op zaterdag 9 mei 2015 

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

districtsvergadering van oktober. Bernardo Buskes afdeling Hasselt (H-22) geeft zich op 

en de vergadering gaat akkoord. 
 

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 en wel met iets meer 

dan 2000 leden.  

 
Financieel verslag 

De financiële ingrepen op b.v. contributie (verhoging) en afdwingen van gunstigere 

contracten hebben de NBvV kas in positieve mate geholpen (bijna 15.000 in de plus). Het 

jaaroverzicht van de penningmeester spreekt voor zich.  

 
Grote verschillen in begroting en realisatie zijn te verklaren in opname kosten op andere 

posten. 14.000 euro begroting en uitkomen op 37.000 euro roept vraagtekens op. De 

penningmeester gaf aan dat er met posten is geschoven en dat begroting van voor zijn 

tijd is.  
 

Wim Mulder:  Keurmeesters en speciaalclubkosten staan in één verzamelpost, dit is niet 

correct. 

Antwoord:  Afgelopen zaterdag heeft de voorzitter deze vraag ook gesteld op de BR 
met het verzoek deze posten te scheiden. 
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Wim Mulder: Het verslag wordt steeds beknopter. 

Antwoord:  Er is afgesproken om niet te specifiek alles op te nemen, voor de BR en op 
aanvraag is een uitgebreidere versie beschikbaar. 

Wim Mulder: Vindt dat de afdelingen belangrijker zijn dan speciaalclubs. 

Antwoord: De voorzitter deelt mede dat een commissie onderzoek doet naar e.e.a.  

   
6.  Verkiezingen Hoofdbestuur. 

Aftredend is Lid van bestuur Sjoerd Munniksma en penningmeester Dirk Verburg. Beiden 

zijn herkiesbaar. Het districtsbestuur Overijssel is blij dat betrokkenen zich opnieuw 

willen inspannen voor de NBvV. U hebt inmiddels via de stemformulieren uw 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. Hieruit mag geconcludeerd worden dat Dhr. Piet Konkelaar (penningmeester) 

en Dhr. Harry Oude Vrielink (2e voorzitter) voor hopelijk de komende drie jaren, opnieuw 

het vertrouwen wordt gegeven. Officieel dient over personen schriftelijk gestemd worden. 

De voorzitter vraagt daarom of de vergadering akkoord gaat om deze stemming over te 
slaan en beide heren opnieuw te benoemen. Niemand is voor een schriftelijke stemming. 

Namens genoemde heren bedankt de voorzitter de afdelingen voor het gestelde 

vertrouwen en bedankt beide heren voor hen werkzaamheden tot op heden. Hij verheugt 

zich op een continuering van de samenwerking.   
 

 

8.  Mededelingen NBvV  

 
Terugblik bondsshow en COM show 

Bondsshow 

Allereerst feliciteert de voorzitter alle prijswinnaars uit ons district. De Bondsshow is goed 

verlopen. Prima ingericht met mooie ruime opstellingen. Gezien de vogelgriep en COM 

wedstrijd viel het aantal inzendingen mee. De America hal is in ieder geval tot 2017 
gereserveerd voor de NBvV. Er vinden nog detail onderhandelingen plaats.  

 

COM show 

Voorzitter feliciteert alle prijswinnaars uit ons district. Compliment voor de ANBvV. Mooie 
show. Prima accommodatie. Uiteraard blijven er altijd wel een paar verbeterpunten over. 

 

De heer Kamphuis afdeling Enschede 1 (E-03):  

- Meld dat alle ringmussen als bastaarden gekeurd zijn, waaronder ook zijn vogels. 
 

Antwoord: 

Het districtbestuur nog de NBvV kan hierop actie ondernemen. Aangezien de inschrijving 

en meespelen op de COM een individuele zaak is, dient hiervoor een klacht naar Com 
geschreven te worden. 

Er zijn wel klachten binnengekomen over de verkoopafdeling. Ook het bondsbureau heeft 

hierover veel klachten gekregen, maar kan daar niets in betekenen. De NBvV heeft zich 

op voorhand gedistansieerd van de verkoopklasse. Onze materialen werden daar dan ook 

niet gebruikt. De NVWA heeft foto’s gemaakt, dit hadden ze ook gedaan op onze “Vogel 
2015”. Gezien het verschil in aanpak heeft de NVWA de NBvV uitgenodigd om een 

powerpoint presentatie te komen geven op het Ministerie. De NBvV heeft laten zien hoe 

het wel kan.   

 
Keurbriefjes 

Nu bij de kanaries meer op COM wijze gekeurd gaat worden zijn de keurbriefjes 

gewijzigd. I.p.v. 6 kolommen, terug naar 4 kolommen, gewijzigde indeling, ander format.  
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I.v.m. de vogelgriep hebben veel afdelingen keurbriefjes overgehouden. Het is onzinnig 
deze weg te laten gooien. De afdelingen zijn in 2015 in de gelegenheid hun keurbriefjes 

(kanaries) op te maken. Voor het district en Vogel zijn de nieuwe keurbriefjes verplicht. 

Het bondsbureau zal geen keurbriefjes oude type meer drukken en afleveren. Heeft een 

afdeling niet genoeg keurbriefjes meer, dan zullen zij over moeten op de nieuwe. 
Afdelingen kunnen onderling keurbriefjes uitwisselen, bij tekorten. 

 

Vogel Americahal 

V.w.b. de Americahal zijn er besprekingen gevoerd. Dit loopt en een optie zal opgenomen 

worden tot en met 2018. Er worden renovatiewerkzaamheden en uitbreidingen gepland 
in de Americahal. Wel is duidelijk dat Libema groep met ingang van komend jaar 5 euro 

P-geld gaat innen. 

 

Afspraken zijn inmiddels gemaakt over betere catering, klimaatbeheersing en mogelijk 
een aandeel in het P-geld. M.b.t. parkeren medewerkers en bij inbreng en afhaal moeten 

nog afspraken gemaakt worden.  

 

Prijzenschema 
Besloten is dat de aantallen benodigd om tot prijzen te komen voor districten en de 

bondsshow blijft bestaan. M.i.v. 2015 zullen er geen prijzen in de vorm van medailles 

meer verstrekt worden, maar oorkondes met daarop de prijzen die gewonnen zijn. Ook 

de niet prijswinnaars krijgen een oorkonde van deelneming. In 6 categorieën wordt de 
beste vogel (Nederlands Kampioen) aangewezen. Deze inzenders krijgen een speciale 

prijs. E.e.a. is o.a. om de media aandacht wat meer te vestigen op onze hobby. Immers 

een beperkte groep Ned. Kampioenen doet het beter om aandacht te vestigen. Kooien 

van prijswinnaars in Apeldoorn zullen voorzien worden van een gouden, zilveren of 

bronzen sticker. 
 

Dhr. Gierveld, afdeling Wierden (W-25): Gelden de 6 kampioenen ook voor de stellen en 

de stammen? 

Antwoord: Neen, de mooiste vogel kan ook in het stel of stam zitten. 
Dhr. Gierveld vindt dit jammer, als er geen extra prijzen zijn te winnen met een stel of 

stam dan gaat de animo hiervoor veel minder worden. 

 

Dhr. van Elders, afdeling Heeten (H-77): Wat doe je met de jeugd? 
Antwoord: wordt zeker aan gedacht. 

 

Op het district zal nog steeds een bondskruis te behalen zijn, deze zit echter verwerkt in 

een gouden medaille, de zilveren en bronzen blijft zoals deze is. Het bondskruis 

afdelingen blijft bestaan. 
 

Bondsbureau 

- Op het bondsbureau is afscheid genomen van Dhr. Jannes Suikerbuijk (pensioen). 

Hier is een nieuwe medewerker aangenomen t.w.v. Dhr. Kees Koevoets. 
- De bestelformulieren voor EC ringen dienen origineel en getekend op het 

bondsbureau te zijn. Geen eigen maaksels, deze worden door Ministerie niet 

erkend 

 
Dhr. Hietland, afdeling Hof van Twente (D-29) geeft aan dat een lid van de afdeling vier 

verschillende ringmaten nodig heeft voor zijn europese cultuurvogels. Het vreemde is dat 

er geen enkele ringmaat bij ringnummer 1 begint. 

Antwoord: Normaliter wordt op een bestelformulier aangegeven dat je een ander 
beginnummer wilt dan 1, als je dat niet doet begint alles met een 1. Het advies van de 

voorzitter is naar het bondsburo te bellen. Dhr. Hans van de Stroom e.e.a. voor te 

leggen. De toon maakt de muziek. Kom je er niet uit, dan districtsvoorzitter bellen. De 

ervaring leert dat het bondsbureau zeer hulpvaardig is.  
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Dierwelzijn/NVWA  
Op 3 maart is bij de NVWA een presentatie gegeven door de NBvV. In drie gedeelten is 

de presentatie over het organisatorisch gedeelte, dierwelzijn en 

vogelmarkten/verkoopklassen. 

 
Er waren 30 personen aanwezig van de NVWA. Men was zeer positief verrast over het 

handhavend optreden van de NBvV en de verantwoordelijkheid die de NBvV hier neemt.  

 

Transportkoffers  
Voor shows COM, nu ook EE, worden transportkoffers gebruikt, die zeker in kader van 

dierwelzijn niet meer voldoen. De NBvV heeft drie karren aangeschaft, waarin elk 60 

kooitjes/hokjes geplaatst kunnen worden (van kunststof). Deze kooien hebben allen een 

zelfde formaat en kunnen tot grootte van roodrugparkieten huisvesten. De kooitjes zijn 
allen voorzien van een voer en drinkbak. In totaal dus 160 kooien, als proef. Uitbreiding 

volgt als dit bevalt.  

 

Opmerking Dhr. Durk van de Molen: Kijk ook eens naar het vervoer. Men rijdt nu met 

een bus heel Europa door. Vroeger ging men met het vliegtuig. De voorzitter geeft aan 
dat niet teveel naar vroeger gekeken moet worden, maar dat e.e.a. zeer zeker de 

aandacht heeft.   

 

ANBvV / NBvV 
Na een goed verlopen en mooie COM show georganiseerd door onze zusterorganisatie 

heeft het hoofdbestuur van de ANBvV, de NBvV verzocht om een onderhoud. Dit gesprek 

heeft inmiddels plaatsgevonden.  

 
De ANBvV heeft de NBvV verzocht om tot een vergevorderde en zeer nauwe 

samenwerking te komen om reden dat bestuursleden van de zusterorganisatie aftredend 

en niet herkiesbaar zijn. Het vinden van opvolging heeft (nog) niet geleid tot resultaten.  

 

Vanwege bovenstaande heeft het hoofdbestuur ANBvV, de NBvV verzocht om de 
samenwerking sterk te intensiveren. Met dit gegeven zou u kunnen concluderen dat men 

aanstuurt op een fusie. Deze conclusie is echter voorbarig, maar is eerlijkheidshalve niet 

uit te sluiten. Het speerpunt ligt hierbij met name op de bondsshow en het maandblad. 

Een samenwerking tussen keurmeesterverenigingen bestaat al.  
 

Dhr. Wim Mulder: Waaruit bestaat die samenwerking? 

Antwoord Klaas Snijder: Dit kan ver gaan, maar dan ook heel erg ver. Waar het zal 

eindigen is nu nog niet te bezien. Bij de ANBvV hebben inmiddels vier van de vijf 
gewesten hun toestemming gegeven. De houding van Noord-Oost is nog niet bekend. 

Dhr. Wim Mulder: Heeft de fusie met de NKC mee gemaakt en spreekt zijn zorgen uit. 

 

Keurmeesterszaken 
Voorzitter meldt dat er een introductiedag is geweest voor personen die belangstelling 

hadden om aspirant keurmeester te gaan worden. Dit is een prima geslaagde dag 

geweest. Eén iemand is afgehaakt en de rest heeft zich allemaal opgegeven bij de KMV 

voor het toelatingsexamen. Voorzitter zou het fantastisch vinden als uw desbetreffende 

lid financieel door zijn/haar eigen afdeling wordt ondersteund. 
 

Voorzitter heeft nog enkele omslagen Onze Vogels bij zich. De afdeling Haaksbergen (H-

67) heeft deze besteld en kunnen in de pauze bij hem opgehaald worden, daarnaast 

heeft hij er nog enkele over voor de liefhebbers. 
 

    PAUZE 
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9. Bespreking/discussie financiële bijdrage 
(max. ½ uur) en vervolgens stemming (elders in districtsblad) 

 

Noodzaak is aanwezig om districts TT op voorhand te borgen, schade b.v. door 

vogelgriep te dekken. Daarnaast om bij geen organiserende afdeling terug te kunnen 
vallen op afdelingen die recentelijk een show hebben georganiseerd, echter niet opnieuw 

adverteerders kunnen aanspreken. Tevens om mogelijkheden te bieden aan kleinere 

afdelingen door deze behoorlijke financiële injectie.  

 
Waarom de twee huidige voorstellen? Betaling van vast bedrag maakt inning niet te 

gecompliceerd. Hiermee vervalt de reguliere bijdrage (dus één bedrag). Geen discussies 

met afdelingen over niet kloppen van aantal leden en afdracht. Financiële bijdrage is elk 

jaar standaard, zodat hier op vertrouwd/gebouwd kan worden. Elke afdeling of je nu veel 
of minder veel instuurt naar een district TT betaald hetzelfde. Een district TT komt elke 

afdeling ten goede (bekendheid, etc).  

 

De voorzitter geeft aan dat de afdeling Dalfsen en een aantal afdelingen in de Noord-

West hoek liever zien dat er een euro per lid afgedragen wordt. De voorzitter legt uit dat 
dat hij graag iedereen binnenboord wil houden. Het district bestaat uit kleine en grote 

afdelingen. Grote afdelingen doen niet altijd mee met veel inzenders. Hij hoopt dat een 

ieder het belang ziet van borging. Het belang ligt veel breder dan als alleen maar een 

financiële bijdrage. Een district zonder districtsshow is geen district meer. Als er geen 
afdeling is die de show organiseert dan moet het districtsbestuur een locatie en 

medewerkers zoeken en dat kost geld.  

 

Afdeling Dalfsen (D-09): Verzoekt om in-/uitgaande stukken betreffende dit voorstel voor 
te lezen. Er is correspondentie via de mail geweest betreffende de voorstellen en een 

nieuw voorstel tussen de afdeling en het districtsbestuur. De voorzitter is van mening dat 

hij de inhoud al meegedeeld heeft, maar legt uit wat Dalfsen vindt. Zij vinden eerlijker 

om 1 euro per lid te vragen.  

 
Voorzitter:  Vraagt aan de afdeling Dalfsen of er inhoudelijk meer in staat dan 1 euro per 

lid als bijdrage en geeft aan dat hij de mail niet meegenomen heeft. Hij betreurt dat ten 

zeerste en geeft aan dat dit de eerste keer zou zijn dat hem dit overkomt (achteraf bleek 

de mail wel aanwezig te zijn, maar tussen andere papieren terecht gekomen te zijn en 
dus onvindbaar op dat moment) 

 

Op verzoek van de voorzitter verwoordt de vertegenwoordiger van de afdeling Dalfsen de 

mail. Zij vinden een vaste bijdrage niet redelijk en stelt voor 1 euro per lid. De afdeling 
Deurningen heeft maar 12 leden, hetgeen niet redelijk t.o.v. een afdeling met 200 leden. 

 

Antwoord voorzitter:  

U praat voor een andere afdeling, u dient voor zichzelf te praten. Andere afdelingen 
kunnen wel voor zichzelf opkomen en legt verder uit hoe e.e.a. tot stand is gekomen. 

Heel vroeg in het jaar waren er vijf voorstellen. Hier zat ook het voorstel van de afdeling 

Lochem van enkele jaren geleden bij. Die vijf opties vond het districtsbestuur bij nader 

inzien te ruim en te onzeker betreffende hoogte van het bedrag. Daarom werd e.e.a. 

teruggebracht tot twee optie (excl. de optie geen district TT meer).  
 

Een praktisch probleem met 1 euro per lid is dat het bondsbureau per afdeling een ander 

bedrag dient te incasseren, dus handmatige invoer. 

 
Dalfsen (D-09): In onze regio is er wel een bijdrage van 1 euro per lid en daar vindende 

afdelingen dit het meest eerlijke. Dalfsen stelt voor om een noodfonds te vormen voor 

calamiteiten. 
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Antwoord voorzitter: Dit noodfonds was er tot op heden al, n.l. het voorstel van de 
afdeling Lochem van enkele jaren geleden wat aangenomen is op een 

districtsvergadering. Dit hield een ad-hoc actie in van een bijdrage van 1 euro per lid bij 

calamiteiten. Maar hierdoor heb je nog geen zekerheid vooraf. Door een vooraf 

vaststaande reservepot die naar een organiserende afdeling gaat, zijn er mogelijk meer 
afdelingen die een district TT willen organiseren. Het financiële risico is nagenoeg gedekt.  

 

Hof van Twente (D-29) pleit voor optie 1, te weten vaste bijdrage van 62,50 per afdeling. 

 
Rijssen (R-06) bij monde van dhr. Brinkman geeft aan, m.b.t. de suggestie van Dalfsen, 

dat het ledenaantal in het district Overijssel in de afgelopen 10 jaar met 1000 leden 

gedaald. Als dit zich voortzet dan is 1 euro niet voldoende en dient dit € 2,00 of € 2,50 te 

worden. Het is daarom beter en verstandiger om voor een vaste bijdrage te kiezen.  
 

Denekamp (D-11): Is voor optie 1, zij hebben al een accommodatie. Zij willen met een 

aantal andere afdelingen mogelijk de districtsshow in de toekomst organiseren als dit 

voorstel het haalt. Zo kun je kleine afdelingen enthousiast maken om mee te werken aan 

een districtsshow. 
 

Stem momenten 

De voorzitter vraagt de vergadering of zij het voorstel van de afdeling Dalfsen 

toegevoegd willen zien aan de reeds bekend zijnde opties. Met grote meerderheid wordt 
toevoeging afgewezen (10 afdelingen groene kaart), de ruime meerderheid steekt de 

rode kaart omhoog. 

 

Vervolgens vraagt de voorzitter of de vergadering het voorgestelde bedrag van € 62,50 
verlaagd willen zien naar € 52,50. Bij instemming diende de groene kaart opgestoken te 

worden, hetgeen niet gebeurde.  

 

Stemming voorstel districtsbestuur: 

Optie 1  : 36 groene kaarten 
Optie 2  : 5  groene kaarten 

Optie 3  : Geen groene kaarten. 

 

De voorzitter concludeert dat met algemene stem is aangenomen dat met ingang van 
2016 de vaste bijdrage aan het district € 62,50 per afdeling bedraagt, waarvan € 50,00 

per bestaande afdeling voor de organisatie van de districtsshow bestemd is. 

 

 
10. Bespreking financieel verslag stichting.  

Nu de NBvV de districtsrekening in beheer heeft, dient zij die zelf te controleren. Het 

district 

bemoeit zich alleen met haar eigen kasbeheer. 
Afdeling Wierden (W-25): Mist de rekening van de districtsvergaderingen. 

Antwoord:  Deze zijn niet voor rekening van de Stichting District Overijssel maar voor 

rekening van de NBvV. 

 

11. Verslag kascontrole commissie 
Namens de kascontrole commissie, die is uitgevoerd door de afdelingen Hengelo (H-95),  

Kampen/IIsselmuiden (K-18) en Lettele (L-13), meldt de afgevaardigde van de afdeling 

Kampen/IJsselmuiden (K-18) dat het verslag er goed uit zag. Er waren een paar kleine 

puntjes, maar die waren goed verklaarbaar en zij willen Piet bedanken voor het duidelijke 
verslag. 

 

Voorzitter vraagt de vergadering om de penningmeester Piet Konkelaar bij deze decharge 

te verlenen, hetgeen met applaus werd bevestigd. 
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12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2016 
Volgens geldende afspraken Hengelo (H-64), Heeten (H-77) en Hasselt (H-22), in 

volgorde zoals afgesproken.  

 

13. Terugblik district TT 2014 Vollenhove 
Wij kunnen terugzien op een geslaagde districts TT te Vollenhove. Gezien de 

omstandigheden (vogelgriep) een heel mooi resultaat qua inzendingen. Bij de opening 

een groot aantal mensen, inzenders en overige belangstellenden (zoals de Kerstman).  

 
Natuurlijk zijn er wat schoonheidsfoutjes geweest. Maar probeer zelf eens een show te 

houden en ook dan zult u zien dat er fouten insluipen. Ja, er is geconstateerd dat niet  

alle vogels van schoon water en voer waren voorzien op de sluitingsdag. Dit is inmiddels 

in de evaluatie naar voren gekomen. Hier zal beter op gelet worden.  
 

De heer W. Smit krijgt hierna namens de drie organiserende afdeling in de gemeente 

Steenwijkerland het woord.  

 

De districtsshow is georganiseerd door drie afdelingen, de afdeling Steenwijk (S-15), 
Steenwijkerwold (S-39) en Vollenhove (V-17). Het is voor iedereen aan te raden om 

samen met enkele andere afdelingen een districtsshow te organiseren als je zelf te klein 

bent om dit te doen. Vooraf is er door de drie afdelingen een intentieverklaring opgesteld 

en deze ligt ook bij het districtsbestuur voor het geval dat in de toekomst enkele 
afdelingen gezamenlijk een districtsshow willen organiseren. Het aantal vogels is de  

organisatie wat tegen gevallen wat o.a. te wijten zal zijn geweest aan de vogelgriep. De 

heer Smit wil de afdelingen adviseren om de vogels gezamenlijk in te brengen, maar wel 

individueel weer op te laten halen, scheelt bezoekers. Namens de organisatie wordt  
iedereen bedankt voor het inzenden van de vogels en voor het bezoek aan de show. Tot 

slot wenst hij de afdeling Wierden succes met hun voorbereidingen.  

 

Afdeling Vollenhove (V-17) geeft een aanvulling op hetgeen de TT voorzitter Smit heeft  

Verwoord. Hij is het echter niet eens met opmerking dat drinkflesjes en voer op de  
laatste dag niet goed waren. Er worden door sommige inzenders erg vuile drinkflesjes  

mee gegeven bij het inbrengen en het kan best voor gekomen zijn dat zo’n vuil 

drinkflesje aan de verkeerde kooi is teruggehangen. Hij stelt voor om het inschrijfgeld 

bijvoorbeeld met € 1,00 te verhogen, alle vogels in leveren zonder drinkflesjes en 
organisatie zorgt voor nieuwe drinkflesjes. 

 

Antwoord: U heeft uw punt gemaakt, het was op een schoonheidsfoutje na, een prima  

show.Het inschrijfgeld gaat vooralsnog niet verhoogd worden. 
 

Afdeling Heeten (H-77): Van de zes inzenders van de afdeling Heeten hebben er vier 

Klachten over het water en voer. Eén lid heeft zelf na thuiskomst in de week er na 6 

dode vogels die in de prijzen zaten en goed gezond zijn ingebracht. De afdeling vraagt 
zich af of het bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden. Het is immers toch een 

vorm van nalatigheid. In artikel 11 van het TT-reglement wordt naar artikel 13 verwezen, 

na contact met het hoofd Bondsbureau, de heer Hans van de Stroom blijkt artikel 13 in 

het bondsvademecum niet te bestaan. 

 
Antwoord: Dient artikel 9 van het TT-reglement te zijn en is niet de verantwoorde- 

lijkheid van de NBvV, maar opgesteld door het district. 

 

Afdeling Heeten (H-77): Een claim op de door de bond afgesloten verzekering is niet van 
toepassing aangezien er een eigen risico is van € 500,00. Het reglement van het district 

bevat wel een artikel 13, deze TT valt onder toezicht van het districtsbestuur, dus kan 

volgens de afdeling Heeten deze aansprakelijk gesteld worden. De afdeling Heeten bereid 

zich voor op verdere stappen. Voer en water niet in orde is een ernstige vorm van 
nalatigheid. 

 

Antwoord: Wij begrijpen uw betoog, de inzenders stellen dat de sterfte van vogels een 
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gevolg is van de verzorging. Dat is uiteraard niet bewezen. Er hebben het  

districtsbestuur geen klachten, m.u.v. de sterfte van een Toerako, bereikt. Het inzenden 
van vogels gaat altijd gepaard met een zeker eigen risico. Indien een organisatie 

aansprakelijk gesteld kan worden, dan zou het ook reëel zijn om vooraf de vogels te  

laten inspecteren door een dierenarts voor gezondheidsverklaringen 

Voorzitter vraagt na of de verzekering van de NBvV ook sterfte van vogels denkt 
(inmiddels gecheckt, blijkt niet zo te zijn, aangezien het geen met name genoemde  

calamiteit betreft) 

 

Daarna wordt over gegaan tot het uitreiken van de herinneringsborden voor de 
organisatie van de districtsshow 2014 in Overijssel aan de drie organiserende afdelingen. 

Vertegenwoordigers van de afdelingen Steenwijk (S-15), Steenwijkerland (S-39) en 

Vollenhove (V-17) krijgen, onder een welgemeend applaus, deze borden uitgereikt. 

 
Tevens roept de districtsvoorzitter alle afdelingen op hun leden te enthousiasmeren 

vogels in te sturen op de districts-TT in Wierden. Een district als Overijssel moet meer 

dan 2000 vogels kunnen verwachten.  

 

 
13a  District TT 2015  en TT reglement. 

Het reglement is op een klein aantal puntjes gewijzigd als gevolg van NBvV regelgeving. 

Alle ringen die door de NBvV erkend zijn, worden ook voor district TT erkend, mits men 

aan kan tonen dat ringen aan inzender zijn uitgegeven. Zijn er op of aanmerkingen op 
het district TT reglement? 

Afdeling Dalfsen (D-09): In artikel 6 staat zand als bodembedekking bij parkietachtigen. 

Zag dit graag gewijzigd in zaad. Er dient ook controle op uitgeoefend te worden want bij 

de afgelopen districtstentoonstelling kwamen er twee soorten bodembedekking voor. 
Sommige inzenders hielden zich aan het reglement, zand als bodembedekking en 

anderen gebruikten weer zaad als bodembedekking. Als er geen controle op plaats vindt 

dan kan dit ook wel uit het reglement. 

Antwoord voorzitter: Zal indien nodig veranderd worden. In artikel 7 en/of van verkeerde 

bodembedekking wordt weggestreept en wit schelpenzand bij kromsnavels wordt zaad. 
Voor wat betreft het inzenden van duiven. In het reglement stond dat deze uitsluitend 

ingestuurd mochten worden in door de organisatie beschikbaar gestelde klapkooien. Dit 

kost vogels, duivenliefhebbers willen hun duiven graag in sturen in eigen kooien, dit om 

stress en beschadiging van de vogels te voor komen. Het inzenden van duiven op de 
districtsshow van Overijssel in eigen kooien, naast de klapkooien is derhalve toegestaan.  

  

Heeft de voorzitter van de afdeling Wierden (W-25) mogelijk al mededelingen? 

Voorzitter Wierden doet kort verslag, zij liggen goed op schema, het is voor de 3e keer 
dat de afdeling Wierden de districtsshow organiseert. Zij gaan voor een goede show waar 

we allemaal trots op kunnen zijn. Zij rekenen op de inzenders.  

 

 
14.  Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen.  

Stembureau Ommen (O-22), Ootmarsum (O-34) en Raalte (R-16). 

 

Namens het stembureau geeft de afgevaardigde van de afdeling Ommen (O-22) de 

stemuitslag door: 
Herverkiezing hoofdbestuurslid Sjoerd Munniksma:  

Voor 2241 Tegen 0 Blanco 0 Stemmen niet uitgebracht 554 Stemmen in onwaarde 0 

Verkiezing penningmeester Dirk Verburg:  

Voor 2241 Tegen 0 Blanco 0 Stemmen niet uitgebracht 554 Stemmen in onwaarde 0 
Mandaat voor samenwerking met de ANBvV:  

Voor 2220 Tegen 21 Blanco 9 Stemmen niet uitgebracht 554 Stemmen van onwaarde 0 
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Formeel uit te brengen stemmen 2795. 

 
Voorzitter bedankt de heren van de stemcommissie voor hun werk. 

  

 

15. Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2015 te Westenholte (W-40) 
De afdeling Westenholte vraagt om de jeugd te activeren U kunt hier veel in betekenen. 

 

Piet Konkelaar: meldt dat de afdeling Zwolle (Z-08) is opgeheven, zij hadden nog wat 

geld in kas en zij doneren dit aan de jeugd van de afdeling Overijssel o.a. voor de 
organisatie van de jeugdontmoetingsdagen. 

 

16.  Rondvraag 

Hiervoor melden zich de afdelingen Nijverdal/Hellendoorn (N-06) Gorssel (G-06) 
Enschede (E-03) en Nieuw Leusen (N-37) 

 

Nijverdal/Hellendoorn (N06):  

Optie voor het organiseren van de districtsshow in 2019 wordt veranderd in een optie 

voor het jaar 2017, de zaal is beschikbaar. 
 

Gorssel (G-06):  

De afdeling Gorssel is per 1 april 2015 opgeheven, zij bedanken alle afdelingen in het 

district Overijssel voor alles in de afgelopen jaren. 
 

Enschede (E-03):  

De afdeling de Putter uit Enschede is opgeheven m.i.v. 30 april, per 1 mei zijn zij een 

fusie aangegaan met de plaatselijke afdeling van de ANBvV en worden dan een nieuwe 
afdeling bij de NBvV. 

 

Nieuw Leusen (N-37): 

Zijn op zoek naar een nieuw TT-programma, wat is verstandig? 

 
Antwoord: Er is een nieuw programma van de heer Lex Kaptein.  

 

Afgevaardigde van de afdeling Enschede (E-28) vult aan dat de heer Kaptein heeft 

aangeboden om een voorlichtingsavond te houden, maar dat dit dient wel op een 
vrijdagavond te geschieden. Voorzitter vraagt aan die afdelingen die hier belangstelling 

voor hebben om een groene kaart op te steken. Er worden meer dan 15 groene kaarten 

opgestoken zodat voorzitter de heer Kaptein zal benaderen om een avond te plannen. Als 

de datum bekend is zal er een mail naar de afdelingen gaan voor opgave. (inmiddels, 
met een grote opkomst, achter de rug) 

 

Afdeling Rijssen (R-06) stelt clubgebouw gratis beschikbaar. Tevens meldt de afdeling 

Rijssen dat zij een optie voor de organisatie van de jeugdontmoetingsdag voor 2017 
willen nemen. Voorzitter bedankt de afdeling Rijssen. 

  

17. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 22.35 uur. 

Bedankt ieder voor de positieve bijdrage aan deze vergadering en wenst allen wel thuis.  
 

Aldus opgemaakt te Lettele, 

Jan van Duuren 

(secretaris) 

 

 

 
 

 

 
REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2015 
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Artikel 1. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Vogelvereniging “Vogelvreugd” Wierden en wordt gehouden in 

Sporthal “ ’n Dikken, Dikkensweg 1, Wierden, tel. 0546-572600 

Programma: 

Maandag 21  december Inbrengen vogels van 17.00- 20.00 uur 

Dinsdag  22  december Keurdag en afhalen zang tussen 17.00-18.00 uur 

Woensdag 23  december Aankleding zaal 

Donderdag 24  december Aankleding zaal 

Vrijdag  25  december Gesloten 1
e
 Kerstdag    

Zaterdag  26  december  Opening 2
e
 Kerstdag  11.00 uur  geopend tot 18.00 uur 

Zondag  27  december Gesloten                                             

Maandag  28  december Open voor publiek van  10.00- 20.00 uur 

Dinsdag  29  december Open voor publiek van  10.00- 16.00 uur  

Afhalen vogels    16.30- 18.00 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 door NBvV toegestane organisaties. Dit dient duidelijk op het inschrijfformulier te  

worden vermeld. Aangetoond dient te worden dat het ringnummer aan de inzender is afgegeven of toegekend. 

 

Artikel 3. 

Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de NBvV. Inschrijfformulieren moeten volledig 

en duidelijk op volgorde van klassenummer, met vermelding van de soort vogel en het verzekerd bedrag (kooi en 

vogel), worden ingevuld.  

 

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 5 december 2015 noodsituaties daargelaten, in bezit te 

zijn van: DTT 2015  F. Sanders, Wilgenlaan 18, 7642 EW Wierden, tel. 0546-573957. Inschrijfformulieren 

mogen tevens per mail worden gezonden aan sand1321@kpnmail.nl. Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden 

overgemaakt op rekening nr. NL20RABO0301403333 onder vermelding van DTT Ov. 2015 en uw 

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 beschikbaar, deze worden bij 

inbrengen over gekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven/grondvogels 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 parkietachtigen die in de universeelkooi worden ingezonden, 

deze mogen 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, 

wrakke en/of zichtbaar gemerkte kooien. 

 

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. 
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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 mee 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 beslist het TT bestuur, zo nodig i.o.m. het districtsbestuur. 

 

Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem, 14 april 2015 
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Ook bij de District TT 2015 weer Kampioenen van Overijssel  
 

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 

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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



District Overijssel NBvV najaar 2015                                                                                              

 - 17 -                                                                                                                                                     

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 2016 !!!!! 

 

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. Zie de site van 

de NBvV!!!! 

 
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:   2015  Westenholte (W-40) 
       2016  Glanerbrug (G-06) 

       2017  Rijssen (R-06) 

 

Districtstentoonstelling Overijssel:   2015  Wierden (W-25) 
2016  Denekamp 

2017  Nijverdal/Hellendoorn 

2018  Afd’n gem. Hardenberg 

2019 Vacant 
 

Bondskampioenschappen NBvV:   2016  14 t/m 17 januari 

2017   12 t/m 15 januari 

 

COM tentoonstellingen:    2016  Portugal 
2017           Spanje 

2018             Frankrijk 

 

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

 

 

 
Ringkleur voor de komende jaren: 

 

2016 Oranje (RAL 2003)  2017 Blauw (RAL 5019)  2018 Rood (RAL 3002)  

2019 Zwart  (RAL 8005) 2020 Groen (RAL 6026)  2021 Violet (RAL 4008) 

 

 

 
ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 

 

JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 

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 

2018  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 
  2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 

EN VERVOLGENS 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 

 
De vergaderingen in 2016 zijn gepland op: 

 

Dinsdag  12 april 2016 (voorjaarsvergadering) 

Dinsdag  4 oktober 2016 (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 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 vindt 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 is geen probleem. 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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Tentoonstellingsdata 2015  
week Afdeling Code Keurdag Weekdata 

42 Lochem L-19 woensdag 12 t/m 18 oktober 

44 Almelo A-15 dinsdag 26 okt t/m 1 nov 

  Enschede 1 E-03 woensdag   

  Sibculo S-42 woensdag   

  Wijhe O-24 donderdag   

  Oldenzaal O-27 maandag   

  Olst/Diepenveen OD-1 dinsdag   

  Haaksbergen H-67 vrijdag   

  Twello T-08 donderdag   

45 Tubbergen T-15 dinsdag 2 t/m 8 nov 

  Den Ham/V'hoop H-26 dinsdag   

  Glanerbrug G-04 woensdag   

  St Jansklooster J-03 vrijdag   

  Dedemsvaart D-14 woensdag   

  Steenwijk S-15 dinsdag   

  Heeten H-77 donderdag   

  Nijverdal N-06 woensdag   

  Gramsbergen G-33 donderdag   

  Vollenhove V-17 dinsdag   

46 Rijssen R-06 dinsdag 9 t/m 15 nov 

  Nieuwleusen N-37 woensdag   

  Almelo A-04 woensdag   

  Hardenberg H-31 dinsdag   

  Oldenzaal  O-05 dinsdag   

  Enschede  E-28 woensdag   

  Lettele L-13 woensdag   

  Ommen o-22 dinsdag   

  Zwolle Z-07 donderdag   

  Ootmarsum O-34 donderdag   

  Hof van Twente D-29 donderdag   

  Ens E-19 donderdag   

47 Hengelo H-64 woensdag 16 t/m 22 nov 

  Genemuiden G-20 woensdag   

  Westerhaar V-35 donderdag   

  Bathmen B-52 donderdag   

  Steenwijkerwold S-39 dinsdag   

  Raalte R-16 woensdag   

  Hengelo H-95 woensdag   

  Twello T-17 donderdag   

  Deventer D-01 donderdag   

48 Hasselt H-22 woensdag 23 t/m 29 nov 

  Zwartsluis Z-12 woensdag   

  Kampen/IJsselmuiden K-18 donderdag   

  Westenholte W-40 donderdag   

  Denekamp D-11 woensdag   

49 Urk U-04 woensdag 30 nov t/m 6 dec 

  Deurningen D-32 donderdag   

  Dalfsen (regio) D-09 dinsdag retour week 45 

50 Wisselende afd.       

51 Wisselende afd.       

52 Wierden  W-25 dinsdag   
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Tentoonstellingsdata 2016  

week Afdeling Code Keurdag Weekdata 

42 Lochem & Gould club L-19 woensdag 17 t/m 23 oktober 

44 Almelo A-15 dinsdag 31 okt t/m 6 nov 

  Enschede 1 E-03 woensdag   

  Sibculo S-42 woensdag   

  Wijhe O-24 donderdag   

  Oldenzaal O-27 maandag   

  Olst/Diepenveen OD-1 dinsdag   

  Haaksbergen H-67 vrijdag   

 Steenwijk S-15 dinsdag  

  Twello T-08 donderdag   

45 Tubbergen T-15 dinsdag 7 t/m 13 nov 

  Den Ham/Vroomshoop H-26 dinsdag   

  Glanerbrug G-04 woensdag   

  St Jansklooster J-03 vrijdag   

  Dedemsvaart D-14 woensdag   

  Nijverdal N-06 woensdag   

  Gramsbergen G-33 donderdag   

  Dalfsen D-09 dinsdag   

 Wierden W-25 woensdag  

  Vollenhove V-17 dinsdag   

46 Rijssen R-06 dinsdag 14 t/m 20 nov 

  Nieuwleusen N-37 woensdag   

  Almelo A-04 woensdag   

  Hardenberg H-31 dinsdag   

  Oldenzaal  O-05 woensdag   

  Enschede  E-28 zaterdag   

  Lettele & Heeten combi L-13 & H77 woensdag   

  Ommen o-22 dinsdag   

  Zwolle Z-07 donderdag   

 Twello T-17 donderdag  

  Ens E-19 donderdag   

47 Hengelo H-64 woensdag 21 t/m 27 nov 

  Genemuiden G-20 woensdag   

  Ootmarsum O-34 donderdag   

  Westerhaar V-35 donderdag   

  Bathmen B-52 donderdag   

  Steenwijkerwold S-39 dinsdag   

  Hengelo H-95 woensdag   

  Hof van Twente D-29 donderdag   

  Deventer D-01 donderdag   

48 Hasselt H-22 woensdag 28 nov t/m 4 dec 

  Zwartsluis Z-12 woensdag   

  Kampen/IJsselmuiden K-18 donderdag   

  Westenholte W-40 donderdag   

  Denekamp D-11 woensdag   

49 Urk U-04 woensdag 5 dec t/m 11 dec 

50 Wisselende afd.     12 t/m 18 dec 

51 Wisselende afd.     19 t/m 25 dec 

52 Wisselende afd.     26 dec t/m 1 jan 

     In week 50 t/m 52 geen keuringen op di & woe toegestaan muv distr. 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, Lochem, Twello 1 & 2 

en Raalte. 

 

Harry Oude Vrielink   
Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Deurningen, Denekamp, Ootmarsum en Almelo 2 

 

Piet Konkelaar   
Dalfsen, Dedemsvaart, Lettele, Nieuwleusen, 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 en 

Gramsbergen   

 

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 2016. Deze samen (nog 

steeds) met een kopij van de keurcontracten insturen aan 

de districtsvoorzitter voor 15 september 2015. 

 

Wilt U wijzigen, geef het dan door !!!!!!!! 
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DENKT u aan het 

 

INVULLEN van de DIGITALE 

 

TT AGENDA van de NBvV,  

 

dit is uw eigen 

 

verantwoordelijkheid !!!! 

 

 

 

De prachtige NBvV kalenders  

 

zijn weer te bestellen. 

 

Voor € 2,50 p/st kunnen deze  

 

door de districtsvoorzitter worden  

 

meegenomen.  
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U stuurt toch ook in op de 

 

Districts TT 2015?? 

 

Na eerder succesvolle 

shows georganiseerd te 

hebben, verwacht  

 

afdeling Wierden 

 

veel inzenders!!! 

 
 
 

 
 


