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Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

                Voor u die vogels houdt. 
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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 
 
 

 

Voorzitter     Vacant (zie 2e voorzitter) 
 
2e Voorzitter (wnd. Vz)   Harry Oude Vrielink 

      Vosmeerstraat 20 
      7651 EP Tubbergen 

      Tel. 0546-622818 
      E-mail: Yurley2@kpnmail.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 Secretaris:     Jacob Hakvoort 
      Urkerdwarspad 6 
      8309 PS Tollebeek 

      Tel. 0527-685044 
      E-mail: jacob.hakvoort@xs4all.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 
      Schoolstraat 79 
      7534 CB Enschede 

      Tel. 053-4611136 

      E-mail: egbert.rie@home.nl  
 

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

Het district Overijssel telt 47afdelingen, met 2792 leden, waarvan 111 jeugdleden (stijging van 51 
leden sinds januari 2016). Dit betreft informatie van 14 juli 2016. Dit is nog exclusief de leden van 

de ANBvV die nog geen lid waren. Dit zal per 1 januari 2017 gerealiseerd worden.  
 

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

 
 
Stichting District Overijssel 

Ter borging van de districtstentoonstellingen is de stichting Overijssel opgericht, elke afdeling in 
het district Overijssel betaalt hiertoe € 62,50. Bijdrage vindt plaats via:  
 
1e   Automatische incasso (in principe)  
2e Contant op de districtsvergadering of per betaalcheque (na overleg met penningmeester) 
3e Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer: 
 NL02RABO0184185947, ten name van: Stichting District Overijssel 

       Stickerbelt 79 
       8014 ND Zwolle 
Onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging. 

 
De ingelegde gelden hebben de volgende bestemming: 
 

€ 50,--   per afdeling gaat naar de afdeling die de district TT organiseert 

€ 12,50  per afdeling ter besteding bij gelegenheid van jubilea, prijzen en jeugdzaken.  
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DISTRICTSVERGADERING dinsdag 11 oktober 2016, 19.30 UUR 
 

U wordt van harte uitgenodigd voor de districtsvergadering op dinsdag 11 oktober 2016 
te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te Mariënheem, tel. 0572-

351238. 

 
AGENDA: 

1. Opening 
2. Overdracht voorzitterschap 

3. Notulen districtsvergadering 12 april 2016 
4. Ingekomen en uitgegane stukken. 

5. Vaststelling verslag afgevaardigde vervroegde A.V. 21-05-2016  
6. Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de AV 

van 2017 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). 

7. Verkiezing leden hoofdbestuur NBvV. Regulier in 2017 secretaris Ton Koenen en 
2e voorzitter Albert Zomer (regulier lopende termijn). Op het moment van 

inleveren kopij was de herkiesbaarheid van Ton Koenen nog niet bekend. Albert 
Zomer is tussentijd ingetreden en maakt de lopende termijn van de 2e voorzitter 

af, waarna hij zich voor zijn 1e periode van drie jaar herkiesbaar stelt. 

Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door een district, tot 31 
december 2016. 

8. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. In principe zou Albert Zomer in 2017 
aftredend zijn , maar i.v.m. zijn functie als 2e voorzitter in het HB sedert 21 mei 

2016 vervalt deze (her)verkiezing. De 2e voorzitter neemt a.i. waar tot er evt. een 
nieuwe kandidaat is gevonden en bekend zal zijn hoe de toekomst verder zal zijn 

na samengaan met ANBvV en het toevoegen van twee nieuwe bestuursleden van 
de ANBvV. Het districtsbestuur zal tijdelijk uit 6 leden bestaan en in 1e instantie 

zo verder functioneren. De leden van bestuur Lambert Zandman en Egbert van 

Dijk zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. (Tegen) kandidaten kunnen worden 
gesteld door de afdelingen, tot 31 december 2016. Een kandidaatstelling dient 

vergezeld te gaan van een intentieverklaring van betrokkene.   
9. Terugblik op de jeugdontmoetingsdag te Glanerbrug (G-06) 

10. Beleid, mededelingen, nieuws en wetenswaardigheden NBvV 
11. Mededelingen betreffende de districtstentoonstelling te Denekamp, georganiseerd 

door afdeling Witroka te Denekamp 
 

                                                         - - - Pauze - - - 

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

 
12.  Eventuele mededelingen districtsbestuur. 

13. Rondvraag. 
14. Sluiting.  

15. Gelegenheid tot afscheid van oud-voorzitter.  
 

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 12 april 2016 
 

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

ereleden Cor van Elven, Durk van de Molen, Wim Mulder en HB lid Klaas Snijder.  
 

Bericht van verhindering:  
Afdelingen: Genemuiden (G-20) en St. Jansklooster (J-03)  

Zonder kennisgeving afwezig: afdeling Urk (U-04). 

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

zijn worden herdacht: 
 

Dhr.  H.  Wessels Denekamp 
Dhr. G Korte  Tubbergen 

Dhr. GAJ Sanders Ootmarsum 
Dhr. J Bartels  Rijssen 

Dhr. J.I. Oosterhuis Heeten 

Dhr. B Schuurman Almelo I 
Dhr. G. Duteweert Nijverdal/Hellendoorn 

Dhr. J.F.  ter Horst Oldenzaal (O-05) 
Dhr. J.T.M.  Gielen  Dedemsvaart 

Dhr. J. Poolman Dedemsvaart 
Dhr. R. Prins  Nijverdal/Hellendoorn 

 
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, daar waar van toepassing, bedankt 
voor de ontvangst bij het bezoek aan de afd. TT’s. We worden enthousiast van de wijze 

waarop sommige tentoonstellingen zijn ingericht. Daar gaat het ook om, naast prijzen 
behalen, het publiek bekend te maken met onze hobby en de soorten vogels.   

 

Bedankt voor de vele catalogi en nieuwjaarswensen in fysieke of e-mail vorm. Het gaat al 
redelijk goed met vermelding van afdelingscode op correspondentie, maar nog niet 

iedereen houdt zich eraan. Graag nogmaals het verzoek, het voorkomt verwarring en 
zoekwerk.   

 
Huishoudelijke mededeling: 

 Punt 6 van de agenda na punt 3 zodat we ruimte krijgen voor vragen c.q. 
discussie m.b.t. voorliggende voorstellen. 

 Toevoeging punt 14a betreffende district TT Denekamp   

 Toevoeging punt 14b betreffende ervaringen met TT programma (kaptein, TT-win) 
 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 6 oktober 2015 

De notulen worden blad voor blad doorlopen en zonder op- en/of aanmerkingen onder 
een woord van dank aan de secretaris goedgekeurd. 
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3.  Ingekomen en uitgegane stukken  

Ingekomen berichten: 
 Uitnodiging voor uitreiken 50 jarige spelden  

 Diverse mails, bij secretaris en voorzitter, aangaande wijzigingen in besturen 
 Clubbladen, zowel fysiek als digitaal.  

 Mail betreffende district TT 2018 afd. gemeente Hardenberg 
 Mail betreffende district TT 2019 afd. Twello (T-08) 

 Mail betreffende optie district TT 2021 afd. Almelo (A-15) 
 Mail via bondsbureau v.w.b. 4 afdelingen van ANBvV die evt. mee zouden 

kunnen doen op de district TT 2016, aangezien zij zelf geen TT kunnen 

organiseren (betreft afd. in Noorden van district) 
 Bericht m.b.t. regulier aftreden voorzitter KMV NBvV 

 Bondsraadstukken 
 Diversen m.b.t. Dierwelzijn (o.a. onbewust bekwaam). 

 Berichten m.b.t. oprichtingsdata afdelingen 
 Aankondiging presentatie van dr. Oranje bij de Neophema studiegroep 

Overijssel op 28 mei te IJsselmuiden. Deze is inmiddels ook naar alle 
afdelingen verzonden.  

  

6. Behandelen afdeling en bondsvoorstellen 
Met betrekking tot voorstel samengaan 

Een langdurig traject loopt tot een einde, wat rest is de juridische afhandeling. Een 
complexe materie omdat het een complete organisatie betreft, met alles en iedereen die 

zich hierin bevind. Na de AV en het congres weten we hoe de leden hebben besloten.  
 

De juridische kant van dit geheel is inmiddels ook via notarissen en juristen bekeken, en 
door hen is dan ook geadviseerd om tot een zgn. “fusiedocument” te komen. Een 

fusiedocument is eigenlijk niets anders als een wettelijke overeenkomst waarin beide 

partijen verklaren samen te gaan. Deze handelswijze is wettelijk is in het Burgerlijk 
wetboek vastgelegd. Dit fusiedocument zal gedurende enig tijd bij de rechtbank ter 

inzage liggen, en daarna bij een notaris bekrachtigd worden. 
 

Indien daartoe besloten zullen we vanaf 1 januari 2017 fuseren en gaan we verder onder 
de naam NBvV. Een aantal zaken zullen daarbij gaan veranderen, het maandblad “Onze 

Vogels” zal mogelijk anders anders en uitgebreider van inhoud worden. Mogelijk met een 
andere naam (nagekomen informatie: Naam vogelblad gaat niet wijzigen).  

 

Per januari 2017 zullen ook twee hoofdbestuurders van de ANBvV toegevoegd worden 
aan het hoofdbestuur van de NBvV. Een soortgelijke toevoeging kan ook plaats vinden bij 

de districten. Dit voor een periode van maximaal drie jaar. De ANBvV werkt met een 
vijftal gewesten ( bij ons districten) en deze gewesten zullen opgaan in de districten van 

de NBvV. Districten krijgen er afdelingen bij in geval van Overijssel 14 stuks.  
 

Wellicht zullen ook plaatselijke afdelingen van de ANBvV en de NBvV samenvoegen. 
De materiële en financiële bezittingen van de ANBvV komen met de fusie ook over naar 

de NBvV. Financiële bezittingen zullen gedeeltelijk “gelabeld“ worden en daarmee 

bestemd om ook mogelijke kosten, ook voor afdelingen, ten gevolge van de fusie te 
dekken. Denk hierbij b.v. statuten en reglementen, notaris bezoek, bondsvlaggen logo`s 

etc. etc. 
 

Het logo van de NBvV, de twee goudvinken, zal bij de fusie gaan vervallen en hiervoor in 
plaats komt het nieuwe logo (vogelkoppen in rood, wit, blauw) zoals u bij vogel 2016 

ongetwijfeld heeft gezien. U zult via de maandbladen op de hoogte gehouden worden.  
 

U bent dan ook in de gelegenheid om vanavond alsnog met elkaar van gedachten te 

wisselen en vragen te stellen, alvorens uw stem formulier in te leveren. Klaas Snijder zal 
eventuele vragen indien noodzakelijk ook kunnen beantwoorden.  
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Er zijn uit de vergadering geen vragen m.b.t. het samengaan van beide bonden.  

 
Daarna worden de overige voorstellen doorgenomen en ook hier heeft niemand vragen 

zodat de stemformulieren ingeleverd kunnen worden bij het stembureau. Deze wordt 
gevormd door de afdelingen Olst/Diepenveen OD-1, Ommen O-22 en Ootmarsum O-34. 

 
4.  Benoeming afgevaardigde naar AV op zaterdag 21 mei 2016 

Een leerzame dag, waar u uw kritiek maar ook positieve geluiden kunt laten horen.  
Van de afgevaardigde wordt een verslag van deze vergadering verwacht in de 

districtsvergadering van oktober. Betrokkene zal ook de afscheidsreceptie bijwonen van 

voorzitter Henk van Hout en presentje namens district aanbieden. Op voorhand dankt 
Henk van Hout een ieder voor de prettige samenwerking. De heer Jaap Rauw afdeling 

Almelo A-15 geeft zich hiervoor op.  
 

 
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 ongeveer 
1000 leden.  

 
Financieel verslag 

De NBvV heeft bijna 15.000 in de plus gedraaid.  De juiste cijfers van de NK 2016 zijn 
nog niet bekend. Het jaaroverzicht van de penningmeester spreekt voor zich.    

 
7.  Verkiezingen Hoofdbestuur. 

Aftredend is voorzitter Henk van Hout. Henk heeft besloten zich niet verkiesbaar te 

stellen. Als voorzitter is Klaas Snijder door de bondsraad voorgedragen. Ter verdere 
completering van het HB is Albert Zomer als 2e voorzitter NBvV voorgedragen. Albert had 

zichzelf als voorzitter beschikbaar gesteld. Gezien de ontwikkelingen binnen de NBvV en 
de nodige voortgang van een aantal lopende zaken is op verzoek van het HB en na 

overleg met hem besloten Klaas voor te stellen.  
 

Aangezien het belang van de vogelsport, dat toch al in onrustig water verkeerd, bij Albert 
prevaleert boven het zijn van voorzitter, is hij hier akkoord mee gegaan. U hebt 

inmiddels via de stemformulieren uw stem uitgebracht, waarvan de voorzitter later 

tijdens de vergadering melding zal doen.  
 

Mocht het zo zijn dat de voorzitter Albert Zomer verkozen wordt in het HB NBvV dan zal 
hij tot oktober de zaken nog afhandelen en de voorbereidingen doen voor de 

najaarsvergadering en deze openen, waarna hij zal aftreden. De 2e voorzitter Harry Oude 
Vrielink zal dan als voorzitter de vergadering voortzetten en vanaf dat moment als 

voorzitter ad-interim fungeren. Piet Konkelaar zal, vanaf het verkozen zijn van Albert, 
het district in de BR vertegenwoordigen. Het overgebleven bestuur zal eventueel op zoek 

gaan naar een nieuwe voorzitter. Deze zal in april 2017 bekend zijn, waarna verkiezingen 

zullen volgen op de districtsvergadering. Deze districtsvergadering is verschoven van 4 
naar 11 oktober 2016.   

 
8.  Verkiezing districtsbestuur 

Jan van Duuren (secretaris) en Willem Smit (lid bestuur) waren beiden aftredend. Willem  
heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn, daar hij 

uitdagingen elders ziet. Jan was herkiesbaar. Als vervanger voor Willem draagt het 
districtsbestuur de ons niet onbekende en eerdere bestuurder Jacob Hakvoort voor. Er 

was een mogelijkheid tegenkandidaten te stellen tot 31 december. Deze waren er echter 

niet. De voorzitter mag hieruit concluderen dat u Dhr. Jan van Duuren voor hopelijk de 
komende drie jaren, opnieuw het vertrouwen geeft. Aangezien het stemmen over  
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personen schriftelijk dient te geschieden, de vraag of u het noodzakelijk vind dat te doen. 

Concreet wordt gevraagd of het noodzakelijk is de stemming schriftelijk te laten 
plaatsvinden. Niemand vindt dit noodzakelijk, zodat de districtsvoorzitter vast stelt dat 

Jan herkozen en Jacob gekozen is. Jacob wordt welkom geheten in het districtsbestuur. 
Hierop volgt een applaus van de aanwezigen.  

 
Districtsvoorzitter bedankt allen, namens genoemde heren, voor het gestelde 

vertrouwen.  
 

9. Afscheid Willem Smit 

Districtsvoorzitter bedankt Willem voor zijn inbreng en inzet. De functie 
districtsbestuurder heeft Willem niet gebracht wat hij er van verwacht had. De afgelopen 

twee jaar heeft hij een opleiding keurmeester parkieten gevolgd en deze met goed 
gevolg doorlopen. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden als keurmeester en ziet in 

taken voor de TC tropen en parkieten, die hij voor hen kan uitvoeren, een grotere 
uitdaging. Willem krijgt een blijvende herinnering in de vorm van een Delftsblauw bord 

en een fles met inhoud voor de inwendige mens. 
 

Willem bedankt ieder voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij heeft inmiddels een 

andere baan die veel tijd vergt, daarnaast heeft hij wat werk van de TC tropen en 
parkieten gekregen waar hij graag wat mee wil doen. In het district loopt alles op 

rolletjes en denkt hij in het werk voor de TC tropen en parkieten een grotere uitdaging te 
vinden. Tot slot bedankt Willem zijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking 

in de afgelopen jaren en wenst Jacob veel succes. 
 

10.  Mededelingen NBvV  
Keurbriefjes 

Denkt u er aan dat u voor de kleurkanaries en sommige postuurrassen komend seizoen 

de nieuwe keurbriefjes dient te gebruiken. De oude keurbriefjes zijn na het 
overgangsjaar in 2015, nu niet meer bruikbaar. 

 
Jubileumcheque 

Afdelingen weten niet altijd waaraan zij die moeten besteden. In de toekomst zal een  
cadeaubox met inhoud ter beschikking komen i.p.v. van een cadeaucheque. Deze box zal 

representatieve artikelen bevatten, b.v. voor een verloting of anderszins.  
 

Prijzenschema DTT’s  

Door de vele klachten gaat dit op de schop. Inzenders klagen over teveel aan prijzen. 
Het door de districtsvoorzitter gebrachte verzoek om de Best of Shows nog een keer te 

heroverwegen werd afgewezen. De huidige systematiek m.b.t. Best of Show is in andere 
districten goed bevallen, uitbreiding is dan ook niet aan de orde.  

 
Vogel 2016 

- Fantastische show, met heel veel positieve reacties.  
- Veel bezoek 

- Veel klachten over de magere oorkonde 

 
De voorzitter heeft de BR de respons van afdelingen uit Overijssel in schema 

weergegeven uitgelegd. Bijna alle afdelingen spreken schande betreffende de verstrekte 
oorkonde. De BR erkent dat de oorkonde toekenning veel te mager was en deze ook 

niets inhoudt. De oorkonde vermelde geen soorten en alleen de vermelding van de 
hoeveelheid prijzen. Dit gaat direct gewijzigd worden. Hoe moet nog bezien worden. In 

ieder geval zal de persoonlijke catalogus (briefje waarop per persoon de ingezonden 
vogels staan) in vervolg de soort vogel en kleur bevatten en niet meer een 

verzamelnaam.  
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Over het fysiek toekennen van een herinnering vanwege een gewonnen prijs heeft de BR 

nog geen definitieve uitspraak gedaan, daar geadviseerd werd eerst de 
districtsvergaderingen en de terugkoppeling van de speciaalclubs af te wachten. Feit is  

dat diverse districten aansturen op het toch weer uitreiken van een fysieke prijs (1 
prijswinnaarsherinnering of misschien van elke kleur maximaal één).  

 
Leden en bestuursleden: 

Een heet hangijzer voor elke afdeling. Onze bondsvoorzitter heeft er een zienswijze over 
geschreven en als eerder zijn in het verleden plannen geopperd op aan deze 

onderwerpen handen en voeten te geven. 

 
Echter gezien het teruglopende aantal leden, en de animo om een bestuursfunctie aan te 

nemen binnen een vereniging mogen we thans wel vaststellen van het tien voor twaalf is. 
Als we vanaf “NU”  MET ONS ALLEN niets doen, kunt u de nabije toekomst eenvoudig 

invullen…… En “met ons allen” bedoelen we,  hoofdbestuur, bondsraad, districten, 
afdelingen en leden !! 

 
Graag verwijzen we naar het betreffende stuk wat door een ieder ontvangen is. 

Stimuleer elkaar en laat een sneeuwbal rollen hoe moeilijk dat ook moge zijn bij zomerse 

temperaturen!   
 

Omgang met elkaar: 
Als u bij een vereniging lid bent zullen er vast wel eens zaken plaatsvinden die u mogelijk 

anders beleefd of geregeld wilt zien. Zo is dat ook binnen een bond, en altijd is er een 
cultuur waarbinnen van gedachten gewisseld en gecommuniceerd kan worden. 

 
Zo heeft de districtsvoorzitter tijdelijk de taak ringencommissaris van zijn eigen afdeling 

op zich genomen in verband met het verblijf van de ringencommissaris in het ziekenhuis. 

Hij kwam er toen achter dat hij vier handelingen diende te verrichten voordat hij kon zien 
of iemand ringen had besteld. Hij heeft toen gevraagd of dit niet eenvoudiger kon en dit 

is inmiddels in werking gesteld. Hij vraagt zich dan ook, in het algemeen, af waarom de 
goede ideeën die mensen ongetwijfeld hebben, o.a. v.w.b. ringen niet eerder naar boven 

komen. Heeft u ideeën, kom er mee en samen proberen we het op te lossen. 
 

De voorzitter citeert hetgeen de bondsvoorzitter ter mededeling geeft.  
 

“Binnen de NBvV geldt een democratische besluitvorming, het hoogste goed waar we ook 

graag aan vast houden. En hoe goed persoonlijke zienswijzen misschien ook bedoeld zijn, 
hoe enthousiast je het misschien ook voor je hebt, altijd blijft gelden “de meerderheid 

beslist”  
 

Het doet dan ook pijn dat sommige personen, ook binnen een organisatie als de NBvV,  
kosten wat kost, hun persoonlijke visie door willen drijven. Zij schromen er hierbij niet 

voor, om kaderleden die geheel belangeloos vele uren en dagen spenderen voor onze 
hobby aan te pakken,  op zeer grove wijze te beïnvloeden, te bejegenen en onderuit te 

halen. Iedereen doet het vrijwillig en het moet wel leuk blijven.  

 
Een voorbeeld hiervan is het nieuwe KMV bestuur welke gedurende anderhalf jaar in 

functie is. Dit bestuur heeft bergen werk verzet en vele zaken op de rit gezet conform de 
zienswijze die daartoe binnen de bond ontwikkeld is. Enkele personen binnen de NBvV 

kunnen blijkbaar achtten het nodig containers vol negatieve kritiek over deze mensen uit 
te moeten storten.  

 
Diverse KMV bestuurders zijn daar persoonlijk geheel op afgeknapt, al dan ging het ten 

koste van hun persoonlijke gezondheid. Reden voor hen om hun functie binnen hun 

hobby met onmiddellijke ingang neer te leggen hetgeen toch een zeer zware beslissing 
was. Medische situaties en persoonlijke besluiten hebben hierin een zeer zware rol 

gespeeld. 
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Het hoofdbestuur heeft deze zaken als “zeer zwaar “ opgepakt en besloten dit niet 

langer te zullen tolereren. 
 

Aan de districtsvoorzitter van Overijssel, keurmeester en kandidaat hoofdbestuur is 
verzocht de functie als ad interim voorzitter van het KMV op zich te nemen, met 

rugdekking en onder auspiciën van het hoofdbestuur. Zijn opdracht is om samen met de 
hr. Piet Onderdelinden overgebleven KMV bestuurder een nieuw KMV bestuur te 

vormen”. 

 
Albert is hiermee voortvarend aan de slag gegaan en ondanks de zeer korte tijd ziet hij 

mogelijkheden. De bondsraad, heeft op zaterdag 9 April, unaniem besloten onheuse 
aantijgingen, negatieve kritiek jegens organisatie en personen, al dan het opzetten 

daartoe, onder geen enkele voorwaarde meer te zullen accepteren. De betreffende 
veroorzaker(s) daarvan onherroepelijk aan te zullen pakken conform het daartoe 

gestelde in de reglementen van de NBvV. Dit ondanks aanzien des persoon, staat van 
dienst en mogelijke functie binnen de NBvV. Er zal geen enkel pardon meer gelden. 

 

Het doet pijn dit te moeten mededelen maar ook hier geldt dat enkele personen het 
plezier en inzet van velen anderen in onze hobby niet mogen bederven.  

 
NK te Apeldoorn 

De Americahal is in 2017 voor het laatst bij ons in gebruik. De hal gaat plat om plaats te 
maken voor een Hornbach vestiging. 

 
Mocht iemand ideeën hebben over een accommodatie, centraal gelegen, dan graag tips 

hierover via de districtsvoorzitter. Er is al geïnformeerd bij de nog in aanbouw zijnde hal 

in Barneveld. Echter, hier staat men verhuur op zondag niet toe. Natuurlijk zal er in 1e 
instantie gekeken worden naar een centrale locatie.     

 
Stoppende afdelingen 

Vanaf 1 januari 2015 zijn er 20 afdelingen gestopt. In 2015 7 afdelingen en 2016 13 
afdelingen (NBvV breed). Vaak wordt te laat bemerkt dat afdelingen in problemen zitten. 

Districten dienen sneller geïnformeerd dienen te worden door afdelingen. Het 
bondsbureau kan enorm veel betekenen voor afdelingen die stoppen, nadat 

reddingspogingen zijn gestrand. Nu vallen veel leden tussen wal en schip en gaan 

verloren voor de vogelsport. Hier dient wat aan te gebeuren.  
 

Voor wat betreft bovengenoemde 20 afdelingen betreft het een totaal bestand van 544 
leden. Niet bekend is of deze allen verloren zijn gegaan. In Overijssel zijn wij Gorssel (29 

leden), Raalte (42 leden) en Deurningen (onbekend) kwijtgeraakt. Niet bekend is hoeveel 
hiervan overgeschreven zijn. Voor zover het bestuur weet zijn de meesten gelukkig 

overgeschreven naar andere afdelingen.  
 

Lidmaatschapsbewijs 

M.b.t. het te ontvangen lidmaatschapsbewijs kan medegedeeld worden dat de lay-out 
nog niet gereed is en de wijze waarop en met welke geldigheid deze verstrekt gaat 

worden. Dit volgt zo spoedig mogelijk.  
 

Congres 
In 2016 zal mogelijk een congres worden georganiseerd o.a. met onderwerp dierwelzijn 

en ethiek m.b.t. houden van vogels. 
 

NK & COM   

N.a.v. een vraag van district Drenthe m.b.t. eventueel samen gaan van beiden bonden is 
het misschien aan te bevelen om de NK 2016 show te vervroegen, zodat leden mee 

kunnen doen met COM show. Hier zal naar gekeken worden.  
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Keursystematiek 
I.v.m. wijzigingen in keursysteem bij de COM zullen wij binnen de NBvV hier 

aanpassingen op doen. Daarnaast is afgelopen zaterdag in de bondsraad het voorstel  
geaccepteerd om het maximum te geven punten niet meer te koppelen aan de 

voorwaarde van aantal vogels of bij toekennen van 93 of meer punten aan het aanwezig 
zijn van een andere vogel van 92. De leden worden z.s.m. op de hoogte gesteld.  

 
Ledenwerving 

Wie zijn hier in het district voor ingezet en wie voelt er voor om hiervoor ingezet te 

worden? Het is hoog nodig dat we actief worden. Hoe enthousiaster u bent hoe actiever 
en hoe meer leden.   

 
Boek Vogelverzorging 

Het genoemde boek wordt van harte bij u aanbevolen.  
 

    PAUZE 
In de pauze worden de aangevraagde spelden uitgereikt, de aangevraagde 50-jarige 

spelden liggen bij de districtsbestuurders. 

 
11. Bespreking financieel verslag districtsfonds 

Verzoek aan afdelingen om de automatische incasso t.b.v. districtsfonds alsnog in orde te 
maken. Betreft 62,50 per afdeling voor 2016, dit is een elk jaar herhalende 

betaling/incasso.   
 

12. Verslag kascontrole commissie 
Het woord aan afgevaardigde van Hengelo (H-64), Heeten (H-77) en Hasselt (H-22) 

(H-95). Johan Lanting van de afdeling Hengelo brengt namens de commissie verslag uit.  

Hij complimenteert de penningmeester, het zag er allemaal prima uit. Zij hadden een  
verschil van € 0,10 ontdekt, maar dit werd de penningmeester vergeven. Zij stellen voor  

om de Penningmeester decharge te verlenen. Onder een applaus voor de 
penningmeester gaat de vergadering hiermee akkoord. 

 
13. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2017 

Volgens geldende afspraken Hardenberg (H-31), Haaksbergen (H-67) en Gramsbergen  
(G-33) in volgorde zoals afgesproken.  

 

14. Terugblik district TT 2015 Wierden  
Wij kunnen terugzien op een geslaagde district TT te Wierden. Met 2186 vogels een mooi  

aantal. Het kan altijd meer qua vogels, maar vooral qua inzenders. De catalogus zag er  
prima uit. De zaal was prima en mooi ingericht, met voldoende ruimte en aankleding. Bij  

de opening waren een groot aantal mensen aanwezig. Ook het bezoekersaantal viel niet  
tegen.   

 
Een kleine opmerking, maar wel belangrijk, viel er te maken over de kooien en opvang  

van de duiven. Dit is vaker een probleem geweest. Wij zagen daar graag, t.b.v. de  

inzenders, verbetering in. Complimenten voor deze prachtige show en de organisatie is  
op z’n plaats. 

 
Voorzitter Johan Maathuis van de afdeling Wierden noemt deze show de mooiste van de  

laatste jaren. Zij hebben er geen tentoonstelling, maar een show van gemaakt. Vijftig 
vrijwilligers, opgedeeld in commissies, hebben in goede harmonie de klus geklaard.  

Johan bedankt namens bestuur en leden van Vogelvreugd Wierden alle inzenders en  
allen die hebben geholpen voor hun inzet. 

 

Districtsvoorzitter Albert Zomer geeft aan dat alle organiserende afdelingen vreselijk hun 
best doen om van hun district TT iets moois te maken. Elke gehouden district TT in de 
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laatste jaren was een mooie en prima show ieder naar eigen vermogen georganiseerd. 
Hij reikt daarna het herinneringsbord uit aan de afdeling Wierden voor de organisatie van 

de districtstentoonstelling in 2015. Hij roept daarna alle afdelingen op om hun leden te  
enthousiasmeren om vogels in te sturen op de district TT te Denekamp. Een district als  

Overijssel moet ver boven ruim boven de 2000 vogels kunnen komen.    
 

14a. District TT Denekamp 2016 
Gewest ANBvV, welke dwars door Overijssel loopt, organiseert een eigen show in 

Beckum. Daar waar mogelijk mogen afdelingen van de ANBvV wel aansluiten in 

Denekamp. Drie afdelingen uit het Noorden van het district zullen een uitnodiging 
daartoe krijgen, omdat zij niet in het Gewest ANBvV vallen voor wie Beckum een show 

organiseert.  
 

Het reglement is op een klein aantal puntjes gewijzigd als gevolg van NBvV regelgeving. 
Aangezien er niemand op- en/of aanmerkingen heeft op dit reglement wordt het bij deze 

vastgesteld. 
  

 

14b. Ervaringen m.b.t. TT programma 
Afdelingen die nog bezig zijn zich te oriënteren op de aanschaf van een TT programma 

willen graag enkele reacties vernemen omtrent TT programma’s. Ben Papenborg wil dat 
bij deze doen v.w.b. het programma van Lex Kaptein. De voorzitter vertelt over zijn 

ervaring met TT-win (Koks).  
 

Ben Papenborg geeft in het kort zijn ervaringen weer met het PTT-programma van Lex 
Kaptein. Ben is vanaf 1990 gewend om met het programma van Dries Klein Regelink te 

werken. Hij vond wijzigingen eerst maar niets. Inmiddels heeft hij zijn mening bijgesteld 

en kan zeer goed werken met het programma van Lex Kaptein. Gebruiksvriendelijk maar  
wel bewerkelijk. Ben heeft een heel goed contact met Lex en heeft veel voorstellen tot 

wijzigingen aangedragen, die dit jaar ook zijn toegepast. De districten Groningen,  
Limburg en Overijssel hebben heel veel wensen aan Lex door gegeven waar hij wat mee  

kan. Er is volgens Ben goed met het programma te werken. 
Tino van Beek afdeling Olst/Diepenveen OD-1: Hij had veel negatieve berichten gehoord 

over het programma van Lex Kaptein en daarom voor het programma GRBO soft  
gekozen. Zij vonden dit programma gebruiksvriendelijk en zijn uiterst tevreden. 

 

De districtsvoorzitter concludeert dat we nu drie goede programma’s hebben en dat  
Iedereen te bepalen welk voor hen het meest gebruiksvriendelijk is.  

 
15.  Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen.  

Het stembureau werd gevormd door afgevaardigden van de afdeling Ommen (O-22), 
Olst/Diepenveen (OD-1) en Ootmarsum (O-34) en begeleid door lid van bestuur Egbert  

van Dijk.  
 

Liselot Nijman van de afdeling Olst/Diepenveen OD-1 brengt namens de stemcommissie  

De stemmen uit. 
                                         Voor   Tegen   Blanco       Niet                Totaal 

                                                                               uitgebracht 
Voorstel 1 (10-a)                2261      0            0            362                 2623 

Voorstel tot samengaan  
van NbvV en ANBvV 

 
Voorstel 2 (10-b)                1397    529          335         362                 2623  

Voorstel afdeling Sittard 

inzake wijziging prijzen  
districtstentoonstellingen 
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     Voor  Tegen     Blanco    Niet   Totaal  
              Uitgebracht   

          
Voorstel 3 (10-c)                  929    1097        235          362                 2623 

Voorstel afdeling Aalst  
inzake BK’s 

 
Voorstel 4 (10-d-1)             2212       49            0          362                 2623 

Verkiezing de heer Snijder 
tot bondsvoorzitter 

 

Voorstel 5 (10-d-II)             2233        0            28         362                 2623 
Verkiezing de heer Zomer 

tot lid van het Hoofdbestuur  
 

De districtsvoorzitter bedankt de stemcommissie en districtsbestuurder Egbert van Dijk.  
 

Voor 2017 zal de stemcommissie bestaan uit Rijssen (R-06), Sibculo (S-42) en  
St Jansklooster (J-03).  

 

16. Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2016 te Glanerbrug (G-06) 
Er zal naast de gebruikelijke jeugdwedstrijd een roofvogelshow georganiseerd worden. 

Activeer uw jeugd. U kunt hier veel in betekenen. Marcel Leefers doet namens de  
afdeling Glanerbrug een oproep om de jeugd te mobiliseren om met hun vogels naar  

Glanerbrug te komen. 
 

17. Rondvraag 
Wim Mulder (op persoonlijke titel) samenwerking met de ANBvV: Hij heeft zich 

stilgehouden, bij het punt betreffende samengaan. Hij vindt het jammer dat de 

Goudvinken uit ons logo gaat verdwijnen. Internationaal staat de NBvV met dit logo goed 
bekend. De ANBvV heeft zich bij ons binnen gedrongen, binnen onze grote NBvV en 

meerdere dingen verdwijnen, waarschijnlijk ook o.a. de naam van ons bondsblad. Zij 
hadden geen bestuursleden en nu zijn er opeens twee als aanvulling op ons bestuur. 

 
Antwoord van de districtsvoorzitter: 

- Het verdwijnen van het logo doet ook de districtsvoorzitter pijn. Veel afdelingen 
heetten: “De Goudvink”, maar er zijn meer vogels dan de Goudvinken. Als ze in 

het buitenland ons nieuwe logo zien met de kleuren rood, wit en blauw zal dit 

gauw genoeg wennen. Het is begrijpelijk dat het verdwijnen van de Goudvinken 
bij heel veel mensen pijn doet, vooral bij oud bestuurders die heel veel gedaan 

hebben voor de NBvV en nog steeds met goede adviezen komen. 
- Bestuursleden van de ANBvV hebben met pijn in hun hart afscheid genomen van 

de ANBvV, zij zitten er, ondanks gezondheidsproblemen, om de belangen van hun 
leden te bewaken. Ook hadden zij kunnen kiezen voor opheffen. De 

districtsvoorzitter heeft een goed gevoel over het samengaan. De toekomst moet 
het verder leren. 

 

Wim Mulder:  
De post keurmeester en speciaalclubs zou gesplitst worden op verzoek van district 

Overijssel. De penningmeester heeft dit vorig jaar op de AV toegezegd, maar dit is niet 
gebeurd. 

 
Antwoord van de districtsvoorzitter: 

Wim, je hebt helemaal gelijk. Dit is ook al in de bondsraad ter tafel gebracht. De 
penningmeester heeft deze splitsing en belofte over het hoofdgezien, maar belofte maakt 

schuld.  

 
 

 
 



District Overijssel NBvV najaar 2016                                                                                              

 - 13 -                                                                                                                                                     

 
 

Wim Mulder:  
M.b.t. KMV, de één na de ander loopt weg, Wim stelt voor om het KMV-bestuur uit te 

breiden naar 5 leden, dit is echt nodig. Als er dan één of twee weg vallen blijven er toch 
nog minstens drie over.  

 
Antwoord districtsvoorzitter: 

Omgang met elkaar is de hoofdreden, als bestuurder moet je inderdaad een wat dikkere 
huid hebben maar, maar soms is een dikke huid niet genoeg en komt er zoveel aan 

“bagger” binnen dat gezondheid en motivatie hieraan ten onder gaat. 

 
Wim Mulder:  

Bij de kascontrole van de NBvV zat een bestuurslid dit is reglementair niet toegestaan. 
 

Antwoord districtsvoorzitter  
De heer Windhouwer zat bij de kascontrole, hij is inderdaad districtsvoorzitter, dus 

bondsraad lid. De districtsvoorzitter kan hier geen uitleg aan geven en zal dit navragen. 
Mogelijk de vertegenwoordiger die mee gaat naar de AV.  

 

Wim Mulder:  
Prijzenschema bondsshow een aanfluiting. 

            
Antwoord districtsvoorzitter:  

Er zijn al wat wijzigingen o.a. m.b.t puntensysteem op komst. Inmiddels is er op 9 april 
beslissing genomen om hier goed naar te kijken. Het COM keursysteem is niet heilig, 

maar we gaan wel meer die kant op. 
 

Afdeling Denekamp D-11:  

Het is hun opgevallen dat de ANBvV mogelijk veel geld in brengt. Kan dit niet besteed 
worden aan een nieuwe vlag voor de afdelingen. 

 
Antwoord districtsvoorzitter:  

De NBvV heeft al toegezegd dat elke afdeling in bepaalde kosten gecompenseerd gaat 
worden en daarbij zit o.a. een nieuwe vlag krijgt en mogelijk meer. 

 
Klaas Snijder (2e voorzitter HB NBvV) 

- Elke afdeling krijgt straks een welkomstpakket als er een nieuwe bond is. 

-  Districtsvoorzitter Albert Zomer zit al ad interim in het hoofdbestuur. Hij heeft nu 
al een moeilijke klus. Ook zit promotie in zijn takenpakket en dan hoopt hij dat 

Jan van Duuren in de toekomst niet meer in een veel te grote body-warmer in de 
stand behoeft te staan, in het promoteam.  

- Klaas bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 

 
18. Sluiting 

Om 21.55 uur sluit de districtsvoorzitter deze vergadering, bedankt 2e voorzitter Klaas 

Snijder voor zijn komst, wenst allen wel thuis en tot een volgende keer. 
 

Aldus opgemaakt te Lettele, 
April 2016.  
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JEUGDONTMOETINGSDAG te Glanerbrug  
 

Op  zaterdag 1 oktober 2016 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun 

vogels te mogen begroeten in Glanerbrug, Kerkstraat 92a (tussen vijver en sportvelden in). 

Uiteraard zijn ouders, begeleiders en vriendjes/vriendinnetjes ook welkom.  

 

JEUGDLEDEN (tot en met 16 jaar) !!!!         WAAR MOET JE OP LETTEN ??? 

a. Er kan door jullie ingestuurd worden in 9 verschillende groepen, te weten: 

1. Kleurkanarie’s 

2. Postuurkanarie’s 

3. Japanse meeuwen/zebravinken 

4. Tropische vogels  

5. Europese Cultuurvogels 

6. Duiven en grondvogels 

7. Grasparkieten 

8. Agaporniden 

9. Grote parkieten 

Bij minder dan 3 vogels in de groep, volgt samenvoeging met een andere groep. 

b. Alleen EK vogels volgens het vraagprogramma 

c. Ben je pas lid of had je nog geen kweeknummer, dan ook OK 

d. Alleen EK vogels met je eigen kweeknummer 

e. OK volgens het vraagprogramma mag ook bij tropen en grote parkieten 

f. Geen stammen 

g. Niet meer dan 10 vogels 

h. Je moet zelf met je vogels meekomen 

i. Er zijn kampioensprijzen, 1e, 2e en 3e prijzen beschikbaar.  

< 3  vogels in een groep een kampioen 

4-5  vogels in een groep een kampioen en 1e prijs 

6-8 vogels in een groep een kampioen, 1e en 2e prijs 

9 > vogels in een groep een kampioen, 1e, 2e en 3e prijs 

 

Daarnaast is er een OK kampioensbeker in de groepen: Kanarie’s, Kromsnavels en overigen. 

  

Het inbrengen is om 08.30 uur. Het gebouw is open vanaf 08.00 uur. Om 09.00 uur beginnen 

de keurmeesters met de keuring. Voor iedere inzender is er een leuke bruikbare herinnering 

aan deze dag. Er zal tevens een roofvogeldemonstratie gegeven worden!!!! 

 

Elk jeugdlid uit het district Overijssel krijgt een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Vlak 

voor de jeugdontmoetingsdag krijgt een ieder de kooinummers, samen met een 

routebeschrijving, toegestuurd op je huisadres.  
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG op zaterdag 1 

oktober 2016 te Glanerbrug. 
(Inschrijfformulieren voor 20 september 2016 inzenden naar Marcel Levers, Kastanjestraat 
42, 7545 HZ Enschede).  

 

NAAM JEUGDLID : ___________________________________________________ 

ROEPNAAM  : ___________________________________________________ 

GEB.DATUM : ___________________________________________________ 

LID AFDELING : ___________________________________________________ 

KWEEKNUMMER : ___________________________________________________ 

ADRES  : ___________________________________________________ 

POSTCODE  : ___________________________________________________ 

WOONPLAATS : ___________________________________________________ 

TELEFOON  : ___________________________________________________ 

 

 

KLASSE SOORT VOGEL (KLEURSLAG)  EK     OK    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 1 oktober 2016 en duurt van 09.00 tot 13.00 

uur. Er zijn 6 keurmeesters om jouw vogels te beoordelen. Je mag bij deze keuring aanwezig 

zijn en je mag vragen stellen over de vogels. Mogelijk is er tevens nog een verrassing voor 

iedereen!!!! 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

P.S.  Afdelingssecretarissen willen jullie de jeugdleden aansporen om aan dit 

evenement mee te doen? Het wordt een leuke dag !  
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2016 

 

Artikel 1. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door VV Witroka te Denekamp (D-11) en wordt gehouden in het 

Tuincentrum Oosterik, Johanninksweg 68, 7591 NR Denekamp, tel. 0541-351888 

 

Programma: 

Zondag  11  december Inbrengen vogels van 14.00 tot 18.00 uur    

Maandag 12  december Keuring 

Dinsdag  13  december  

Woensdag 14  december 

Donderdag 15  december Opening van 19.00 tot 21.00 uur  

Vrijdag  16  december Open van 9.30 tot 20.00 uur  

Zaterdag  17  december  Open van 9.30 tot 18.00 uur 

Zondag  18  december Open van 9.30 tot 16.00 uur 

Zondag   18  december Afgifte vogels van 16.00 tot 17.30 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. Aantoonbaar moet worden gemaakt dat de betreffende ring aan de inzender 

is toegekend.  Dit bewijs dient fysiek in de zaal aanwezig te zijn bij de keuring (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 en het verzekerd bedrag, worden ingevuld. Voor elk 

ingeschreven klasse nummer 1 regel gebruiken, eerst enkelingen, dan stellen en dan stammen. S.v.p. 

verzekerde bedragen optellen! 

 

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 vrijdag 25-11-2016, noodsituaties daargelaten, in bezit te 

zijn van: Gerard Oude Vrielink, De Houtsnip 9, 7591 LS Denekamp. Inschrijfformulieren mogen tevens per 

mail worden gezonden aan: gjboudevrielink@gmail.com 

Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op rekening nr. NL15RABO0110716167 t.n.v. Witroka 

Denekamp onder vermelding van DTT Ov. 2016 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 verplicht, deze worden bij 

inbrengen over gekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van 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 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 

en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene kooien. 
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Artikel 8. 

De vogels worden tijdens de T.T. door het T.T. bestuur verzorgd en mogen tijdens de T.T. niet uit de kooien 

worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het bijzijn van het T.T. bestuur. 

 

Artikel 9. 

Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan het bestuur 

niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 10 

Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, dus niet bij het 

inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het T.T. bestuur. 

 

Artikel 11. 

De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 13 van het T.T. reglement van de NBvV. 

 

Artikel 12. 

De bondsprijzen worden volgens de dan geldende regels van de NBvV toegekend. 

 

Artikel 13. 

Door het district Overijssel worden naast de door de NBvV Best of Show categorieën, in deze categorieën tevens 

prijzen ter beschikking gesteld voor stammen en stellen. Deze prijzen worden, evenals de verenigingsprijzen 

gefinancierd uit de districtskas. De kampioensprijzen worden aangewezen door de keurmeesters, de extra prijzen 

door het districtsbestuur m.b.v. aanwezige keurmeesters. Als verenigingsprijs worden toegekend: Een 

kampioensbeker, op één na ereprijs, op twee na ereprijs.  

 

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. Alle vogels worden na inbreng van water voorzien. 

 

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 districtsbestuur. 

 

Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem,  april 2016 
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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 2017 !!!!! 

 

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:   2016  Glanerbrug (G-06) 
       2017  Rijssen (R-06) 

       2018  Vacant 
       2019  Vacant 

 

Districtstentoonstelling Overijssel:   2016  Denekamp 
2017  Nijverdal/Hellendoorn 

2018  Afd’n gem. Hardenberg 
2019 Twello (optie) 

2020 Vacant 
2012 Almelo A-15 (optie) 

 
Nederlandse Kampioenschappen NBvV:  2017   12 t/m 15 januari 

       2018  11 t/m  14 januari 

       2019  10 t/m 13 januari 
       2020  09 t/m 12 januari 

       2021  14 t/m 17 januari 
 

COM tentoonstellingen:    2017           Spanje (Almeria) 
2018             Frankrijk heeft zich 

 teruggetrokken 
 

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

 
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) 
2022 Oranje (RAL 2003) enzov.  

 
ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 
 

JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 
2017  Voorzitter    Vacant 

  2e secretaris    L. Zandman 

  Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 
2018  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 

  2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 
2019  1e secretaris    G.J. van Duuren 

  2e penningmeester   J. Hakvoort 
EN VERVOLGENS 

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

 



District Overijssel NBvV najaar 2016                                                                                              

 - 20 -                                                                                                                                                     

 
 

 
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 

 
De vergaderingen in 2017 zijn gepland op: 

 
Dinsdag  11 april  2017 (voorjaarsvergadering) 

Dinsdag  10 oktober 2017 (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. Gebruik hiervoor de digitale keurmeesteragenda die uw afdeling gebruikt. 
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 ! 
 

 

____________________________________________________ 
 

 

Het district maakt gebruik van één e-mailadres: 
 

nbvvoverijssel@gmail.com 

 
U kunt deze gebruiken voor bestellen van clubshopartikelen, bestuursmutaties, 

jubileumspelden en overige contacten met districtbestuurders. 

 

mailto:nbvvoverijssel@gmail.com
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Tentoonstellingsdata 2016  
week Afdeling Code Keurdag Weekdata 

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

43 Dalfsen Spec.cl. NZC/JMC regioshow zaterdag 24 t/m 30 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   

  Dedemsvaart D-14 woensdag   

  Nijverdal N-06 woensdag   

  Gramsbergen G-33 donderdag   

  Dalfsen D-09 dinsdag   

 Wierden W-25 woensdag  

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

  Nieuwleusen N-37 woensdag   

 St Jansklooster (regio) J-03 vrijdag  

  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   

 Deventer D-01 donderdag  

  Zwolle Z-07 vrijdag   

 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   

 Moz. Club Ommen    

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

  Zwartsluis Z-12 woensdag   

  Kampen/IJsselmuiden K-18 donderdag   

  Westenholte W-40 vrijdag   

  Denekamp D-11 woensdag   

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

 Vollenhove (regio) V-17 dinsdag  

50 Denekamp  D-11 maandag  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 m.u.v. distr. TT 
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CONCEPT Tentoonstellingsdata 2017  
week Afdeling Code Keurdag Weekdata 

42 Lochem & Gould club L-19 woensdag 16 t/m 22 oktober 

43 Dalfsen Spec.cl. NZC/JMC regioshow zaterdag 23 t/m 29 oktober 

44 Almelo A-15 dinsdag 30 okt t/m 5 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 6 t/m 12 nov 

  Den Ham/Vroomshoop H-26 dinsdag   

  Glanerbrug G-04 woensdag   

  Dedemsvaart D-14 woensdag   

  Gramsbergen G-33 donderdag   

  Dalfsen D-09 dinsdag   

 St Jansklooster J-03 vrijdag  

 Vollenhove V-17 dinsdag  

 Wierden W-25 woensdag  

46 Rijssen R-06 dinsdag 13 t/m 19 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   

 Deventer D-01 donderdag  

  Zwolle Z-07 vrijdag   

 Twello T-17 donderdag  

  Ens E-19 donderdag   

47 Hengelo H-64 woensdag 20 t/m 26 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   

 Moz. Club Ommen    

48 Hasselt H-22 woensdag 27 nov t/m 3 dec 

  Zwartsluis Z-12 woensdag   

  Kampen/IJsselmuiden K-18 donderdag   

  Westenholte W-40 vrijdag   

  Denekamp D-11 woensdag   

49 Urk U-04 woensdag 4 dec t/m 10 dec 

50 Nijverdal/Hellendoorn N-06   dinsdag 11 t/m 17 dec 

51 Wisselende afd.     18 t/m 24 dec 

52 Wisselende afd.     25 t/m 31 dec 

     In week 50 t/m 52 geen keuringen op di & woe toegestaan m.u.v. 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 

uit reiken van jubileumspelden, daar waar mogelijk, door het districtsbestuur is als volgt: 

 
Harry Oude Vrielink:  

Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Denekamp, Ootmarsum, Almelo 1 en 2. 
 

Piet Konkelaar:  
Dalfsen, Dedemsvaart, Heeten, Lettele, Nieuw Leusen, Ommen, Ens, Urk, Zwolle 2, 

Rijssen, Rijssen ( SEC), Steenwijkerwold. 
 

Jacob Hakvoort:  

Genemuiden, Hasselt, Kampen/IJsselmuiden, Zwartsluis, Vollenhove, Sint Jansklooster, 
Westenholte, Steenwijk. 

 
Egbert van Dijk:  

Enschede 1 en 2, Hengelo 1 en 2, Haaksbergen, Oldenzaal 1 en 2, Tubbergen. 
 

Lambert Zandman:  
Rijssen, Wijhe, Wierden, Olst/Diepenveen, Hardenberg, Gramsbergen, Den 

Ham/Vroomshoop, Zwolle 3. 

 
Jan van Duuren:  

Bathmen, Hof van Twenthe, Deventer 1, Lochem, Nijverdal/Hellendoorn, Twello 1 en 2. 
 

Gelieve de uitnodigingen voor TT's en uitreikingen van spelden die samen vallen 
met een opening van de TT rechtstreeks naar het mailadres 

nbvvoverijssel@gmail.com sturen. Wetenswaardigheden m.b.t. jubilarissen 
kunnen verzonden worden naar de districtsbestuur vertegenwoordiger. 

 

 

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

 

 

DENK aan de AANVRAAG voor 2017. Deze samen (nog 

steeds) met een kopij van de keurcontracten insturen aan 

de districtsvoorzitter voor 15 september 2016 (nu nog naar 

Albert Zomer). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nbvvoverijssel@gmail.com
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DENKT u aan het 

INVULLEN van de DIGITALE 

 

Afdeling TT AGENDA van de NBvV,  

dit is uw eigen 

verantwoordelijkheid, maar wel erg 

belangrijk !!!! 

 

TT’s moeten aangemeld worden bij de 

NVWA  
(dit verzorgd de NBvV voor u a.d.h.v. deze agenda) 

 

 

 

De prachtige NBvV kalenders  

 

zijn weer te bestellen. 

 

Voor € 2,50 p/st, kunnen deze 

door de districtsvoorzitter worden 

meegenomen naar deze vergadering. 
(tot 15 september te bestellen bij Albert Zomer) 
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U stuurt toch ook in op de 

 

Districts TT 2016?? 

 

Na eerder succesvolle 

shows georganiseerd te 

hebben, verwacht  

 

afdeling Denekamp 

 

veel inzenders!!! 

 
 
 

 
 


