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Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
                Voor u die vogels houdt. 
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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 

 
Voorzitter:     A. Zomer 
      De Putter 14 
      7609 TX Almelo 
      Tel. 0546-456146 
      E-mail: zomer66@zonnet.nl 
Secretaris:     G.J. van Duuren 
      Wichinksweg 6 
      7434 RW Lettele 
      Tel. 0570-551015 
      E-mail: jan.vanduuren@home.nl 
Penningmeester:    P.M.J. Konkelaar 
      Stickerbelt 79  
      8014 ND Zwolle 
      Tel. 038-4659481 
      E-mail: pietkonkelaar@home.nl  
2e Voorzitter:     G.J.J. Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 
      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 
      E-mail: yurley2@kpnmail.com  
2e Secretaris:    J. Hakvoort 
      Urkerdwarspad 6 
      8309 PS Tollebeek 
      Tel. 0527-685044 
      E-mail: jacob.hakvoort@xs4all.nl 
Lid van bestuur:    Vacant 
       
Lid van bestuur:    E.D. van Dijk 
      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 
      E-mail: egbert.rie@home.nl  

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

Het district Overijssel telt 53 afdelingen, met 3506 leden (waarvan 180 jeugdleden). Dit 
betreft informatie van augustus 2009. 
 

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

penningmeester) 
3e Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer: 
 2490029, ten name van: Districtsfonds NBvV Overijssel 
     Stickerbelt 79 
     8014 ND Zwolle 
onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging. 
 
De gelden uit het districtsfonds hebben de volgende bestemming: 
2/4: voor de afdeling die de districts TT organiseert; 
1/4: voor jubilea, prijzen, enz.  
1/4: voor jeugdzaken 
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 20 APRIL 2010, 19.30 UUR 
 
AAN: De N.B.v.V. afdelingen in het district Overijssel 
 
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op: 
dinsdag 20 april 2010 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 
Marienheem, telefoon: 0572-351238. 
 
AGENDA: 
1. Opening 
2. Notulen districtsvergadering 13 oktober 2009 
3. Ingekomen en uitgegane stukken. 
4. Benoeming afgevaardigde naar A.V. op zat. 15 mei 2010 
5. Behandeling jaarverslag en financieel verslag NBvV. 
 Het heeft geen zin tijdens de vergadering specifieke vragen, dan wel gedetailleerde 

uitleg te vragen over het financieel verslag van de NBvV. Evt. vragen dient U 
schriftelijk te stellen aan de penningmeester van de NBvV.  

6. Verkiezing leden bondsbestuur. Aftredend in 2010 en niet herkiesbaar bondsvoorzitter 
Henk Marinus. Als kandidaat wordt Henk van Hout voorgesteld, op dit moment 2e 
voorzitter van de NBvV. Reglementair konden tegenkandidaten worden gesteld door 
een district, voor 31 december 2009. 

7.  Verkiezing leden districtsbestuur. Secretaris Jan van Duuren en Lid van bestuur Jacob 
Hakvoort zijn aftredend, doch stellen zich herkiesbaar. Reglementair konden 
tegenkandidaten worden gesteld door het district, voor 31 december 2009 (er waren geen 
tegenkandidaten). 

8.  Mededelingen NBvV 
      PAUZE 
9. Beleid districtsbestuur 
10. Bespreking financieel verslag districtsfonds 
11. Verslag kascontrole commissie T-15 (Tubbergen), S-39 (Steenwijkerwold) en S-15 

(Steenwijk).  Graag 18.30 uur aanwezig voor controle kas. 
12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2011, zoals afgesproken, St Jansklooster (J-

03), Sibculo (S-42) en Rijssen (R-06). 
13. Terugblik op district TT 2009 in Dalfsen (D-09).  
14.  Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen. Het stembureau wordt gevormd 

door G-06 (Gorssel), G-33 (Gramsbergen) en H-67 (Haaksbergen).  
15. Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2010 te Lettele (L-13) 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 
 

U word verzocht de stembriefjes met uw afdelingsstemmen, betreffende de bonds- en  

afdelingsvoorstellen, voor aanvang van de vergadering in te leveren bij de stem- 

commissie. De stemcommissie wordt verzocht bijtijds, 19.00 uur, aanwezig te zijn. 

 

 
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 13 oktober 2009 
 
1.  Opening: 
 
Voorzitter heet de aanwezige ereleden (W.J. Mulder en D.J. v.d. Molen), lid van verdienste 
(C. van Elven), lid van het hoofdbestuur (de heer S. Munniksma), afgevaardigden van de 
afdelingen en mededistrictsbestuurders van harte welkom op deze vergadering. De 
vergadering die zich per definitie leent, om zaken te bespreken, die U i.v.m. onze hobby op 
het hart liggen. Daar waar U uw mening kunt zeggen, mits op fatsoenlijke wijze en daar waar 
we naar elkaar luisteren !  
 
De bestuurstafel is helaas niet compleet, Hennie Overhein heeft het districtsbestuur gevraagd 
om per direct ontheven te worden uit zijn functie, dit i.v.m. privé omstandigheden. Hennie 
heeft het erg moeilijke gevonden, deze beslissing te nemen en heeft het nog moeilijker met de 
beslissing om al zijn vogels weg te moeten doen. Het districtsbestuur heeft Hennie in deze 
korte periode leren kennen als een stil bescheiden persoon, maar met het vogelhart op de 
goede plek. Hennie bedankt, het ga je goed.  
 
Bericht van verhindering de heer van Rijn (erelid van de NBvV) en de afdelingen: Enterse 
Vogelvrienden (E-35), Gorssel (G-06), Hasselt (H-22), Lochem (L-19), Florissant Oldenzaal 
(O-27), Steenwijkerwold (S-39) en Twello (T-08). 
 
Zonder kennisgeving afwezig: Diepenheim/Markelo (D-29), Ens (E-19) en St. Jansklooster 
(J-03).  
 
Zonder de kwaliteiten van betrokkenen binnen de diverse afdelingen individueel te benoemen 
zijn ons sinds de vergadering in april ontvallen:  
 
Dhr. D.K.R.  Brilman Zwolle 
Dhr.  K.  Tonnema Glanerbrug 
Dhr. G.  Veldscholten Hengelo (H-64) 
Dhr. J.G.J.S. Nijhuis  Hengelo (H-64) 
Dhr. G.J.  Kranenburg Hengelo (H-64) 
Dhr. G.J.  Kosterink Hengelo  
Dhr. M.  Hartkamp Steenwijkerwold 
Dhr.  H  Geissink Denekamp 
Dhr. Wim  Bart  Voormalig Convoyeur van de NBvV  
Dhr.  G  Ekkel  Voormalig hoofdbestuurder, keurmeester & erelid NBvV 
Dhr.  H.  Veenman Oud districtvoorzitter NH en Lid van Verdienste NBvV 
Dhr.  V  Dreis  Keurmeester Kleur en postuurkanaries 
 
De naaste familie van de overledenen wordt sterkte en kracht toegewenst. 
 
* Het nieuwe secretariaatoverzicht komt per email naar U toe, evenals een kort verslag 

van deze districtsvergadering. 
* In de pauze kunt U terecht voor de kalenders en vogeldoosjes, tegen contante betaling. 
 (eerst de afdelingen die besteld hebben en vervolgens alle gegadigden). 
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In de enveloppe voor de district TT zit tevens:  
De toestemming voor de tentoonstelling 2010 
Evt. aangevraagde jubileumspelden 
 
2. Notulen 21 april 2009 
De notulen worden blad voor blad door gelopen en onder een woord van dank aan de notulist 
voor het maken onveranderd goed gekeurd. 
 
3.  Inkomende en uitgegane stukken 
De afdeling Dedemsvaart (D-14) heeft een andere TT-locatie. De TT wordt nu gehouden in 
Postduivengebouw “Steeds Sneller” Latijrusstraat 11 7791 CX  te Dedemsvaart. 
 
Ingekomen voorstel afdeling Lochem (L-19 wordt behandeld bij agendapunt 5). 
In het districtsblad vindt u een overzicht van de ingekomen en uitgegane stukken, met 
betrekking tot een van de inkomende en uitgegane stukken geeft de voorzitter het woord aan 
de 2e voorzitter Harry Oude Vrielink. Dit vanwege het binnenkomen van enkele e-mails van 
afdeling Hardenberg m.b.t. het beleid van het districtsbestuur c.q. de NBvV, evenals de 
reactie hierop naar afdeling Hardenberg. De 2e voorzitter leest een inleiding en een gedeelte  
van het mailverkeer voor.   
 
In het kort weergegeven heeft Dhr. Kruiper kritiek op de wijze waarop het districtsbestuur 
bestuurt. Hij suggereert dat de voorzitter zaken zonder medeweten van zijn bestuur regelt en 
beantwoord. De 2e voorzitter wil ook benadrukken dat dit absoluut beneven de waarheid is. 
De voorzitter sluist alle binnen komende mailtjes naar zijn medebestuurders door en alle 
antwoorden worden tevens door de mede districtsbestuurders gezien, gelezen en ondersteund. 
Daar waar de voorzitter spreekt, spreekt het hele districtsbestuur en weten zij ervan. De 
voorzitter heeft echter de vrije hand in de wijze waarop hij e.e.a. verwoord, anders zou hij in 
zijn handelen beperkt zijn.  
 
Dhr. Kruiper gaf verder in zijn mailverkeer aan dat afdelingen als Hardenberg en 
Haaksbergen zich niet veel langer laten “drillen” , tevens gaf hij aan dat de teruglopende 
opkomst op de vergaderingen  onder andere veroorzaakt wordt door de wijze van 
communiceren van de districtsvoorzitter (die zoals reeds hiervoor genoemd ook namens de 
overige  bestuurders spreekt). Volgens Dhr. Kruiper was de bondssecretaris niet voor niets in 
de oktober vergadering aanwezig en ook de opkomst van de aprilvergadering had hier mee uit 
te staan.  
 
De heer Ben Papenborg van de afdeling Haaksbergen (H-67) wil op de mededelingen van de 
2e voorzitter reageren. Hij meldt dat zijn afdeling niet van het mailverkeer van de afdeling 
Hardenberg op de hoogte is. Haaksbergen distantieert zich dan ook volledig van de inhoud 
hiervan en vind het op zijn minst zeer onfatsoenlijk dat Hardenberg, de afdeling Haaksbergen 
in zijn mailverkeer betrekt. Indien Haaksbergen problemen heeft met het districtsbestuur, dan 
kunnen zij dat zelf wel oplossen en ter sprake brengen. Haaksbergen heeft geen problemen 
met het districtsbestuur, maar stelt af en toe een kritisch opbouwende vraag. 
 
De districtsvoorzitter voegt daarna het volgende toe:  
 
- Indien een HB lid de districtsvergadering bezoekt doen zij dit uit belangstelling en om 
 op de hoogte te blijven van wat er in de districten speelt. Districtsvoorzitter heeft 
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 absoluut niet het gevoel dat hij door het bezoek van een HB-lid gecontroleerd wordt 
 op wat hij zegt.  
- M.b.t. afdelingen die niet aanwezig waren op de laatste vergadering, heeft hij niet het 
 gevoel of  geluiden ontvangen dat deze afdelingen weg blijven uit onvrede. De 
 afdelingen die niet aanwezig waren, hadden zich afgemeld en allen met een reden. 
 Daarnaast waren het er niet meer dan normaal gebruikelijk (drie stuks). 
- Hij stelt medebestuurders altijd op de hoogte van de zaken die er spelen, behalve als er 
 “Persoonlijk” boven staat. 
 
Dit gezegd hebbende vraagt de voorzitter of er nog iemand van de aanwezigen het woord wil 
over hetgeen besproken is. Dit blijkt niet het geval. De voorzitter deelt mede dat dit 
onderwerp hiermee wordt afgesloten en er niet meer op teruggekomen zal worden. 
 
4.  Verslag afgevaardigde naar AV  
Verslag afgevaardigde afd. Wijhe. De heer Bert Smedinga is vanwege ziekte verhinderd en 
medebestuurslid van de afd. Wijhe de heer Hans v.d. Hulst deelt mede dat de heer Smedinga 
het een goede en constructieve vergadering heeft gevonden. Hij vind het jammer het verslag 
niet zelf te kunnen doen. 
De heer Smedinga heeft wel voor gesteld om de afgevaardigde voor de AV ook via schema 
aan te wijzen, net zoals de kascontrolecommissie en de stemcommissie wordt aangewezen. 
Dit voorstel wordt afgewezen door de vergadering. 
 
5.  Bespreking afdelingsvoorstellen 
Afdelingsvoorstel Lochem m.b.t. bijdrage t.b.v. district TT . Het voorstel van de afdeling 
Lochem hoeft niet te worden voor gelezen, iedereen heeft er kennis van genomen. Het 
districtsbestuur heeft tevens een uitleg bijgesloten. Het districtsbestuur vindt het op dit 
moment niet noodzakelijk om iets te veranderen, mits het schema van organisatie 
districtstentoonstellingen zo blijft. Het voorstel van Lochem wordt in stemming genomen, 
middels handopsteking. Bij stemming blijkt er één afdeling voor te zijn. Conclusie is dus dat 
het voorstel van de afdeling Lochem, met dank voor het in dienen van het voorstel met grote 
meerderheid is afgewezen. 
 
Alternatief voorstel districtsbestuur: Zonder er nu al vaste afspraken over te maken. Indien 
een district TT dreigt niet door te gaan, dan dienen er maatregelen te worden genomen en 
zullen we er samen een beslissing over moeten nemen. Dit zal dan worden besloten in de 
voorjaarsvergadering van het jaar, waarin de district TT georganiseerd moet worden of indien 
mogelijk op een eerder tijdstip. Een eventuele hoofdelijke bijdrage per lid kan dan eventueel  
ter tafel komen. 
 
6.  Verkiezing hoofdbestuur 
Bondsvoorzitter Henk Marinus is aftredend in 2010 en heeft aangegeven niet meer 
herkiesbaar te zijn. Door het hoofdbestuur is 2e voorzitter Henk van Hout kandidaat gesteld 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich reglementair melden tot 31 december 2009. 
Men is nu dus op zoek naar een bestuurslid HB. 
 
 
7.  Reguliere verkiezing districtsbestuur 
Periodiek aftredend in 2010 en herkiesbaar zijn secretaris Jan van Duuren en 2e 
penningmeester Jakob Hakvoort. Uiteraard kunnen voor deze functie’s  tegenkandidaten 
gesteld worden, mits gesteund door 10 afdelingen en een intentie verklaring en wel tot 31 
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december 2009. Tevens is er een vacature lid van bestuur, nu Hennie Overhein zijn 
bestuursfunctie heeft neergelegd. 
 
8.  Jeugdontmoetingsdag 
Verslag van afgevaardigde van de afdeling Vogelvreugd (Wierden) W-25, op 3 oktober 2009.  
Dertig inzenders hebben 170 vogels ingeschreven en alles is goed verlopen, ook is de afdeling 
Wierden er financieel goed uit gesprongen. Zij bedanken het districtsbestuur en de 
keurmeesters voor hun medewerking en het opofferen van hun vrije dag. 
De afdeling Wierden wordt bedankt voor de goede zorgen van de jeugd op deze dag. Wierden 
had het organisatorisch ook goed voor elkaar. Voor een impressie, zie ook de site van de 
NBvV district Overijssel. Er is een artikel opgestuurd t.a.v. de redactie van Onze Vogels. 
In 2010 zal de afd. Lettele (L-13) e.e.a. verzorgen, ook daar hoopt het districtsbestuur op een 
massale opkomst.   
 
Toevoeging aan het overzicht van de jeugdontmoetingsdagen voor de komende jaren, in 2012 
zal de afdeling Zwolle (Z-07) de organisatie op zich nemen. 
 
9.  Uitreiking TT aanvragen. 
-Zie enveloppen die uitgereikt zijn. 
 
     PAUZE 

(afhalen bestelde goederen tegen contante betaling) 
 
 
10.  Mededelingen betreffende NBvV 
 
Vogeldiefstallen: 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de politie. De aangiftes blijken over het algemeen 
erg summier te zijn. Er zal een formulier worden ontwikkeld om een betere aangifte te kunnen  
opmaken. E.e.a. moet leiden tot een betere en gecoördineerde aanpak. COM NL gaat tevens 
betrokken worden in de materie. De database op de NBvV site moet beter en actueler gevuld 
worden. Verzoek is dan ook aan iedereen aangifte te doen bij diefstal en vervolgens de NBvV 
hiervan op de hoogte te stellen. De NBvV zal hier in de nodige verdere stappen gaan 
ontwikkelen. Wij kunnen dat niet alleen, maar hebben U hulp daarbij nodig. 
 
Ringen en digitaal bestellen: 
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met het Ministerie van LNV, mede i.v.m. de 
negatieve publiciteit omtrent vogelvangsten. Met politie c.q. Openbaar Ministerie zal overleg 
worden gevoerd om als bijkomende straf, bij een veroordeling, het niet meer behoeven te 
verstrekken van ringen, op te leggen. Nu zijn de bonden immers verplicht ook niet leden 
ringen te verstrekken.  
 
In dit overleg is tevens het ringen van vogels met andere dan voorgeschreven ringen 
besproken. In een eerder stadium werd medegedeeld dat daar waar het belang van de vogel in 
het geding is, b.v. door dikte van de poot (afknellen, etc.) de vogel geringd mag worden met 
een grotere ringmaat (diervriendelijkheid). De conclusie dat dit zondermeer mag gebeuren 
blijkt echter een foute te zijn. De noodzaak tot ringen van een vogel met een grotere ring dient 
door een deskundige vastgesteld te worden. Dus pas op met zomaar grotere ringen gebruiken. 
(persoonlijke mening van de voorzitter is, dat een rechter altijd nog kan vaststellen dat u de 
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deskundige bent, indien u kunt aantonen dat u deze deskundigheid verworven heeft b.v. door 
jarenlange kweek met een soort vogel).  
 
In sommige gevallen is het beter een bezitsontheffing aan te vragen (bij de AID), echter dit 
zal ongetwijfeld andere problemen met zich mee brengen.  
 
De heer Kamphuis meld dat deze ontheffing 5 jaar geldig is en dan opnieuw aangevraagd 
dient te worden. 
 
De circulaire “Regelgeving pootring is gewijzigd”, te vinden via de LNV site (link NBvV). 
 
Inmiddels is de wettelijke verplichting gesteld bij bestellen van EC ringen dat het BSN 
nummer bij particulieren (het oude sofinr.), dan wel het Kamer van koophandelnummer (bij 
bedrijven) opgegeven moet worden. Dit omdat het een uniek nummer is en het Ministerie op 
deze wijze alleen kan controleren dat iemand niet bij verschillende bonden EC ringen besteld. 
De suggestie dat e.e.a. te maken heeft met belastingheffing etc., is dan ook onzin.  
 
Sedert 1-7-2009 dienen ook de kapoetzensijsen met EC ringen worden geringd. Dit geldt nog 
niet voor de andere tropische sijzen. Er zal naar waarschijnlijkheid wel een overgangsfase 
zijn, daar sommige leden de vogels al hebben geringd met vroege 2009 ringen, die geen 
breukzone bevatten.  
(Nagekomen bericht: De mededeling van de verplichting tot ringen van de kapoetsensijs met 
een EC ring, is inmiddels herroepen door het Ministerie. Bleek een foutje te zijn !!!!!) 
 
De heer Kruiper afdeling Hardenberg (H-31): Hoe lang staat de kapoetsensijs al op de lijst 
beschermde vogels en waarom nu pas de EC ring voor deze vogels? Bestaat de commissie 
Wetgeving EC-vogels nog? Voorzitter speelt dit door. De bondsvoorzitter en COM-Nederland 
hebben overleg met het ministerie. 
 
De heer W.J. Mulder voegt toe dat de Kapoetsensijs in land van herkomst wordt bedreigd met 
uit sterven. (Nagekomen bericht: De bondsvoorzitter heeft zitting in de commissie Wetgeving 
EC-vogels) 
 
Overleg ANBvV 
Met betrekking tot de wereldshow is er overleg geweest met de ANBvV. De COM TT 
deelname door NLD deelname is geen kostendekkend geheel. Beide bonden willen dat niet 
meer. Er moet kostendekkend gewerkt worden, mede omdat maar een klein percentage van de 
leden COM speelt. Besloten is dat het inschrijfgeld per vogel € 20,-- gaat worden. Het vervoer 
gaat tevens anders, maar wel beter, de kosten blijven hetzelfde of gaan naar beneden. Nu 
worden gedurende de hele periode 3 busjes ingehuurd, die een rit met chauffeur naar 
betreffend organiserend land maken. Bij een noodstop ontstaan levensgevaarlijke situaties en 
daarnaast is dit niet erg diervriendelijk, zeer zeker niet bij zeer lange trajecten. Besloten is een 
touringcar te huren, deze wordt van binnen ontmanteld. Twee beroepschauffeurs besturen de 
bus en de convoyeurs verzorgen en begeleiden e.e.a. Bij aankomst gaan de beroepschauffeurs 
per vliegtuig retour naar NLD om vervolgens retour te komen bij vertrek uit het organiserende 
land, na afloop van de COM  TT. 
 
Vraagprogramma 
Er heeft op 18 september een vervolg bijeenkomst plaatsgevonden. Er wordt dus aangewerkt, 
details zijn nog niet bekend. Van alle NBvV leden hebben 760 deelnemers de enquête m.b.t. 
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het vraagprogramma en de prijzen ingevuld. De belangrijkste uitkomst was dat men het 
spelen in groepen en de onderlinge vergelijking hierin het belangrijkste vind.  
 
Financiën 
Het gaat goed met de bond. Er komen nog wel wat grotere posten aan, zoals de software voor 
het digitaal bestellen van ringen en een nieuwe ringenmachine. Wel moeten we anders met 
geld en inkomsten om gaan. Zo moeten we het omgaan met: 
 

- Vrijkaarten op de bondsshow beter reguleren. Er worden teveel links en rechts 
weggegeven door mensen die uitgenodigd worden, niet kunnen en hiermee een 
“ander” een plezier doen. Het besef moet er komen dat we hier de NBvV mee te kort 
doen.  

- Reiskosten beter regelen met elkaar en voor elkaar. Er moet meer “gepooled” worden, 
om de reiskostenpost te verlichten. 

- Standhouders zullen meer moeten gaan betalen. 
- Het inschrijfgeld wordt met 0,10 cent per vogel verhoogd.  
- De catalogus en de entreeprijzen blijven hetzelfde. 
- Tijdens Vogel 2010 zal het maximum in te leveren aantal vogels opgeheven zijn en 

kunnen op vrijdag en zaterdag opnieuw vogels worden ingebracht. Iedere inzender, 
ook al stuur je maar 1 vogel in dan mag je vogels inschrijven voor de verkoopklasse.  

 
Bondsbureau 
Gaat prima. Er wordt wel opgemerkt dat de bedrijfssoftware aan verandering toe is. 
 
Kalenders kunnen voortdurend besteld worden en geretourneerd, indien ze over blijven. 
Kalenders worden niet op de bondsshow verkocht tegen dumpprijzen.  
 
Prijzen 
Hoofd bondsbureau is op pad geweest voor prijzen bij een andere leverancier. Hierbij zijn 
contacten gelegd, waarbij andere prijzen konden worden bedongen. De totaalkosten blijven 
echter hoog, een buitenstaander zou zijn wenkbrauwen hierbij fronsen. Het betreft een bedrag 
van € 60.000,-- (alles inclusief) .  
 
Maandblad “Onze Vogels” 
Gea Stoop heeft besloten als redactielid op te stappen. Dit vanwege het feit dat de BR vond 
dat de redactie van Onze Vogels op een te wankele basis rust en uitbreiding nodig was. Mevr. 
Stoop was die mening niet toegedaan en heeft daarop besloten uit de redactie te stappen. 
Jammer, maar het is niet anders. Inmiddels hebt U in “Onze Vogels” kunnen lezen wie deel 
uit maakt van de eindredactie (drie personen, incl. Hoofd bondsbureau) en de redactieraad, 
elke verantwoordelijk voor een segment in “Onze Vogels” (zeven personen). Mevr. Stoop is 
in de bondsraadvergadering onderscheiden met de waardering: “Bijz. Gewaardeerd lid van de 
NBvV”, heeft een persoonlijk cadeau voor haar inzet ontvangen en een mooie bos bloemen. 
Betrokkene heeft immers 12 ½ jaar de functie van redactie vervuld.  
 
KMV besturen 
De KMV besturen geven aan dat zij klachten ontvangen over de inzet van KM van de andere 
bond, zonder dat zij hierover geraadpleegd zijn. Dit kan voor vervelende situaties zorgen op 
een keurdag, dit moet voorkomen worden. Wij willen en kunnen samenwerken met KM van 
de andere bond, echter alleen indien noodzakelijk. Vergeet niet dat KM speciale opleidingen 
volgen, moeten voldoen aan hun verplichtingen, de wijze van keuren anders kan zijn en wij 
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andere keuringseisen stellen. De boodschap is dat alles mogelijk kan zijn, maar wel in 
overleg. Ook wij als district geven geld uit als vergoeding voor mensen in opleiding, maak 
dan ook gebruik van onze keurmeesters.  
 
M.b.t. vogelsmokkel berichten 
Door het HB is een uitspraak ter zake gedaan. Op de aan de NBvV gelieerde site “Vogelcafé” 
worden  berichten waarin personen met naam worden genoemd door de moderator verwijdert. 
Binnenkort zal hier over een stuk verschijnen in Onze Vogels. De NBvV zal daar waar 
mogelijk en volgens de regels leden van de NBvV die zich hier aan schuldig maken met de tot 
hun beschikking staande maatregelen tegemoet komen. In een zeer recent geval was er echter 
geen sprake van een lid van de NBvV, doch van een voormalig lid van onze bond. 
 
Inmiddels heeft een terugkoppeling plaatsgevonden met het LNV en de AID.  
 
Jubileumcadeau 
Zoals afgesproken zal in Onze Vogels een opsomming worden gepubliceerd over het 
jubileumcadeau. Dit was in 1e instantie niet meer de bedoeling. De districtvoorzitters van 
Groningen en Overijssel hebben hierop echter aangedrongen, daar dit een belofte was aan de 
leden. Wat beloofd is moet waar gemaakt worden.  
 
11.  Mededelingen inzake district TT Dalfsen 
De heer Marsman van de afdeling Dalfsen (D-09): het reglement staat afgedrukt in het 
districtsblad, elke aanwezige afdeling heeft bij binnenkomst een enveloppe gekregen met een 
aantal inschrijfformulieren incl. reglementen. Tevens zit er een informatiepakket bij in. 
Vogels voor de verkoopklasse hoeven niet vooraf te worden ingeschreven. De heer van der 
Molen maakt veel reclame in Duitsland voor deze show. Indien men extra raambiljetten wil 
dan zijn deze te leveren. Als uw afdeling benadert wordt om materialen te leveren hoopt de 
afdeling Dalfsen op uw medewerking. Zuster afdelingen hebben spontaan personele hulp aan 
geboden. Financieel staat het er goed voor. Op www.districtstentoonstellingdalfsen.nl kunt u 
actuele informatie vinden. De afdeling Dalfsen is er klaar voor, de sporthal de Trefkoele in 
Dalfsen kan voldoende vogels bergen, dus stuur massaal in naar de district t.t. in Dalfsen. 
 
De afdeling Westenholte heeft het herinneringsbord voor de organisatie van de 
districtstentoonstelling in 2008 nog te goed. Districtsvoorzitter overhandigt dit bord aan een 
afgevaardigde van de afdeling (de heer Pieter van der Hooven) met nogmaals een hartelijk 
dank voor de organisatie. 
 
12  Mededelingen betreffende district 
Vlak voor de zomer heeft de afdeling Emmeloord (E-08) zich opgeheven, na alle financiële 
verplichtingen t.o.v. het district afgehandeld te hebben.   
Door het weg vallen van districtsbestuurder Hennie Overhein worden de volgende afdelingen 
bezocht door een ander bestuurslid. 
Rijssen door Egbert van Dijk 
Wijhe, Lettele en Wierden door Piet Konkelaar. 
Heeten en Olst/Diepenveen door Jan van Duuren. 
Hardenberg: door Harry Oude Vrielink. 
Zwolle door Jacob Hakvoort. 
 
De heren Steenbeeke en Stroeve, beide keurmeesters kanaries zullen waarschijnlijk dit jaar 
geen keuringen kunnen verrichten. 
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De heer Nibbeling keurmeester parkieten is met onmiddellijke ingang gestopt als 
keurmeester. 
  
Commissies 
Aanwijzing stembureau voor  april 2010  => Tubbergen (T-15),   
 (aanwezig 19.00 uur)    Steenwijkerwold (S-39), Steenwijk 
        (S-15)  
Kascontrolecommissie voor april 2010  => Gorssel (G-06), Gramsbergen (G-
 (aanwezig 18.30 uur)    33), Haaksbergen (H-67) 
 
De heer Munniksma: is voor de 1e keer op de districtsvergadering van Overijssel aanwezig en 
is blij verrast met zo’n grote opkomst en heeft de vergadering als bijzonder prettig ervaren. 
De NBvV staan hoge kosten te wachten, aanpassing computersysteem i.v.m. digitale 
ringenbestelling EC-vogels (= verplicht door ministerie). Er wordt gekeken naar een nieuwe 
ringenmachine. De oude is nog niet versleten maar als dit het geval is en je moet dan nog uit 
kijken naar een nieuwe machine dan ben je te laat. De contributie worst zo laag mogelijk 
gehouden. De verwachting is dat alle ringen op tijd uitgeleverd zullen worden. Als je de 
Bondsshow in Apeldoorn door wilt blijven zetten dan zijn er bezuinigingen nood zakelijk. 
Districtsvoorzitter bedankt de heer Munniksma voor zijn inbreng en komst naar Overijssel. 
 
13.  Rondvraag 
Afdeling Hardenberg (H-31), de heer H. Kruiper: In het voorlichtingsbulletin staat dat er geen 
registratieformulier meer nodig is, voor ringen van de ANBvV. Geldt dit ook voor andere 
organisaties?  
Antwoord: Neen, dit geld alleen voor ringen van de ANBvV, het is geen afspraak binnen 
COM-Nederland, maar een afspraak met de ANBvV.  
Afdeling Hardenberg (H-31), H. Kruiper: De kosten voor het inschrijven van een vogel voor 
de wereldshow bedraagt € 20,00. Hoe komt dat bedrag tot stand? 
Antwoord Dhr. S. Munniksma: De inschrijving en het vervoer van de vogels uit Nederland 
voor de wereldshow wordt verzorgt door COM Nederland. Het bedrag van 20 euro is een 
calculatie van kosten. 
Afdeling Hardenberg (H-31), H. Kruiper vraagt of het voorstel van de afdeling Lochem een 
bondsvoorstel of een districtsvoorstel was. 
Antwoord: Het wordt door een afdeling van Overijssel binnen het district ter stemming 
gebracht, dus kan het niet anders dan een districtsvoorstel zijn. 
Afdeling Hardenberg (H-31), H. Kruiper: De ringencommissaris is in afwachting van een 
voorlichtingsbijeenkomst, i.v.m. digitale bestelling EC-ringen. Komt die nog? 
Antwoord: Ja, U hoort hierover z.s.m. 
 
Afdeling Haaksbergen (H-67), de heer van de Eng: Voor welke vogels zijn er dit jaar nieuwe 
keurbriefjes en welke liggen er nog in het verschiet ? 
Antwoord: Dit jaar zullen er geen nieuwe keurbriefjes in gebruik genomen worden. Welke er 
in het verschiet zijn, is niet bekend. Wij hebben hier niet altijd de hand in. We proberen te 
voorkomen dat er telkenmale nieuwe aangeschaft moeten worden, doordat oude niet meer 
bruikbaar zijn. 
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14.  Sluiting 
Districtsvoorzitter bedankt iedereen en speciaal de heer Munniksma voor de komst naar 
Marienheem wenst allen mede namens het overige districtsbestuur, een goede TT  en graag 
tot ziens. 
 
 
Aldus opgemaakt te Lettele. 
Oktober 2009  
Jan van Duuren 
(districtssecretaris) 
 
 
 

In Memoriam 
 

Eind 2009 en wel in de tentoonstellingsweek van zijn eigen afdeling VV Zanglust te Rijssen, 
overleed Dhr. A.J. Dannenberg. Een vogelliefhebber in hart en nieren, tot in de laatste 
dagen van zijn leven altijd bezig met vogels en actief in het verenigingsleven. Hij was mede-
oprichter van Rayon “Regge en Vechtstreek”, binnen Overijssel en een tijd lang bezielend 
voorzitter van dat rayon. Wie kent zijn prachtige agaat kanaries uit het verleden niet ? Hij 
mocht vanwege zijn verdiensten de onderscheiding “Bijzonder gewaardeerd lid NBvV” 
ontvangen.  

 
Op 6 februari 2010 overleed Dhr. M.Y. Sikkes, erelid en oud-voorzitter van de afdeling 
Nijverdal-Hellendoorn, op 81 jarige leeftijd. Recentelijk werd hem thuis de legpenning voor 
het 50 jarige lidmaatschap van de NBvV overhandigd.  Dhr. Sikkes was een zeer markant 
figuur binnen de vogelsport. Dhr. Sikkes was oud-keurmeester kleur  postuurkanaries. Een 
bekende uitspraak van hem was bij keuringen: “Een leuk pietje”. Hij is voorzitter van de 
Technische Commissie van de NBvV en voorzitter van de gesprekgroep Oost van de 
keurmeesters geweest. Zijn verdiensten werden door de NBvV gewaardeerd met de “Lid van 
Verdienste” titel.  
 
Beiden zijn er niet meer, wetende dat zij vele voetsporen hebben achtergelaten in en voor 
onze prachtige vogelsport. Nu rest slechts de herinnering. 
 
Wij wensen beide families veel sterkte en kracht toe, om dit verlies te dragen. 
 
                                                                          Bestuur en leden district Overijssel  
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2010 

 
Artikel 1. 
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Natuur- en Vogelvereniging WITROKA te Denekamp en wordt 
gehouden in het Tuincentrum Oosterik te Denekamp. 
 
Programma: 
Woensdag 15 december Inbrengen Vogels van  17.00  tot  20.00 uur 
Donderdag 16 december Keuring 
Vrijdag   17 december Gesloten 
Zaterdag  18 december  Opening  10.00 uur, geopend tot  17.30 uur 
Zondag  19 december Open voor publiek van  9.30 tot  17.30 uur 
Maandag 20 december  Open voor publiek van  9.30 tot  19.30 uur 
Dinsdag  21 december Open voor publiek van  9.30 tot  16.00 uur                                
                                            Afhalen vogels vanaf   16.30 tot  17.30 uur 
 
Artikel 2. 
De inschrijving is open gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 3 van het tentoonstellingsreglement 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van 
dit reglement. Ingezonden kan worden met erkende ringen van de N.B.v.V. Ook zijn ringen toegestaan van 
andere organisaties volgens C.O.M. Nederland, dit moet duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld, met 
een registratiebewijs afgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Dit registratiebewijs is 
verkrijgbaar via het bondsbureau van de N.B.v.V en dient fysiek in de zaal aanwezig te zijn (Kopie). 
 
Artikel 3. 
Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V., zoals staat afgedrukt in een van de 
uitgaven van “Onze Vogels” van het lopende jaar. Inschrijfformulieren moeten volledig en duidelijk op volgorde 
van klassenummer, met vermelding van de soort vogel en het verzekerd bedrag, te worden ingevuld. Voor elke 
ingeschreven vogel 1 regel gebruiken. 
 
Artikel 4. 
Het inschrijfgeld is € 2,00 per vogel, jeugd € 1,00 per vogel. Op het inschrijfformulier duidelijk aangeven 
JEUGD en geboortedatum. Een catalogus á € 3,00 is voor elke inzender verplicht. De inschrijfformulieren 
dienen, bij voorkeur in verenigingsverband, uiterlijk op 29 november 2010, noodsituaties daargelaten, in bezit te 
zijn van: G. Oude Vrielink, De Houtsnip 9, 7591 LS Denekamp, telefoon 0541-355494, E-mail:  
oudevrielink@ziggo.nl 
 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op girorekening nr. 11.07.16.167, t.n.v. Natuur- en 
Vogelvereniging Witroka te Denekamp, onder vermelding van DTT Ov. 2010. Er wordt geen inschrijfgeld retour 
betaald bij niet inzenden, dan wel  bij weigering van de vogel door het TT bestuur. 
 
Artikel 5. 
De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten, voorzover hun grootte 
dat toelaat in de zgn. advieskooi van de Bond (grote tropen en parkieten). Alleen voor duiven en grondvogels 
zijn (gratis) klapkooien aanwezig. Deze klapkooien zijn voor alle grondvogels verplicht, deze worden bij 
inbrengen overgekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van de 
klapkooien gebruik wil maken. Voor papegaaiachtigen zijn grote vluchten beschikbaar, hiervoor contact 
opnemen met de T.T. secretaris. 
 
Artikel 6. 
De vogels moeten worden ingebracht, zonder water met de voorgeschreven witte universele drinkfonteintjes, 
maar wel met voldoende zaad in de zaadbakjes en voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit 
schelpenzand gebruikt worden, uitgezonderd de parkietachtigen die in de universeelkooi worden ingezonden, 
deze moeten zaad als bodembedekking hebben. Bij vruchten- en insecteneters is grijs/witte kattenbakvulling 
verplicht. Voor de laatste groep is (eventueel) deskundige begeleiding aanwezig. 
 
Artikel 7. 
Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen bij inbreng door het bestuur worden geweigerd, evenals vuile 
en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene kooien. 
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Artikel 8. 
De vogels worden tijdens de T.T. door het T.T. bestuur verzorgd en mogen tijdens de T.T. niet uit de kooien 
worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het bijzijn van het T.T. bestuur. 
 
Artikel 9. 
Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan het bestuur 
niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
Artikel 10 
Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, dus niet bij het 
inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het T.T. bestuur. 
 
Artikel 11. 
De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 13 van het T.T. reglement van de N.B.v.V. 
 
Artikel 12. 
De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de N.B.v.V. toegekend. 
 
Artikel 13. 
Als verenigingsprijs worden toegekend: Een kampioensbeker, op één na ereprijs, op twee na ereprijs. 
Voor de zang zal een afzonderlijke verenigingsprijs beschikbaar worden gesteld. 
 
Artikel 14. 
De bekendmaking van de kampioensprijzen zal plaatsvinden tijdens de opening van de tentoonstelling. Alle 
kampioensprijzen kunnen na de opening worden afgehaald. 
 
Artikel 15. 
Wedstrijdvogels mogen tijdens de T.T. niet ter verkoop worden aangeboden. 
 
Artikel 16. 
Er is een aparte verkoopklasse van eigen kweek vogels voor inzenders, zie daarvoor het reglement 
verkoopklasse. Vooraf is er geen 10 % inschrijfgeld verschuldigd, doch pas bij de daadwerkelijke verkoop van 
uw vogels. 
 
Artikel 18 
Het is ten strengste verboden zich met lopers, kooien en/of vogeldoosjes in de T.T. zaal te bevinden. 
 
Artikel 19 
Zangkanaries: Bij inbrengen dienen de volgnummers van de ringen te worden opgegeven, dit wordt 
gecontroleerd. 
 
Artikel 20 
Inzenders waarvan de vogels  een ander voedsel vereisen dan het gebruikelijke zaad, dienen dit op het 
inschrijfformulier te vermelden en het voedsel zelf mede te brengen. Dit voedsel aanbieden bij het inbrengen met 
duidelijke vermelding: eigenaar, kooinummer en hoeveelheid verstrekking. Bijzondere vogels mogen, i.o.m. het 
T.T. bestuur, door de eigenaar zelf gevoerd worden. 
 
Artikel 21 
Inzenders van grondvogels dienen hun vogels vergezeld te doen gaan van een inentingsverklaring, ondertekend 
door een dierenarts. Evt. maatregelen genomen door bevoegde instanties, m.b.t. bepaalde groepen vogels, dienen 
als beschreven uitgevoerd te worden. Bij niet navolgen van de voorschriften dienen deze vogels ten spoedigste 
verwijdert te worden uit de TT omgeving. Kosten hieruit voortvloeiende zijn voor rekening van de 
inzender/eigenaar van betreffende vogels. 
 
Artikel 22 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet het T.T. bestuur, zonodig in overleg met het districtsbestuur. 
 
Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem, op ……………….. 
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CLUBSHOP ARTIKELEN 
 
Een aantal clubshop artikelen kunnen nu door de afdelingen besteld worden via het district. 
Dit om de kosten voor afdelingen te drukken. Er behoeven immers geen verzendkosten meer 
te worden betaald. Is dat service of is dat geen service ?????? 
 
De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 
 
- Bondsinsignes     €   1,50 
- Verzamelband onze vogels    €   4,50 
- Pennen      €   0,50 
- Stropdas met goudvink    €   9,50 
- Stropdas met vogels     € 11,50 
- Sleutelhanger      €   1,00 
- Kalender NBvV    €   2,50   Nieuwe prijs 
- Vogeldoosjes (pakket van honderd)  € 10,00   Nieuw in asssortiment     
 
In de toekomst kan de groep producten eventueel nog uitgebreid worden. 
 

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

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

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

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

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

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

Wees op tijd met bestellen !!!!!!!! 
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Onderstaande leden hebben in 2009 een jubileum gevierd en hiervoor de daarvoor 
bestemde onderscheiding ontvangen !!! 

 

       Er waren er vele van 50 jaar lidmaatschap NBvV 
 
AFDELING CODE NAAM  JAAR 
Almelo 1 A-04 Protzman, H 50 
Dalfsen D-09 Feyth, J 

Offenberg, B 
Krol, K 
Molen, v.d. D.J. 
Nijboer, B.J. 

25 
25 
25 
50 
50

Denekamp D-11 Damhuis, J 40 
Deurningen D-32 Olffen, van A 25 
Deventer 1 D-01 Jansen, I 

Spijker, M.C.G. 
Spijker, H.G.J. 

40 
25 
25 

Emmeloord E-08 Klooster, ten A 
Bakker, E.J.M 

50 
25 

Enschede 2 E-27 Bos, A 25 
Enschede 3 E-28 Oplaat, J.B. 

Pots, J.G. 
Leferink, A.H.G. 
Papenborg, W.T.M. 

40 
50 
50 
25 

Enter E-35 Jansen, J 40 
Genemuiden G-20 Linde, v.d. J 

Elken, H 
40 
25 

Glanerbrug G-04 Tonnema, J 
Dijk, van E 

40 
40 

Gorssel G-06 Maatman, W.F. 25 
Haaksbergen H-67 Rouwenhorst, H.G. 

Oude Engeberink, J 
Nijhuis, A.G.J. 
Koenderink, J.M.M. 

25 
25 
25 
25 

Hardenberg H-31 Alfring, P 
Dijk, van H 
Schepers, H.J. 

40 
25 
25 

Heeten H-77 Vosman, A.J 
Reimert, A.H 

40 
40 

Hengelo 2 H-64 Nijenhuis, R.L   
Visser, S   

25 
25 

Hengelo 4 H-95 Speek, J 
Brugge, ter J 
Bunskoeken, A 

25 
25 
25 

Kampen/Ysselm K-18 Wolf, F             
Sleurink, J.E.    
Dekker, T       
Been, K.R   

25 
25 
25 
25 

Lettele L-13 Vrielink, J 
Attema, J,  

40 
50 

Lochem L-19 Lamberts, J 
Oonk, B.W 
Bourgonjen, M.B. 

25 
50 
25 
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Nieuwleusen N-37 Kuiper, A 
Spin, G 

25 
40 

Nijverd/H’doorn N-06 Wijnberg, T.H 
Sikkes, M.Y. 
Duteweert, G 

25 
50 
50

Oldenzaal 1 O-05 Rorink, F.A.M. 40 
Oldenzaal 2 O-27 Davina, F 

Olde Scholthuis, H 
Oude Egberink, J 
Kip, G 

25 
25 
40 
50 

Olst/Diepenveen OD-1 Harmsen, J.H. 
Serris, K 

40 
40 

Ommen O-22 Vegte, v.d. HA 50 
Ootmarsum O-34 Geerdink, B 25 
Raalte R-16 Groot Koerkamp, T 

Hollegien, G.J. 
Roelofs, A.D. 

25 
25 
25 

Rijssen R-06 Beltman, G.H. 
Schuitert, T 
Seppenwolde, G 
Stam, G.W 

40 
25 
25 
25 

St.Jansklooster J-03 Wendel, van H 25 
Steenwijk 1 S-15 Vos, de A.J.M 

Hoefman, J 
Meuleman, D.J. 
Essen, van J 

40 
40 
25 
25 

Steenwijkerwold S-39 Buitenhuis, J 25 
Twello 1 T-08 Blankhorst, M.H. 25 
Twello 2 T-17 Nokkert, A 40 
Westerhaar V-35 B Beuvink   

JH Klinkien          
JC Vonk               
A Wessels  

40 
40 
40 
40 

Wierden W-25 Bosch, E 
Woolderink, G 

25 
25 

Wijhe O-24 Ram, de A.J.M. 
Strijdveen, M 
Liefers, W.M. 
Strijdveen A.H.G. 

25 
25 
50 
25 

Zwolle 2 Z-07 Schuurhuis, M 
Timmerman R.H 
Pot,  J.W.M.  
Winkelaar, G 

50 
50 
25 
25 

Zwolle 3 Z-08 Heitbrink, H 
Konkelaar, P.M.J. 

25 
25 

 
 

Van harte gefeliciteerd namens het 
districtsbestuur en de overige leden van het 

district Overijssel !!! 
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Verenigingsklassement resultaten district TT vanaf 2007 tot en met 2011. 
 
      Afdeling                Naam                       2007  2008         2009          Totaal    Plaats 
 
A-15 Almelo 2 De Goudvink 463 465 463 1391 1
D-01 Deventer 1 Gekleurde zanger 457 452 458 1367 12
D-09 Dalfsen De Vogelvriend 461 461 462 1384 5
D-11 Denekamp Witroka 461 461 460 1382 6
D-14 Dedemsvaart De Gieteling 458     458  
E-28 Enschede 3 De Oostvogel 461 454   915  

E-35 Enter 
Enterse 
Vogelvrienden 453 457 457 1367 12

G-04 Glanerburg De Goudvink     453 453  
G-20 Genemuiden Vogellust   464 461 925  
G-33 Gramsbergen Zang en Kleur 455 453 452 1360 13
H-22 Hasselt De Vogelvriend   455 455 910  
H-31 Hardenberg Vogelvrienden 461 459 460 1380 7
H-67 Haaksbergen Intropika 457 462 461 1380 7

H-77 Heeten 
Heetense 
Vogelvrienden 461 453 457 1371 11

J-03 St Jansklooster Zang en Kleur   455   455  
L-13 Lettele VV Lettele 465 460 461 1386 3
L-19 Lochem Gekl.z/C.L.Noorduyn 459 459 456 1374 10
N-06 Nijverdal/Hellendoorn Zang en Kleur 461   462 923  
N-37 Nieuwleusen De Volierevriend     458 458  
O-22 Ommen De Tuinfluiter 456 458 460 1374 10
O-24 Wijhe Ons Genoegen 462 461 461 1384 5
O-27 Oldenzaal 2 Florissant 459   463 922  
OD1 Olst/Diepenveen VV Olst/Diepenveen 457   462 919  
R-06 Rijssen Zanglust   453   453  
R-16 Raalte De Edelzangers 458 460 459 1377 9

S-15 Steenwijk 1 
Vogelkring Steenwijk 
e.o 457   461 918  

T-08 Twello 1 V.V.T.O. 459     459  
T-15 Tubbergen VV Tubbergen e.o. 460   461 921  
T-17 Twello 2 De Gekleurde zanger 462   460 922  
V-17 Vollenhove De Waterslager 460   459 919  
W25 Wierden Vogelvreugd 462 462 463 1387 2
W40 Westenholte De Goudvink 460 463 462 1385 4
Z-07 Zwolle 2 De Volierevriend 454 461 463 1378 8

     
1e in betreffend 
jaar   

     
2e in betreffend 
jaar   

     
3e in betreffend 
jaar   

     
geen vijf 
deelnemers   

 
 

De afdelingen die niet genoemd zijn hebben in het geheel niet deelgenomen aan de district 
TT, dan wel komen niet aan de vijf inzenders die nodig zijn voor het klassement.    
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JEUGDONTMOETINGSDAG te Lettele op 2 oktober 2010 
 
Op  2 oktober 2010 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun vogels te 
mogen begroeten in cafe/restaurant Spikker, Bathmenseweg 6, 7434 PZ Lettele,  tel 0570-
551252. 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 

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. Per groep is er een kampioen, 1e prijs, 2e prijs en een 3e prijs beschikbaar. Daarnaast 

is er een OK kampioensbeker in de groepen: Kanarie’s, Kromsnavels en overigen; 
 Indien het aantal ingeschreven vogels kleiner is al het aantal toegekende prijzen, 

bestaat de mogelijkheid.. tot het samen voegen van groepen..  
 
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. 
 
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.  
 
 
JIJ KOMT TOCH OOK, 
 
   MET JE VOGELS,  
      
      NAAR     LETTELE  ? ?  
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG op zaterdag 2 
oktober 2010 te Lettele. 
(Inschrijfformulieren voor 15 september 2010 inzenden naar Jan van Duuren, Wichinksweg 
6, 7434 RW te Lettele, tel. 06-28047165. Tevens contact persoon Benny Krommendijk, tel. 
0570-551725) 
 
 
NAAM JEUGDLID : ___________________________________________________ 
ROEPNAAM  : ___________________________________________________ 
GEB.DATUM : ___________________________________________________ 
LID AFDELING : ___________________________________________________ 
KWEEKNUMMER : ___________________________________________________ 
ADRES  : ___________________________________________________ 
POSTCODE  : ___________________________________________________ 
WOONPLAATS : ___________________________________________________ 
TELEFOON  : ___________________________________________________ 
 
 
 
KLASSE SOORT VOGEL (KLEURSLAG)  EK  OK 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 2 oktober 2010 en duurt van 09.00 tot 13.00 
uur. Er zijn 8 keurmeesters om jou vogels te beoordelen. Je mag bij deze keuring aanwezig 
zijn en je mag vragen stellen over de vogels.  
 
 
 
 
  
 
   
 
 

P.S.  Afdelingssecretarissen wilt U de jeugdleden aansporen om aan dit evenement 
mee te doen. Het wordt een leuke dag !  
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:  2010           Lettele (L-13) 

2011  Almelo (A-15) 
2012  Zwolle (Z-07) 
 

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

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

 
Bondskampioenschappen NBvV:  2010  14 t/m 17 januari 

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

 
COM tentoonstellingen:    2010  Portugal, Santarem 

2011 Frankrijk  
2012 Slovenië (plaats NB).  
 

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

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

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 
 
De najaarsvergadering in 2010 is gepland op: 
 
Dinsdag  12 oktober 2010 (najaarsvergadering) 
 
Aanvang te 19.30 uur in zaal “DE KRUIDENTUIN”, Hellendoornseweg 1 te Marienheem, 
telefonisch te bereiken op: 0572-351238. 
 
Is uw afdeling verhindert dan verzoeken wij U dit te melden bij de districtssecretaris. 
 

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

De meeste afdelingen hebben de keurmeesters al voor de komende twee jaar vastgelegd en 
voor andere jaren opties op keurmeesters genomen. Het blijft echter de bedoeling dat de 
tentoonstellingen zoveel mogelijk gespreid worden, bij voorkeur maximaal 10 
afdelingstentoonstellingen per week. Wij hadden een rooster van 2005 tot en met 2010 
afgesproken. In 2011 gaan we proberen een nieuw rooster met elkaar vast te stellen. Het kan 
zijn dat u wilt veranderen van week, maak dit dan kenbaar. Het contracteren van keurmeesters 
blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid. Graag zien wij als districtsbestuur dat een 
eventuele indeling in onderling overleg plaats vind en niet op eigen houtje. De 
districtsvergadering leent zich bij uitstek om wensen tot wisseling van week kenbaar te 
maken. 
De afdelingen worden verzocht zorgvuldig om te gaan met het aantal te contracteren keurmeesters. 
Het is zaak dat U een juiste inschatting maakt van het aantal benodigde keurmeesters. WEES OP 
TIJD MET HET BENADEREN van keurmeesters, dan vist U niet achter het net. Stuur keurmeesters 
een contract toe (3-voud) en tegen de tentoonstelling een herinneringsbrief, dit voorkomt 
misverstanden. Voor de vermelding in de TT katern van uw TT is het belangrijk dat deze goed en 
duidelijk is ingevuld en op tijd verstuurd is naar de districtsvoorzitter (voor 15 september). 
 
Uiteraard worden er elk jaar regio en districtstentoonstellingen gehouden en dit meestal door elk jaar 
een andere afdeling. Dit behoeft geen probleem te zijn. De afdeling die een regio- of districts-
tentoonstelling organiseert, gaat tijdelijk uit zijn vaste week en komt het jaar erop, er in dezelfde week 
weer in. Toestemming voor regioshows later dan de 1e week van december wordt niet meer gegeven. 

 
Hopelijk werkt iedereen mee ! Het is namelijk vooral in uw eigen belang ! 

 



District Overijssel NBvV 2010                                                                                               - 23 -                      

AFDELING SECRETARIATEN  (per 21 februari 2010) 

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

 

 
 
 

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

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

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

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

C. Elderinklaan 15 
J.J. v. Deinselaan 22 
Pastoriestraat 41 
Dr. C..A.J. Quanstraat 45 
Gentiaan 31 
Langewijk 394 
Vriezenveenseweg 50-B 
De Houtsnip 9 
Stadtlohnallee 13 
Haarrnansenk 49 
Zoudenbalchstraat 15 
Schurinksdwarsweg 22 
Kastanjestraat 42 
Lipperkerkstr. 500 
De Akkers 5 
Maj.Gen Simonstraat 26 
Pitruslaan 32 
Menumsweg 2 
Goudenregenstraat 55 
Mozartstraat 19 
Floralaan 154 
………………. 
Dorpsstraat 33 
Sloetsweg 156 
Zonstraat 8 
Tuindersweg 12 
Wichinksweg 6 
Heggerank 100 
Linderweg 47 
Bouwmeesterstraat 10 
Zuivelstraat 20 
Helmichstraat 30 
Boelenspad 2 
Rembrandtstraat 55 
Oldenzaalsevoetpad 16 
Beukensingel 44 
Past. Petersstr. 10 
Kleinhaar 81 
Schaarweg 42 
Potgieterstraat 1 
Ten Holheweg 1 
Singravenstraat 3 
Oranjelaan 34 
Lupineweg 19 
Achterland 7 
Kade 18 
Ministerlaan  218 
De Kievit 26 
Schering 6 
Achter de Hoven 44 
Ratelaar 19 
Vrouwenlaan 11 
De Ruyterplein 4 

7602 VR 
7602 VL 
7451 ER 
7478XA 
7721 HA 
7701 AS 
7681 DT 
7591 LS 
7595 BP 
7433 HL 
8307 BK 
7523 AV 
7545 HZ 
7533 AP 
7468 DG 
8281 CG 
7534 JA 
7451 NK 
7783 AB 
7482 VA 
7772 NV 
.............. 
8111 AB 
7556 HT 
7553 DX 
8271 PK 
7434 RW 
7242 MN 
7925 PA 
7443 ZC 
7573 CE 
7574 TX  
7431 AN 
7731 SE 
7631 EC 
8102 JC 
7462 MR 
7694 BM 
8326 AK 
8331 SZ 
8335 LM 
7651 JP 
7231 EZ 
7325 AG 
8321 AE 
8325 HG  
8014 XL 
7671 ZL 
7641 LS 
8131 CR 
8281 KZ  
8017 HB 
8023 TR 

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

0546-865958 
0546-870269 
0548-363344 
0547-352334 
0529-433000 
0523-618733 
0546-644640 
0541-355494 
0541-296424 
0570-624893 
0527-251345 
053-4358348 
053-4308059 
053-4304261 
0547-383493 
038-3856239 
053-4610829 
0548-367476 
0524-562190 
053-8512638 
0523-267817 
038-………. 
0572-381451 
074-2431258 
074-2433494 
06-25162581 
0570-551015 
0573-252886 
0523-613864 
0548-610634 
0541-519464 
0541-510328 
0570-590280 
0529-452797 
0541-292208 
0572-360501 
0548-519189 
0523-241660 
0527-246798 
0521-516090 
0521-589471 
0546-621830 
0575-527272 
055-3661575 
0527-685104 
0527-243212 
038-4217517 
onbekend 
0546-579807 
0570-523260 
06-25472677 
038-4659227 
038-4530767 
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Districtstentoonstelling 
 

2010 
 

in 
 

Tuincentrum Osterik 
 

te 
 

Denekamp. 
 


