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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 
 

Voorzitter:     Albert Zomer 
      De Putter 14 
      7609 TX Almelo 
      Tel. 0546-456146 
      E-mail: zomer66@zonnet.nl 
Secretaris:     Jan van Duuren 
      Wichinksweg 6 
      7434 RW Lettele 
      Tel. 0570-551015 
      E-mail: jan.vanduuren@home.nl 
Penningmeester:    Piet Konkelaar 
      Stickerbelt 79  
      8014 ND Zwolle 
      Tel. 038-4659481 
      E-mail: pietkonkelaar@home.nl  
2e Voorzitter:     Harry Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 
      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 
      E-mail: Yurley2@kpnmail.nl  
2e Secretaris:     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 
      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 
      E-mail: egbert.rie@home.nl  

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

Het district Overijssel telt 52 afdelingen, met 3284 leden (waarvan 179 jeugdleden). Dit betreft 
informatie van 10 februari 2012. 
 

**********************  
DISTRICTSFONDS 
De minimale bijdrage (verplicht voor elke afdeling van het district) aan dit fonds is  16 per jaar. 
Waarvan € 4,-- voor de jeugd. De bijdrage kan als volgt worden voldaan: 
1e   In principe per automatische incasso  
2e Op de districtsvergadering contant of per betaalcheque (na overleg met penningmeester) 
3e Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer: 
 2490029, ten name van: Districtsfonds NBvV Overijssel 
     Stickerbelt 79 
     8014 ND Zwolle 
onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging. 
 
De gelden uit het districtsfonds hebben de volgende bestemming: 
2/4: voor de afdeling die de districts TT organiseert; 
1/4: voor jubilea, prijzen, enz.  
1/4: voor jeugdzaken 
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 17 APRIL 2012, 19.30 UUR 
 
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op: 
dinsdag 17 april 2012 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 
Marieenheem, tel. 0572-351238. 
 
AGENDA: 
1. Opening 
2. Notulen districtsvergadering 11 oktober 2011 
3. Ingekomen en uitgegane stukken. 
4. Benoeming afgevaardigde naar A.V. op zat. 12 mei 2012 
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 2012 en herkiesbaar 
bondspenningmeester Hans Kerkhof en lid van bestuur Sjoerd Munninksma. 
Tevens wordt als kandidaat voor de functie van bondssecretaris NBvV 
voorgedragen Dhr. Ton Koenen. Deze heeft afgelopen a.i. gefunctioneerd.  
Reglementair konden tegenkandidaten worden gesteld door een district, voor 31 
december 2011 

7.  Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2012, 2e 
voorzitter Harry Oude Vrielink en districtspenningmeester Piet Konkelaar. Beiden 
hebben zich bereid verklaard zich wederom herkiesbaar te stellen. Jacob Hakvoort 
heeft te kennen gegeven als bestuurder te moeten stoppen door omstandigheden, 
hetgeen hem zeer spijt. Willem Smit, inmiddels door het districtsbestuur hiertoe 
benaderd, heeft aangegeven dat hij zich kandidaat stelt voor de functie van 2e 
secretaris, als opvolger van Jacob. Voor deze functies konden tegenkandidaten 
worden gesteld (er waren geen kandidaten). 

8.  Mededelingen NBvV 
      PAUZE 
9. Beleid districtsbestuur 
10. Bespreking financieel verslag districtsfonds (Separaat bijgevoegd).  
11. Verslag kascontrole commissie Raalte (R-16), Ootmarsum (O-34) en Ommen 

(O-22) Graag 18.30 uur aanwezig voor controle kas. 
12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2013, Olst/Diepenveen (OD-1), 

Oldenzaal I en II ( resp. O-27 en O-05) in volgorde zoals afgesproken.  
13. Terugblik op district TT 2011 in Almen, georganiseerd door Lochem (L-19).  
14.  Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen. Het stembureau wordt gevormd 

door Hengelo 4 (H-95), Hengelo 2 (H-64) en Kampen/IJsselmuiden (K18). 
Stemming volgens aantal volwassen leden per 1 januari 2012, zie jaarverslag 
2011.  

15. Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2012 te Zwolle (Z-07) 
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 
stemcommissie. 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 d.d. 11 oktober 2011. 
 
1.Opening: 
 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom op deze najaarsvergadering. 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.  
 
Zoals bekend zijn soms hoofdbestuurders uit belangstelling aanwezig op de DV. De 
voorzitter legt uit dat er dit keer geen HB lid aanwezig is. Dit heeft een financiële reden, 
maar daarnaast ook het gegeven dat ook HB leden vaak een volle agenda hebben. 
Omdat de vergadering naar volle tevredenheid verlopen, moeten er keuzes gemaakt 
worden. De prio ligt bij uitreiken van onderscheidingen.   
 
De voorzitter heet de heren Mulder en van de Molen, als ereleden van de NBvV welkom. 
 
Bericht van verhindering is ontvangen van:  
Bathmen (B-52), Onze vogels Hengelo (H-95), Deurningen (D-32), Kampen/IJsselmuiden 
(K-18), Zwartsluis (Z-12) en Zwolle (Z-08)  
 
Zonder kennisgeving is afwezig: Diepenheim/Markelo (D-29). 
 
Zonder de kwaliteiten van betrokkenen binnen de diverse afdelingen individueel te 
benoemen zijn ons sinds de vergadering in april ontvallen:  
 
Dhr. J.C. Bonema  Vollenhove 
Dhr. T.  Berensen  Vroomshoop 
Dhr. J.H.N. Joosten  Enschede 
Dhr. B  Wouda   Punthorst 
Dhr. P.G.  Grouwstra  Schalkhaar 
Dhr. G.C. Achterberg  Dalfsen 
Dhr. H  Nijenbrink  Enschede 
Mevr. TJMA de Rooij  Deventer 
Dhr. A.F. van Berkum  Olst 
Dhr. A  Poort   Enschede 
Dhr. F.J. Nieuwhuis  Denekamp 
Dhr. J   Oude Roelink  De Lutte 
Dhr. R  Jansen   Marknesse 
Dhr. H. v.d. Ploeg   Zwolle 
Dhr. H.A. Sanders  Deventer 
Dhr. G.  Stroeve  Almelo II, voormalig keurmeester kleurkanaries 
Dhr. E  Naberhuis  Deventer 
Dhr. J  Romkes  Urk 
Dhr. WAJ Brink   Twello 
Dhr. CE van Berkel   Voormalig hoofd bondsbureau en erelid NBvV 
Dhr. Chr. de  Klerk   Keurmeester kleurkanaries 
 
De naaste familie van de overledenen wordt sterkte en kracht toegewenst. 
 
De voorzitter deelt voorafgaande aan de vergadering mede dat:  
* het nieuwe secretariaat overzicht, alsmede een kort verslag van deze 

districtsvergadering naar de secretariaten verzonden zal worden. 
* er aandacht voor correcte invulling van TT aanvraagformulieren en tijdige 
 inzending besteed dient te worden, anders komt hij ook in de knel.  
* ook aandacht besteed dient te worden aan het de vroegtijdige aanvraag van 

spelden. 
* in de pauze de kalenders en vogeldoosjes, tegen contante betaling afgehaald 

kunnen worden. Eerst de afdelingen die besteld hebben en vervolgens alle 
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gegadigden. Er zijn 500 kalenders verkocht, een prima promotie en opsteker voor 
het district.  

 
In de enveloppe treft u aan:  
 
Toestemming TT 2012 
Evt. aangevraagde jubileumspelden 
 
Daarnaast is de afdeling Lochem aanwezig met een enveloppe voor de afdelingen inzake 
de districtstentoonstelling die dit jaar door hen zal worden georganiseerd. 
 
2. Notulen 19 april 2009 
De notulen worden blad voor blad doorgelopen. 
 
Albert Wevers afdeling Haaksbergen (H-67): Is benieuwd naar het antwoord op de door 
hem gestelde vraag inzake de herinneringsmedailles van de Bondsshow? 
 
Antwoord DV:  Komt bij punt 4 mondeling verslag AV door de heer Veltman aan de orde. 
 
Herman Veltman afdeling Enschede (E-03): Bij de rondvraag heeft hij niet bedoeld de 
betreffende keurmeester, maar de keurmeesters van de Algemene Bond in het 
algemeen. 
 
Antwoord DV: Zal worden aangepast, hetgeen bij deze is vastgelegd. 
 
Daarna worden de notulen voor akkoord getekend en de secretaris bedankt voor het 
maken. 
 
3. Inkomende en uitgegane stukken 
- Brief van Dhr. Veltman i.v.m. beschrijvingen van stokafstand en plaatsing 

drinkfonteintje bij postuurkooien.  
 
Antw: De soep wordt niet zo heet gegeten, als zij opgediend wordt. Wij zullen e.e.a. 

bespreekbaar maken. Keurmeesters keuren vogels, geen kooien. Voor de 
uniformiteit worden in een aantal gevallen regels opgesteld.  

 
- Verzoek van afdeling Deventer tot mogen inzenden van vogels door partner van 

recentelijk overleden lid op district TT. 
 
Antw: Uit piëteit met de familie zal dit toestaan worden. E.e.a. is al eerder gebeurd. 

E.e.a. is echter alleen mogelijk in het jaar waarin de vogel gekweekt is en het 
betreffende lid overleden is. Lidmaatschap wordt n.l. automatisch beëindigd bij 
een overlijdensmelding.  

 
4. Verslag afgevaardigde naar AV  
Verslag afgevaardigde afd. Enschede (Herman Veltman) 
 
De heer Veltman meldt dat hij geen spijt heeft dat hij mee is gegaan. Het is wat hem 
betreft voor herhaling vatbaar, het was een goede vergadering. Voor de ontwikkelingen 
op het gebied van dierenwelzijn en vogelmarkten heeft de NBvV een jurist in de hand 
genomen. Voor wat betreft het niet meer uitgeven van herinneringsmedailles! Dit heeft 
te maken met bezuinigingen en er zijn geen klachten over binnen gekomen. In 2011 was 
dit niet de eerste keer dat de medaille er niet bij was. In 2010 was dat ook al het geval. 
Er zijn geen klachten over binnengekomen.  
 
De heer Wevers afd. Haaksbergen (H-67): Hij neemt al meer dan 35 jaar deel aan de 
bondsshow en heeft alle herinneringen die men kreeg als inzender nog in zijn bezit. Hij 
betreurt het dat men er zo gemakkelijk van af is gestapt. 
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Herman is niet aanwezig geweest bij het middaggedeelte waar de vergadering van HB 
met de districtsbestuurders heeft plaats gevonden, omdat hij mee was gereden met een 
districts-bestuurder die eerder weg moest. 
 
Albert Zomer meld dat i.v.m. bezuinigingen, dat de middagsessie zoals nu gehouden met 
o.a. districtsbestuurders, in het vervolg ingepast zal gaan worden in de AV. E.e.a. heeft 
te maken met herhalingen van mededelingen bij een afzonderlijke bijeenkomst, men 
houdt meer tijd over voor informele contacten en daarnaast wordt de volle agenda van 
menigeen wat minder belast. 
   
5. Bespreking afdelingsvoorstellen 
Geen binnengekomen.  
 
6. Verkiezing hoofdbestuur 
Bondspenningmeester Hans Kerkhof en bestuurslid Sjoerd Munniksma zijn aftredend in 
2012. Beiden stellen zich herkiesbaar. Voor de openstaande vacature van secretaris is 
Ton Koenen, districtsvoorzitter van de afdeling Gelderland bereid gevonden deze functie 
op zich te nemen. Feit blijft dat tegenkandidaten zich kunnen melden onder de 
gebruikelijke voorwaarden. Tegenkandidaten voor genoemde functies worden gevraagd 
voor 31 december 2011. 
 
7. Reguliere verkiezing districtsbestuur 
Periodiek aftredend in 2012 en herkiesbaar zijn penningmeester Piet Konkelaar en 2e 
voorzitter Harry Oude Vrielink. Beiden zijn herkiesbaar. Jacob Hakvoort heeft te kennen 
gegeven te willen stoppen als bestuurslid. Redenen zijn bekend. In de april vergadering 
van 2012 zal er afscheid worden genomen van Jacob. Het districtsbestuur heeft al 
iemand benaderd voor de open gevallen plaats in het districtsbestuur. Het betreft Willem 
Smit bestuurder van de afdeling Steenwijk (S-15) en van de regio. Hij heeft zich bereid 
verklaard deze functie op zich te willen nemen. Willem stelt zich daarna voor aan de 
aanwezigen. Uiteraard kunnen voor alle drie functies tegenkandidaten gesteld worden, 
mits gesteund door 10 afdelingen en een intentie verklaring en wel tot 31 december 
2011.  
 
8. Jeugdontmoetingsdag 
2e voorzitter Harry Oude Vrielink meld dat het een ontzettend leuke en geslaagde dag is 
geweest en wil graag het woord geven aan een afgevaardigde van de afdeling Almelo (A 
15). 
 
Verslag van afgevaardigde van de afdeling Almelo (A-15), Henk Kamp neemt dit op zich. 
Zaterdag  1 oktober 2011 kwamen 29 inzenders met 162 vogels naar het clubgebouw 
van de afdeling Almelo. Daarnaast waren er nog wat vriendjes en vriendinnetjes, 
broertjes en zusjes en de ouder(s) c.q. begeleiders mee gekomen. Al met al een 
gezellige drukte. De kinderen kregen wat te drinken en een snack op kosten van de 
afdeling en om 12.00 uur kwam er iemand die voor alle aanwezige kinderen een vogel of 
een ander beest van ballonnen maakte.  
Na afloop kregen de inzenders naast hun keurbriefje ook nog een goed gevulde tas met 
inhoud mee waar onder een vogelhuisje. 
 
Districtsvoorzitter meldt dat het inderdaad een bijzonder geslaagde dag is geweest en 
adviseert de aanwezige bestuursleden om hun jeugdleden te stimuleren om in  2012 af 
te reizen naar  de afd. Zwolle (Z-07) die deze jeugdontmoetingsdag dan zal gaan 
verzorgen. Ook daar hopen wij op een massale opkomst. Afdeling Almelo hartelijk dank. 
U heeft er de jeugd een heel groot plezier mee gedaan. Ook werd het zeer op prijs 
gesteld dat er bestuursleden van andere afdelingen zijn komen kijken, deze 
betrokkenheid bij de jeugd wordt zeer gewaardeerd. 
 
Districtsvoorzitter roept de afdelingen op om hun jeugd ook te stimuleren om in te 
schrijven voor de districtstentoonstelling. Er behoeft geen inschrijfgeld betaald te 
worden. De penningmeester stuurt de rekening voor het inschrijfgeld van de jeugd naar 
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de districts-penningmeester die het uit het zgn. potje voor de jeugd, geschonken door de 
afdeling DSVV, betaald zal worden. 
 
9. Mededelingen betreffende NBvV 
 
Bondsbureau: 
De taken van Piet van der Leij worden overgenomen door de overigen, aangezien Piet de 
NBvV op korte termijn, met pensioen gaat verlaten.  
 
Keurmeesters: 
Binnen nu en afzienbare tijd zullen ongeveer 20 keurmeesters stoppen vanwege leeftijd. 
Dit geeft een krapte in het keurmeesterkorps. Wij verzoeken een ieder die hiervoor enige 
aanleg heeft zich te melden voor de opleiding keurmeester.  
 
Financiën: 
Financieel gaat het goed met de NBvV. Zodanig dat de bijdrage voor de jeugddag is 
verhoogd naar 250 euro (e.e.a. is niet bedoeld voor de organiserende afdeling, maar 
bedoeld voor het district om t.b.v. de jeugd dag de kosten, zoals bekers en keurmeesters 
te dekken). Het HB ziet graag dat districtspenningmeesters, naast een financieel 
overzicht een financieel verslag opnemen in hun werkzaamheden.  
 
Ook krijgen alle districten een eenmalige financiële bijdrage gestort. E.e.a. niet eerder 
dan dat er een financieel plan tegenover gesteld is. Overijssel heeft dit inmiddels rond en 
ingediend. Het geldbedrag is al gestort. 
 
Districtsrekeningen: 
Het zal mogelijk in de toekomst zo zijn dat districten een rekening toegewezen krijgen 
van de NBvV, waar de penningmeester voor gemachtigd gaat worden. Een district staat 
namelijk niet ingeschreven bij de KvK en kan dus mogelijk in de toekomst geen rekening 
meer voeren. Ontwikkelingen in district Utrecht zijn al zodanig. 
 
Digitalisering: 
Per 15 september 2011 kunnen afdelingen alleen nog maar digitaal mutaties stellen. 
Enkele afdelingen hebben zich nog niet aangemeld met een emailadres en wachtwoord. 
Het bondsbureau zal de districtsvoorzitter op de hoogte brengen welke afdelingen dat 
zijn. Ik heb niets gehoord, dus ik denk dat e.e.a. niet van toepassing is voor een afdeling 
in Overijssel.  
 
Bestuursleden geen lid van de afdeling cq NBvV 
Met de ingebruikname van het digitaal leden-mutatie systeem is gebleken dat enkele 
secretarissen van afdelingen helemaal geen lid van de NBvV zijn of dat zij lid zijn van een 
andere afdeling. Zij beschikken dus soms ook niet over een kweek en registratienummer 
NBvV. Volgens de reglementen van de bond dient een afdelingsbestuurder altijd lid van 
de NBvV te zijn.  
 
De bondsraad kan zich best voorstellen dat het soms moeilijk is om een bestuurslid te 
vinden en dat er dan ergens een kennis of vriend(in) is die deze functie dan geheel 
vrijwillig wil vervullen. Ook de verenigingen die ingeschreven zijn bij de KvK kunnen hier 
problemen mee ondervinden, evenals dat bij banken kan gebeuren. Iedereen kan 
begrijpen dat iemand die geen lid van de NBvV is of bij een andere vereniging lid is, 
elders geen bestuursfunctie kan zijn zonder lid van die afdeling c.q. minimaal lid van de 
NBvV te zijn.     
Om al deze problemen te voorkomen zou u als afdeling deze vrijwilliger, het 
lidmaatschap kunnen aanbieden. voor € 17,50 per jaar! Wat is € 17,50 voor een afdeling, 
als u daar een heel jaar een secretaris voor terugkrijgt. Uw vrijwilliger gaat dan ook nog 
het maandblad “Onze Vogels” ontvangen. U geen probleem, de NBvV geen probleem en 
de vrijwilliger ook nog tevreden! 
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Tuchtcommissie: 
Er zal een tuchtcommissie samengesteld worden niet bestaande uit bondsraadleden. 
Gezocht zal worden naar leden van de NBvV met juridische ervaring. De afdelingen zullen 
dan ook niet meer belast worden met schorsingen, etc. Een tuchtcommissie doet een 
uitspraak naar aanleiding van een incident. Degene die de straf opgelegd krijgt kan in 
beroep bij de BR, eventueel via de geschillencommissie.  
 
Keuringen op districten: 
Met ingang van het jaar 2012 zal een leidinggevende keurmeester, m.u.v. die van de 
KMV zang, dubbel keurloon mogen vragen. E.e.a. is goedgekeurd in de BR en wel om de 
navolgende redenen. In principe dient een afdeling de keurlijsten zodanig aan te leveren 
dat een leidinggevende keurmeester (KM) er niets meer aan hoeft te doen. Dit blijkt 
echter vaak anders. Een leidinggevende KM is vooraf, ter voorbereiding al heel veel tijd 
en papierverbruik kwijt aan voorbereiding.  
 
Contracteren keurmeesters: 
Er was een verzoek binnengekomen en heel veel geluiden hieromtrent klinken hetzelfde, 
om weer af te stappen van de mogelijkheid KM te contracteren 2 jaar voor de TT. 
Alhoewel de BR voelt voor deze stap is besloten niet weer te wijzigen. We dienen de 
regelgeving te volgen en na 2013 zal er dus over geëvalueerd worden (5 jaar voorbij). 
Mogelijk zijn er wat nieuwe ontwikkelingen dienaangaande. 
 
Zangkeuringen: 
Inzenders van zangkanaries wonende in een district waar geen zangkanaries worden 
gevraagd mogen hun vogels in sturen in het district Utrecht. Daarnaast mag een district 
waar zangkanaries worden gevraagd bepalen of vogels na de keuring weer naar huis 
gaan of ter plaatse blijven. Geldt dan wel voor alle zangkanaries.  
 
Keuren onder kunstlicht: 
Er is een nieuwe opstelling en nieuwe soort lamp bekeken. Ook minder TL balken (2 
i.p.v. 4). Opstellingen schuin achter de KM’s, met in de kooien schijnend licht. Adviezen 
zullen in de toekomst hierover worden uitgebracht. Afdelingen worden hiertoe nog niet 
verplicht. Geadviseerd wordt wel aan afdelingen die voornemens zijn nieuwe lichtbakken 
aan te schaffen, alvast aan de nieuwe opstelling te denken. De KMV’s zullen een stuk 
hierover schrijven en voorleggen aan de BR. Invoering vind daarna plaats op termijn.  
 
Verantwoord dierenwelzijn: 
I.v.m. naderende maatregelen m.b.t. houden van dieren wil de NBvV alvast maatregelen 
hierop nemen. Wij moeten maatregelen voor blijven, zodat wij onze goede wil tonen. De 
BR heeft een commissie benoemd die maatregelen gaat onderzoeken, voorstellen op 
anticiperen op nog komende overheidsmaatregelen. De commissie zal bestaan uit Jan de 
Bruine, Hans van de Stroom, Henk v.d. Wal en Klaas Snijder. 
  

PAUZE 
(afhalen bestelde goederen tegen contante betaling) 

 
Vogelmarkten en beurzen. 
Zo u ongetwijfeld vernomen heeft wordt er overheidswege een studie gemaakt t.b.v. een 
algemene maatregel van bestuur ten aanzien van dierenwelzijn. Ook vogelbeurzen staan 
hierbij in de “picture”. Reden genoeg voor de NBvV en ANBvV om via COM Nederland 
daar bezwaar tegen aan te tekenen door middel van het kenbaar maken van onze 
zienswijze. 
Van het ministerie hebben we bericht gehad dat onze stukken ontvangen zijn en dat onze 
zienswijze, samen met vele andere reacties, in de besluitvorming gewogen zal worden. 
Gelukkig kunnen we er trots op zijn dat de vele vogelbeurzen in ons land georganiseerd 
worden met in achtneming van het reglement vogelbeurzen van de NBvV en Alg.Bond. 
en dat die een visitekaartje zijn voor de georganiseerde vogelsport. Zorg dan ook dat 
het op uw vogelbeurs volgens de regels gaat! 
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E-commerce ofwel handel via internet, en e-mail. 
Ook dit soort wijze van handel drijven begint binnen de vogelsport de kop op te steken. 
Op zich niets vreemds mee, waar u als particulier vogelliefhebber zelf het initiatief neemt 
om via internet uw vogelspullen en of vogelvoer te bestellen. Echter het omgekeerde 
begint zich te ontwikkelen waarbij verenigingen, districten en speciaalclubs door 
leveranciers, verzocht worden de e-mail adressen van hun leden beschikbaar te stellen 
om hen vervolgens gewild of ongewild te bestoken met allerlei ogenschijnlijk interessante 
aanbiedingen.  
 
U dient zich te realiseren dat het verstrekken van persoonsgegevens, waaronder ook e-
mail adressen vallen, indruist tegen de wet op de privacy en dus verboden is. Ook 
sponsor-aanbiedingen t.b.v. uw TT, bestaande uit vogelvoeder of andere artikelen in ruil 
voor e-mail adressen van uw leden behoort niet tot goed koopmansgedrag en valt 
eveneens onder de wet persoonsgegevens. 
 
TT seizoen: 
Het TT seizoen is weer begonnen. U kunt hierbij aan ledenwerving doen. Nieuwe leden 
zijn altijd welkom. Promoten kan ook via NBvV artikelen, zoals de NBvV kalender. De 
districtsvoorzitter heeft ze voor u.  Kom naar Vogel 2012 te Apeldoorn met uw vogels. 
Doet u niet mee, kom dan in elk geval kijken !  
 
EK-vogels: 
Elke afdeling mag zelf bepalen hoe lang een vogel als EK ingestuurd mag worden. De 
afdeling is daar vrij in. Voor districts- en bondsshow gelden regels, net zoals voor de 
toekenning van het bondskruis en bondsmedailles op de onderlinge TT’s. 
 
Bondskruis; 
Het bondskruis dient toegekend te worden aan de hoogst gewaardeerde EK-vogel, van 
NBvV leden, die volgens het vraagprogramma wordt gevraagd. Wel mag de afdeling af 
spreken om per jaar een bepaalde groep of combinatie van groepen aan de beurt te laten 
zijn. Er is een nieuw bondskruis, het is een plattegrond van Nederland met een 
bondskruis op de plek waar het bondsbureau staat incl. rood wit blauwe vlag. 
 
10. Mededelingen inzake district TT  
De afdeling Lochem (L-19) neemt dit jaar de organisatie van de districtstentoonstelling , 
in samenwerking met het districtsbestuur op zich. De districtsvoorzitter doet een oproep 
tot het insturen van veel vogels naar Restaurant “De Nieuwe Aanleg” te Almen. Een 
mooie accommodatie, genoeg parkeergelegenheid en denk er aan. Het is een korte show.  
Afgevaardigde van de afdeling Lochem meldt dat zij op dit moment druk zijn met de 
Nationale tentoonstelling die in het weekend van 22 en 23 oktober in dezelfde locatie als 
het district wordt gehouden. Zij nodigen de aanwezigen uit om te komen kijken en al 
vast kennis te komen maken met de accommodatie. In het TT-reglement staat dat er een 
verkoopklasse is, maar gezien de beschikbare ruimte ziet men hier van af. 
 
De zangkanaries gaan na de keuring weer naar huis. 
 
Districtsvoorzitter bedankt de afgevaardigde van de afdeling Lochem, er roept op met 
veel vogels naar Almen te komen. In de toekomst zal de regelgeving voor district-
tentoonstellingen worden aangepast. Er dient meer spreiding in de keurdata van de 
districten te komen. Nu komt het voor dat er op één dag zes districtskeuringen zijn. Het 
wordt daardoor moeilijk om alle districten van voldoende keurmeesters te voor zien.   
 
11. Mededelingen betreffende district 
 
Commissies 
Aanwijzing stembureau voor  april 2012   =>Beide Hengelo (H-95) en (H-64), 
  (aanwezig 19.00 uur)       Kampen/IJsselmuiden (K-18)        
  
Kascontrolecommissie voor april 2012   =>Raalte (R-16), Ootmarsum (O-34) 

(aanwezig 18.30 uur)      en Ommen (O-22) 
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12. Rondvraag 
Albert Wevers afdeling Haaksbergen (H-67):  
De ringenbestelling bij de Parkietensociëteit gaat veel sneller. Kan de NBvV de leden hier 
ook niet in tegemoet komen? Volgens Haaksbergen zijn de voordelen van de PSC: Ringen 
zijn minder hoog. Daardoor zijn bepaalde vogels met kortere poten gemakkelijker te 
ringen. De ringen zijn goedkoper, kortere levertijd (4 tot 6 weken) en spoedbestellingen 
zijn er met een paar dagen. 
 
Uitleg Wim Mulder m.b.t. hoogte ringen: Er is in het verleden bewust gekozen voor een 
wat hogere ring, omdat de ring die minder hoog is fraudegevoeliger is.  
Daarnaast wordt er vanuit de zaal geroepen dat het goedkoper zijn van de PSC wel mee 
valt. Nog een nadeel is dat de PSC pas na 1 december ringen uitlevert voor het volgende 
jaar en de verzendkosten zijn hoger dan bij de NBvV.  
 
De districtsvoorzitter neemt e.e.a. mee naar de Bondsraad. Wel deelt hij mee dat een 
spoedbestelling ook bij ons echt spoed is, één dag in de week wordt hier voor vrij 
gemaakt, wat vanuit de zaal bevestigd wordt.  De heer Brinkman, afdeling Ens (E-19), 
meldt dat als je op vrijdag een digitale spoedbestelling de deur uit doet, je deze dinsdag 
binnen hebt. Een snelle en correcte wijze. Door derden wordt dit bevestigd.  
 
De mening van afdeling H-67, verwoord door Albert Wevers, wordt niet gedeeld door 
overige aanwezigen. 
 
13. Sluiting: 
Districtsvoorzitter sluit om 21.28 uur deze vergadering namens het overige 
districtsbestuur, wens ik u allen een goede TT toe, bedankt voor uw komst en graag tot 
ziens. 
 
Aldus opgemaakt te Lettele, 
Oktober 2011. 
Districtssecretaris 
Jan van Duuren 

 
PRIJSWINNAARS uit district Overijssel bij COM MONDIAL te 

Almeria (Spanje) 
 

Naam Woonplaats   Goud Zilver Brons 
BULTHUIS GERARD COEVORDEN   8 1 1
DOEVE  HANS ZWOLLE   1 2   
KOKKELER  HERMAN DENEKAMP   3 1 1
KORF  DIRK URK   11 7 5
LUCAS  J. DALFSEN   1 1 2
NIKAMP  GEERT HEETEN (OV)   2   1
STIPHOUT BERT ZWOLLE     2 1
VAN DER WAL E.J. WIJHE     1   
      26 15 11

 
VAN  HARTE 

GEFELICITEERD !!! 
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2012 
 
Artikel 1. 
De tentoonstelling wordt georganiseerd door Vogelvereniging “Vogellust” Genemuiden (G-20) 
 en wordt gehouden in zaal “d’ Overtoom”, Grutto 1, 8281 EJ Genemuiden, tel. 038-3854662. 
 
Programma: 
Zondag  11 december  Opbouw 
Maandag 17 december Inbreng van  17.00 tot 21.00 uur 
Dinsdag  18 december Keuring 
Woensdag 19 december Opening  19.30 uur 
Donderdag 20 december Open van  10.00 tot 22.00 uur 
Vrijdag   21 december Open van 10.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag  22 december  Open van 10.00 tot 16.00 uur  
  22 december Afgifte vogels  16.30 tot 18.00 uur                                              
 
Artikel 2. 
De inschrijving is open gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 3 van het tentoonstellingsreglement 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van 
dit reglement. Ingezonden kan worden met erkende ringen van de NBvV. Ook zijn ringen toegestaan van andere 
organisaties volgens C.O.M. Nederland, dit moet duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld, met een 
registratiebewijs afgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Dit registratiebewijs is 
verkrijgbaar via het bondsbureau van de NBvV en dient fysiek in de zaal aanwezig te zijn (Kopie). 
 
Artikel 3. 
Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de NBvV, zoals staat afgedrukt in een van de 
uitgaven van “Onze Vogels” van het lopende jaar. Inschrijfformulieren moeten volledig en duidelijk op volgorde 
van klasse nummer, met vermelding van de soort vogel en het verzekerd bedrag, te worden ingevuld. Voor elke 
ingeschreven vogel 1 regel gebruiken. 
 
Artikel 4. 
Het inschrijfgeld is € 2,00 per vogel, jeugd € 1,00 per vogel. Op het inschrijfformulier duidelijk aangeven 
JEUGD en geboortedatum. Een catalogus á € 3,50 is voor elke inzender verplicht. De inschrijfformulieren 
dienen, bij voorkeur in verenigingsverband, uiterlijk op 1 december 2012, noodsituaties daargelaten, in bezit te 
zijn van: TT secretaris J. Winter, M.G. Simondsstraat 27, 8281 CE Genemuiden, telefoon 038-3858455 of 06-
81806007. 
 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op RABO rekening nr. 32.14.31.472, t.n.v. Vogellust 
Genemuiden, onder vermelding van DTT Ov. 2012 en uw afdelingscode. Er wordt geen inschrijfgeld retour 
betaald bij niet inzenden, dan wel  bij weigering van de vogel door het TT bestuur. 
 
Artikel 5. 
De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten, voorzover hun grootte 
dat toelaat in de zgn. advieskooi van de Bond (grote tropen en parkieten). Alleen voor duiven en grondvogels 
zijn (gratis) klapkooien aanwezig. Deze klapkooien zijn voor alle grondvogels verplicht, deze worden bij 
inbrengen overgekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van de 
klapkooien gebruik wil maken. Voor papegaaiachtigen zijn grote vluchten beschikbaar, hiervoor contact 
opnemen met de T.T. secretaris. 
 
Artikel 6. 
De vogels moeten worden ingebracht, zonder water met de voorgeschreven witte universele drinkfonteintjes, 
maar wel met voldoende zaad in de zaadbakjes en voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit 
schelpenzand gebruikt worden, uitgezonderd de parkietachtigen die in de universeelkooi worden ingezonden, 
deze moeten zaad als bodembedekking hebben. Bij vruchten- en insecteneters is grijs/witte kattenbakvulling 
verplicht. Voor de laatste groep is (eventueel) deskundige begeleiding aanwezig. 
 
Artikel 7. 
Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen bij inbreng door het bestuur worden geweigerd, evenals vuile 
en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene kooien. 
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Artikel 8. 
De vogels worden tijdens de T.T. door het T.T. bestuur verzorgd en mogen tijdens de T.T. niet uit de kooien 
worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het bijzijn van het T.T. bestuur. 
 
Artikel 9. 
Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan het bestuur 
niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
Artikel 10 
Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, dus niet bij het 
inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het T.T. bestuur. 
 
Artikel 11. 
De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 13 van het T.T. reglement van de NBvV. 
 
Artikel 12. 
De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de NBvV toegekend. 
 
Artikel 13. 
Als verenigingsprijs worden toegekend: Een kampioensbeker, op één na ereprijs, op twee na ereprijs. 
Voor de zang zal een afzonderlijke verenigingsprijs beschikbaar worden gesteld. 
 
Artikel 14. 
De bekendmaking van de kampioensprijzen zal plaatsvinden tijdens de opening van de tentoonstelling. Alle 
kampioensprijzen kunnen na de opening worden afgehaald. 
 
Artikel 15. 
Wedstrijdvogels mogen tijdens de T.T. niet ter verkoop worden aangeboden. 
 
Artikel 16. 
Er is een aparte verkoopklasse van eigen kweek vogels voor inzenders, zie daarvoor het reglement 
verkoopklasse. Vooraf is er geen 10 % inschrijfgeld verschuldigd, doch pas bij de daadwerkelijke verkoop van 
uw vogels. 
 
Artikel 18 
Het is ten strengste verboden zich met lopers, kooien en/of vogeldoosjes in de T.T. zaal te bevinden. 
 
Artikel 19 
Zangkanaries: Bij inbrengen dienen de volgnummers van de ringen te worden opgegeven, dit wordt 
gecontroleerd. 
 
Artikel 20 
Inzenders waarvan de vogels  een ander voedsel vereisen dan het gebruikelijke zaad, dienen dit op het 
inschrijfformulier te vermelden en het voedsel zelf mede te brengen. Dit voedsel aanbieden bij het inbrengen met 
duidelijke vermelding: eigenaar, kooinummer en hoeveelheid verstrekking. Bijzondere vogels mogen, i.o.m. het 
T.T. bestuur, door de eigenaar zelf gevoerd worden. 
 
Artikel 21 
Inzenders van grondvogels dienen hun vogels vergezeld te doen gaan van een inentingsverklaring, ondertekend 
door een dierenarts. Evt. maatregelen genomen door bevoegde instanties, m.b.t. bepaalde groepen vogels, dienen 
als beschreven uitgevoerd te worden. Bij niet navolgen van de voorschriften dienen deze vogels ten spoedigste 
verwijdert te worden uit de TT omgeving. Kosten hieruit voortvloeiende zijn voor rekening van de 
inzender/eigenaar van betreffende vogels. 
 
Artikel 22 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet het T.T. bestuur, zonodig in overleg met het districtsbestuur. 
 
Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem, op 17 april 2012. 
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CLUBSHOP ARTIKELEN 
 
Een aantal clubshop artikelen kunnen nu door de afdelingen besteld worden via het 
district. Dit om de kosten voor afdelingen te drukken. Er behoeven immers geen 
verzendkosten meer te worden betaald. U kunt nu al bestellen voor 2012 !!!!! 
 
De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 
 
- Bondsinsignes     €   1,75 
- T-shirt       €  10,00 
- Aanstekers      €   1,00 
- Dynamo LED lamp     €   9,50 
- Write en Lite      €   8,25 
- Paraplu NBvV      €   8,50 
- Weerstation      €   7,50 
- Knuffelbeer met NBvV shirt    € 12,00 
- Pen met LED licht     € 10,00 
-     Big Bag tas      €   5,00 
- Verzamelband onze vogels     €   4,50 
- Pennen       €   0,50 
- Stropdas met vogels     € 11,50 
- Sleutelhanger      €   1,00 
- Kalender NBvV     €   2,50    
- Vogeldoosjes (pakket van honderd)  € 10,00    
 
In de toekomst kan de groep producten eventueel nog uitgebreid worden. 
 

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

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

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

4) Mocht u nog artikelen nodig hebben, besteld dan snel. Er volgen nog een 
aantal  bondsraadvergaderingen uw voorzitter kan uw spullen dan meenemen, 
zodat e.e.a. op de districtsvergadering in oktober kan worden uitgereikt. Dit 
uiteraard tegen contante betaling.  

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

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

Wees op tijd met bestellen !!!!!!!! 
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Onderstaande leden hebben in 2011 een jubileum gevierd en hiervoor de daarvoor 
bestemde onderscheiding ontvangen !!! 

 

       Er waren er vele van 50 jaar lidmaatschap NBvV 
 
 
2011 
Afdeling Code Naam Jubileum jaren 
Almelo 2 A-15 Hilgerink, W 

Kamp, H 
Hoek, ter G 

25 
25 
25 

Den 
Ham/Vroomshoop 

H-26 Keizer, G 
Stuut, C.J. 

25 
25 

Denekamp D-11 Lutters, G.F. 
Sanderrink, H.J. 

40 
40 

Deventer 1 D-01 Broer, G.J. 
Wagenvoort. H.J. 
Bredenbeek, P.J. 
Haarman, J.M 
Spijker, H.R 
Boegborn, G 

40 
40 
40 
40 
25 
40 

Enschede 1 E-03 Kruidenier, G.J. 
Rovers, C.W. 
Smulders, J.P. 
Wilens, A.H.A. 
Ronitz, H.J. 

25 
25 
25 
25 
40 

Glanerbrug G-04 Verwey, N 25 
Hardenberg H-31 Edelijn, H.J. 

Weurman, P 
40 
40 

Heeten H-77 Bruggeman, WWT 
Oude Nijeweme, G 

50 
25 

Kampen/IJsselmui
den 

K-18 Putten, v. J.J.H. 
Sluis, v.d. H 

25 
25 

Lettele L-13 Bril, H.J. 
Hutten, B 

40 
40 

Lochem L-19 Borgonjen, B.H.W.  
Hoksbergen, F.W.J. 

40 
25 

Nieuwleusen N-37 Westerman, J.H. 40 
Nijverdal/Hellendo
orn 

N-06 Bolink, G.M 
Scholten, FJ 

25 
40 

Oldenzaal 1 O-05 Goorhuis Oude 
Sanderink, T.M. 
Harberink, G.P.M. 

25 
25 

Olst/Diepenveen OD-1 Krijt, H.W 40 
Rijssen R-06 Hofman, B.H. 

Nijhof, H.J. 
Maat, G.J. ter 

25 
25 
40 

Sibculo S-42 Dijk, v., HJ 
Kikker, R 
Klomp, R 
Schepers, L 

25 
25 
25 
40 
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Steenwijk 1 S-15 Orsel, C 
Nijehuis, A 
Weert, de S 

40 
25 
25 

Steenwijkerwold S-39 Rijke, de W.S. 
Vent, de A 
Nijboer, L 

40 
25 
25 

Tubbergen T-15 Oude Vrielink, H 40 
Twello 1 T-08 Brink, G.H 

Wolf, H 
25 
25 

Urk U-04 Bakker, A 
Bakker, J 
Bos, J 
Koffeman, A 
Korf, D 
Post, L 
Romkes, P 
Taal, M 
Weerstand, C 
Bruine, J.J. de 
Wakker, H 
Visser, J 
Ras, J 
Kramer, J 
Bakker, M 
Visser, K 
Frankema, F.N 
Pasterkamp, T 
Schraal, K 
Berg, J, v.d. 
Vries, H, de 
Baarssen, P 
Ras, A.K. 
Romkes, L 
Boer, J, de 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Vollenhove V-17 Bonema, J.C  † 
Velde, v.d. W 
Stoter, K 
Oosten J 

40 
40 
50 
50 

Westerhaar V-35 Harms, H.J.R. 25 
Wierden W-25 Hemmer, T.P.M. 

Jansen, J.H. 
25 
25 

Wijhe O-24 Eilander, H.J. 
Hogeboom, G 

25 
50 

Zwolle 2 Z-07 Polman, PH 
Vegt, v.d. GJ 
Broekhuisen, ALA 

25 
40 
40 

 
 

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

district Overijssel !!! 
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2007 2008 2009 2010 2011
A-15 Almelo 2 De Goudvink 463 465 463 465 465 2321 1
B-52 Bathmen VV Bathmen 0
D-01 Deventer 1 Gekleurde zanger 457 452 458 455 454 2276 11
D-09 Dalfsen De Vogelvriend 461 461 462 458 458 2300 7
D-11 Denekamp Witroka 461 461 460 463 461 2306 5
D-14 Dedemsvaart De Gieteling 458 458
D-29 Diepenheim/Markelo De Vogelvriend 0
D-32 Deurningen De Vogelvrienden 0
E-03 Enschede 1 De Putter 0
E-08 Emmeloord Zang en Kleur 0
E-19 Ens Vogelvreugd 0
E-27 Enschede 2 E.E.K.V. Twente 0
E-28 Enschede 3 De Oostvogel 461 454 457 462 1834
E-35 Enter Enterse Vogelvrienden 453 457 457 1367
G-04 Glanerburg De Goudvink 453 453
G-06 Gorssel De Voliere 460 460
G-20 Genemuiden Vogellust 464 461 458 1383
G-33 Gramsbergen Zang en Kleur 455 453 452 456 1816
H-22 Hasselt De Vogelvriend 455 455 910
H-26 Den Ham/V'hoop Kleur en Fleur 0
H-31 Hardenberg Vogelvrienden 461 459 460 1380
H-64 Hengelo 2 P.J. Helder 458 458 916
H-67 Haaksbergen Intropika 457 462 461 461 460 2301 6
H-77 Heeten Heetense Vogelvrienden 461 453 457 460 1831
H-95 Hengelo 4 VV Onze Vogels 0
J-03 St Jansklooster Zang en Kleur 455 455
K-18 Kampen/YsselmuidenDe Voliere 0
L-13 Lettele VV Lettele 465 460 461 463 463 2312 2
L-19 Lochem Gekl.z/C.L.Noorduyn 459 459 456 460 462 2296 8
N-06 Nijverdal/Hellendoorn Zang en Kleur 461 462 460 1383
N-37 Nieuwleusen De Volierevriend 458 458
O-05 Oldenzaal 1 EOVV De Vogelvrienden 462 462
O-22 Ommen De Tuinfluiter 456 458 460 461 457 2292 10
O-24 Wijhe Ons Genoegen 462 461 461 460 463 2307 4
O-27 Oldenzaal 2 Florissant 459 463 464 460 1846
O-34 Ootmarsum VV Ootmarsum 459 459
OD1 Olst/Diepenveen VV Olst/Diepenveen 457 462 457 460 1836
R-06 Rijssen Zanglust 453 461 914
R-16 Raalte De Edelzangers 458 460 459 1377
S-15 Steenwijk 1 Vogelkring Steenwijk e.o 457 461 464 457 1839
S-39 Steenwijkerwold De Edelzanger 0
S-42 Sibculo De Edelzangers 0
T-08 Twello 1 V.V.T.O. 459 459
T-15 Tubbergen VV Tubbergen e.o. 460 461 461 458 1840
T-17 Twello 2 De Gekleurde zanger 462 460 460 1382
U-04 Urk De Vogelvrienden 0
V-17 Vollenhove De Waterslager 460 459 461 458 1838
W-25 Wierden Vogelvreugd 462 462 463 464 459 2310 3
W-35 Westerhaar Vogelvreugd 0
W-40 Westenholte De Goudvink 460 463 462 461 461 2307 4
Z-07 Zwolle 2 De Volierevriend 454 461 463 458 458 2294 9
Z-08 Zwolle 3 Zw. Vogelliefheb. club 0
Z-12 Zwartsluis De Edelzanger 0

1e in betreffend jaar
2e in betreffend jaar
3e in betreffend jaar
geen vijf deelnemers

Eindklassement Afdelingen 2007 - 2011
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JEUGDONTMOETINGSDAG te Zwolle op 6 oktober 2012  
 
Op  6 oktober 2012 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun vogels te 
mogen begroeten in het gebouw Muziekvereniging Voorwaarts, Radewijnstraat 4, 8022 BG 
Zwolle, tel. 038-4542267.  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     Zwolle ? ?  
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG op zaterdag 6 
oktober 2012 te Zwolle. 
(Inschrijfformulieren voor 20 september 2012 inzenden naar Bert Stiphout, Vos van 
Heusdenstraat 1, 8022 RV Zwolle, tel. 06-22957726) 
 
NAAM JEUGDLID : ___________________________________________________ 
ROEPNAAM  : ___________________________________________________ 
GEB.DATUM : ___________________________________________________ 
LID AFDELING : ___________________________________________________ 
KWEEKNUMMER : ___________________________________________________ 
ADRES  : ___________________________________________________ 
POSTCODE  : ___________________________________________________ 
WOONPLAATS : ___________________________________________________ 
TELEFOON  : ___________________________________________________ 
 
 
KLASSE SOORT VOGEL (KLEURSLAG)  EK  OK 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 6 oktober 2012 en duurt van 09.00 tot 13.00 
uur. Er zijn 7 keurmeesters om jou 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 wilt U de jeugdleden aansporen om aan dit evenement 
mee te doen. Het wordt een leuke dag !  
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:  2012  Zwolle (Z-07) 

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

Districtstentoonstelling Overijssel:  2012          Genemuiden (G-20)  
2013  Almelo II (A-15) optie 
2014  Vacant 
2015  Wierden (W-25) 
 

Districtstentoonstellingen:   2012  17 t/m 22 december 
       2013 
       2014 
 
Bondskampioenschappen NBvV:  2012  12 t/m 15 januari 

2013  10 t/m 13 januari  
 
 
COM tentoonstellingen:    2013  België, Hasselt 

2014    Italië 
2015    Nederland 

  
 

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

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
 
Ringkleur voor de komende jaren: 
 
2012  Rood  2013  Zwart  2014  Groen 
2015  Violet  2016  Oranje  2017  Blauw  
en vervolgens 
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 
 
JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 
2012   Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 
   2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 
2013   1e Secretaris    G.J. van Duuren 
   2e penningmeester   J. Hakvoort 
2014   Voorzitter    A. Zomer 
   Lid van Bestuur   L. Zandman 
   Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 
 
EN ZO VERVOLGENS 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 
 
De najaarsvergadering in 2012 is gepland op: 
 
Dinsdag  16 oktober 2012 (najaarsvergadering) 
 
 
Aanvang te 19.30 uur in zaal “DE KRUIDENTUIN”, Hellendoornseweg 1 te Marienheem, 
telefonisch te bereiken op: 0572-351238. 
 
Is uw afdeling verhindert dan verzoeken wij U dit te melden bij de districtssecretaris. 
 

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

De meeste afdelingen hebben de keurmeesters al voor de komende twee jaar vastgelegd en voor 
andere jaren opties op keurmeesters genomen. Het blijft echter de bedoeling dat de tentoonstellingen 
zoveel mogelijk gespreid worden, bij voorkeur maximaal 10 afdelingstentoonstellingen per week. Wij 
hebben een rooster van 2011 tot en met 2015 afgesproken. Het kan zijn dat u wilt veranderen van 
week, maak dit dan kenbaar. Het contracteren van keurmeesters blijft echter uw eigen 
verantwoordelijkheid. Graag zien wij als districtsbestuur dat een eventuele indeling in onderling 
overleg plaats vind en niet op eigen houtje. De districtsvergadering leent zich bij uitstek om wensen 
tot wisseling van week kenbaar te maken. 

De afdelingen worden verzocht zorgvuldig om te gaan met het aantal te contracteren keurmeesters. 
Het is zaak dat U een juiste inschatting maakt van het aantal benodigde keurmeesters. WEES OP 
TIJD MET HET BENADEREN van keurmeesters, dan vist U niet achter het net. Stuur keurmeesters 
een contract toe (3-voud) en tegen de tentoonstelling een herinneringsbrief, dit voorkomt 
misverstanden. Voor de vermelding in de TT katern van uw TT is het belangrijk dat deze goed en 
duidelijk is ingevuld en op tijd verstuurd is naar de districtsvoorzitter (voor 15 september). 
 
Uiteraard worden er elk jaar regio en districtstentoonstellingen gehouden en dit meestal door elk jaar 
een andere afdeling. Dit behoeft geen probleem te zijn. De afdeling die een regio- of districts-
tentoonstelling organiseert, gaat tijdelijk uit zijn vaste week en komt het jaar erop, er in dezelfde week 
weer in. Toestemming voor regioshows later dan de 1e week van december wordt niet meer gegeven. 

 
Hopelijk werkt iedereen mee ! Het is namelijk vooral in uw eigen belang ! 
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Principe planning tentoonstellingsdata 2011 tot en met 2015 

 

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

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

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

Dinsdag 
Woensdag  
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag 
Maandag 
Dinsdag 
Vrijdag 
Donderdag 

 
 
 

45 
 
 
13 
 
 
 

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

T-15 
H-26 
G-04 
J-03 
D-14 
S-15 
G-06 
W-25 
H-77 
D-09 
N-06 
G-33 
V-17 

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

 
 
 
 

46 
 
 
13 
 
 
 

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

R-06 
N-37 
A-04 
H-31 
O-05 
E-28 
L-13 
E-27 
O-22 
Z-07 
O-34 
D-29 
T-17 

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

 
 
 
 
 
 

 47 
 
 
8 
 
 

Hengelo 
Genemuiden 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Denekamp 
Hengelo  

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

Woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 
Woensdag 

 
 
 
 
 
 

48 
 
5 

Ens 
Hasselt 
Zwartsluis 
Kampen/Ijsselmuiden 
Zwolle 

E-19 
H-22 
Z-12 
K-18 
Z-08 

Donderdag 
woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

 
 
 

49 
2 

Urk 
Deurningen 

U-04 
D-32 

Woensdag 
Donderdag 

 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

Ma 29 oktober tot zondag 4 november 
 

45 
 
 
12 
 
 
 

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

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

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

 
 
Ma 5  tot zondag 11 november 
 

46 
 
 
11 
 
 
 

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

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

Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Dinsdag  
Dinsdag  
Woensdag 
Woensdag  
Dinsdag 
Donderdag 
Donderdag 
Vrijdag 

 
 
 
 
Ma 12  tot zondag 18 november 
 
 

 47 
 
 
9 
 
 

Hengelo 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Denekamp 
Hengelo 
Ootmarsum 
Ommen 

H-64 
W-35 
B-52 
W-40 
S-39 
R-16 
D-11 
H-95 
O-34 

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

 
Ma 19  tot zondag 25 november 
 
 
 

48 
 
7 

Hasselt 
Zwartsluis 
Kampen/Ijsselmuiden 
Zwolle 
Deventer 1 (regio) 
Dalfsen (regio) 
Denekamp 

H-22 
Z-12 
K-18 
Z-08 
D-01 
D-09 
D-11 

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

 
Ma 26 november tot zondag 2 december  
 

49 
4 

Urk 
Ens 
Deurningen 
Haaksbergen 

U-04 
E-19 
D-32 

Woensdag 
Donderdag (regio) 
Donderdag 
Zaterdag (postuurclub Oost) 

 
Maandag  3  t/m zondag  09 december 
 

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

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

52 Wisselende afd   Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v. 2009 
niet toegestaan, m.u.v. district TT 
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OM REKENING MEE TE HOUDEN: 
 
De verdeling v.w.b. bezoek aan uw tentoonstelling, aanspreekpunt bij problemen en het 
uitreiken van jubileumspelden, daar waar mogelijk, door het districtsbestuur is als volgt: 
 
Jan van Duuren  
Bathmen, Diepenheim/Markelo, Deventer 1, Gorssel, Lochem, Twello 1 & 2 
en Raalte. 
 
Harry Oude Vrielink   
Gramsbergen, Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Deurningen, Denekamp, Ootmarsum en 
Almelo 2 
 
Piet Konkelaar   
Dalfsen, Dedemsvaart, Lettele, Nieuw Leusen, Ommen, , Westenholte, Zwolle 2, Steenwijk, 
Rijssen (SEC) en Sint Jansklooster 
 
Jacob Hakvoort  
Ens, Genemuiden, Hasselt, Kampen/IJsselmuiden, Steenwijkerwold, Zwartsluis, Vollenhove, 
Urk, Sint Jansklooster. 
 
Albert Zomer 
Oldenzaal 1, Tubbergen, Nijverdal/Hellendoorn, Rijssen, Almelo 1 en Den Ham/Vroomshoop 
 
Lambert Zandman  
Rijssen, Wijhe, Heeten, Olst/Diepenveen, Wierden, Hardenberg en Zwolle 3 
 
Egbert van Dijk 
Enschede 1 en 3, Hengelo 1 en 2, Haaksbergen, Oldenzaal 2 
 
Gelieve de uitnodigingen voor TT’s en uitreikingen van spelden die samen vallen met 
een opening van de TT rechtstreeks naar de districtsbestuurder, die aan uw afdeling 
gekoppeld is, te sturen. 
 
 

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

VERZOEK AAN U ALLEN IS HET  
TT ROOSTER VAN 2012 na te kijken. 

 
 

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

 


