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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 Penningmeester:    Willem Smit 
      Het Eemter 7 
      8332 JJ Steenwijk 
      Tel. 06-13782511    
      E-mail: twin63@home.nl 
2e Secretaris:     Lambert Zandman 
      Den Lagen Oordt 19 
      7731 GM Ommen 
      Tel. 0529-462460 
      E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl   
Lid van bestuur:    Egbert van Dijk 
      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 
      E-mail: egbert.rie@home.nl  

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

Het district Overijssel telt 51 afdelingen, met 3183 leden (waarvan 131 jeugdleden). Dit betreft 
informatie van 15 februari 2013. 
 

**********************  
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 16 APRIL 2013, 19.30 UUR 
 
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op: 
dinsdag 16 april 2013 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 
Marieenheem, tel. 0572-351238. 
 
AGENDA: 
1. Opening 
2. Notulen districtsvergadering 16 oktober 2012 
3. Ingekomen en uitgegane stukken. 
4. Benoeming afgevaardigde naar A.V. op zat. 11 mei 2013 
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 hoofdbestuur. Aftredend in 2013 bondsvoorzitter Henk van Hout. 
Dhr. Henk van Hout stelt zich herkiesbaar. Reglementair konden tegenkandidaten 
worden gesteld door een district, tot 31 december 2012. De bondspenningmeester 
Dhr. Hans Kerkhof heeft te kennen gegevens dat hij i.v.m. overnemen van een 
bedrijf zijn activiteiten moet beëindigen. Dit zal hij doen na de AV 2013. Er is bij 
het ter perse gaan van dit blad nog geen kandidaat bekend.   

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2013, 1e 
secretaris G.J. van Duuren en 2e penningmeester Willem Smit (beiden zijn 
herkiesbaar). Reglementair konden tot 31 december 2012 tegenkandidaten 
worden gesteld door de afdelingen.   

8.  Mededelingen NBvV 
      PAUZE 
9. Beleid districtsbestuur 
10. Bespreking financieel verslag districtsfonds (Separaat bijgevoegd).  
11. Verslag kascontrole commissie Olst/Diepenveen (OD-1), Oldenzaal I en II ( 

resp. O-27 en O-05). Graag 18.30 uur aanwezig voor controle kas. 
12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2013, Nijverdal/Hellendoorn (N-06), 

Nieuwleusen (N-37) en Lochem (L-19) in volgorde zoals afgesproken.  
13. Terugblik district TT 2012 Genemuiden (afwikkeling).   
14.  Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen. Het stembureau wordt gevormd 

door Lettele (L-13), Lochem (L-19) en Nieuwleusen (N-37). Stemming 
volgens aantal volwassen leden per 1 januari 2013, zie jaarverslag 2012.  

15. Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2013 te Nijverdal/Hellendoorn (N-06) 
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. 16 oktober 2012. 
 
Opening: 
Om 19.40 opent districtsvoorzitter Albert Zomer de vergadering. Hij laat blijken 
verheugd te zijn over de grote opkomst, ondanks de voetbal. Een speciaal woord van 
welkom is er voor de heren Durk v.d. Molen (Erelid van de NBvV), Cor van Elven (Lid van 
Verdienste van de NBvV), Wim Mulder (Erelid en oud bondsvoorzitter van de NBvV) en 
Henk van der Wal die een presentatie over dierenwelzijn zal geven. 
 
M.k.a:  De afdelingen St. Jans Klooster (J-03), Lochem (L-19) en Wierden (W-25). 
Z.k.a.:  De afdelingen Almelo (A-04), Ens (E-19), Hengelo 2 (H-64) en Urk (U-04). 
  
Zonder de kwaliteiten van betrokkenen binnen de diverse afdelingen individueel te 
benoemen zijn ons sinds de vergadering van april ontvallen: 
  
Dhr.     J.H.  Hoogen, van                Oldenzaal 
Dhr.     F.J.  Nijmeijer                      Lochem 
Dhr.     W.J.  Roos, de                        Raalte 
Dhr.     J.W.B. Robbe                          Erelid NBvV 
Dhr.     J.G.      Londen, van                   Lochem 
Dhr.     A.J.       Kramer                      Holten 
Dhr.     C.H.     Beerenhout                  Coevorden 
Dhr.     A.M.     Rijn, van                      Erelid NBvV   
Dhr.     L.   Lob                               Overdinkel 
Dhr.     G.H.   Ligtenberg                    Wierden 
  
De naaste familie van de overledenen wordt sterkte en kracht toegewenst. 
  
Enkele mededelingen vooraf: 
 

 U heeft per afdeling een rode en een groene kaart gekregen voor de stemming 
over zaad als bodembedekking bij de kromsnavels. Als er afdelingen zijn die hier 
nog iets over willen zeggen, kan dit bij het betreffende agendapunt. 

  
Districtsvoorzitter vraagt of het akkoord is om agendapunt 11 en 12 om te ruilen zodat 
de presentatie na het vergadergedeelte komt. Vergadering gaat hiermee akkoord. 
  
* Nieuwe secretariaat overzicht komt per email naar u toe, alsmede een kort 

verslag van deze districtsvergadering. 
*        Graag uw aandacht tijdige inzending van formulieren. 
*        Graag ook aandacht voor vroegtijdige aanvraag van spelden (in principe in 

jan/febr). 
*        In de pauze kunt U terecht voor de kalenders en vogeldoosjes, tegen contante 

betaling. Eerst de afdelingen die besteld hebben en vervolgens alle gegadigden. 
  
In de enveloppe voor de district TT zit tevens: 
  
Toestemming TT 2013 
Evt. aangevraagde jubileumspelden 
 
Graag de enveloppe legen en weer inleveren voor hergebruik. Niet vergeten 
de consumptiekaart in te leveren ook al heeft u niets gebruikt, anders krijgt de 
penningmeester een boete af te rekenen.  
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2.         Notulen 17 april 2012 
Notulen worden blad voor blad doorgelopen. 
 
Op blz. 4 staat dat Hengelo (H-64) zonder kennisgeving afwezig was. Zij waren er echter 
wel en zaten zelfs in een van de stemcommissies. Excuses voor deze omissie e.e.a. 
zal bij deze gecorrigeerd in de notulen. 
 
Albert Wevers afdeling Haaksbergen (H-67) heeft geen op- of aanmerkingen op de 
notulen maar wil graag in de rondvraag terugkomen op een agendapunt van deze 
notulen. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 
  
3.         Inkomende en uitgegane stukken 
a. Er zijn diverse mails binnengekomen over de zin en onzin van aanvraag-

formulieren TT 2012 en de verplichting hier kopieën van keurcontracten bij te 
doen. De redenen zijn duidelijk. Als e.e.a. digitaal gerealiseerd gaat worden, zijn 
we van heel veel rompslomp af. 

b. Ook zijn er meningen geweest over zaad of zand op de bodem bij kromsnavels. 
Het reglement laat de keuze aan de organisatie. Beiden mag, juist omdat het aan 
de organisatie overgelaten wordt wil districtsbestuur Ov hierin het voortouw 
nemen en op zand overgaan. Stemming volgt.    

c. Er is een verzoek binnen gekomen bij de districtsvoorzitter om te inventariseren of 
er inzenders zijn uit de provincie Overijssel die op de zondagmiddag bij het 
inbrengen na 15.00 uur willen assisteren. Er zijn dan medewerkers die al de hele 
dag gelopen hebben en de pijp redelijk leeg hebben. Voor de uitgifte geldt 
hetzelfde. Indien u toch uw vogels op komt halen en moet wachten tot uw 
afhaalnummer aan de beurt is, is de vraag of u wilt helpen bij de uitgifte van de 
vogels. Een opgavelijst is per mail naar de secretaris van uw afdeling gestuurd. 
  

4.  Verslag afgevaardigde naar AV op 12-5-2012 
Verslag afgevaardigde afd. Enschede (Herman Veltman) 
 
Op zaterdag 12 mei 2012 heeft de heer Veltman samen met het voltallige 
districtsbestuur (m.u.v. de voorzitter wegens verplichtingen elders) de Algemene 
Vergadering (AV) in Renswoude bezocht. Het was een rustig verlopen vergadering. 
De Americahal in Apeldoorn is voor de Bondsshow vastgelegd t/m 2014, daarnaast ligt er 
t/m 2018 er een optie. Financieel staat de NBvV er gezond voor. Er is wel dringend 
behoefte aan nieuwe keurmeesters, er zullen er de komende jaren veel stoppen i.v.m. 
leeftijd. Er werd dan ook verzocht om de opleiding tot keurmeester te promoten. 
  
5.  Bespreking afdelingsvoorstellen 
Geen binnengekomen. 
  
6.  Verkiezing hoofdbestuur 
Voorzitter Henk van Hout is aftredend in 2013. Hij stelt zich herkiesbaar. Feit blijft dat 
tegenkandidaten zich kunnen melden onder de gebruikelijke voorwaarden. 
Tegenkandidaten voor genoemde functie worden gevraagd voor 31 december 2012. 
  
7.  Reguliere verkiezing districtsbestuur 
Periodiek aftredend in 2013 en herkiesbaar zijn secretaris Jan van Duuren en 
2e secretaris Willem Smit. Beiden zijn herkiesbaar. Uiteraard kunnen voor deze functies 
tegenkandidaten gesteld worden, mits gesteund door 10 afdelingen en een intentie 
verklaring en wel tot 31 december 2012. 
 
8.  Jeugdontmoetingsdag 
De organisatie van deze dag was dit jaar in handen van de afdeling Zwolle (Z-07) en wel 
op zaterdag 6 oktober. Het aantal inzenders en vogels viel dit jaar een beetje tegen.  
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Er waren 17 inzenders met iets meer dan 100 vogels. Bij binnenkomst kreeg elke 
inzender een catalogus zonder punten. Na afloop van de keuring waren er inlegvellen 
met punten beschikbaar. Iedere inzender werd verzocht om de kampioenen in de diverse 
groepen aan te wijzen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. De winnaar had maar 
liefst 5 van de 7 kampioenen goed aangewezen. Het was een leuke dag voor iedereen en 
alles was goed voorbereid. Afdeling Zwolle hartelijk dank voor het vele werk en het goed 
om te zien dat de kinderen zoveel plezier hadden (applaus volgt van de aanwezigen). In 
2013 zal de afdeling Nijverdal/ Hellendoorn e.e.a. verzorgen. Ook hier hopen wij op veel 
inzenders en vogels. In 2014 naar Tubbergen en hierna nog vacante plekken.   
                        
9.  Mededelingen betreffende NBvV 
Handtekeningenactie 
Er komt mogelijk een handtekeningenactie tegen de positief/negatief lijst die mogelijk 
aangenomen gaat worden. Deze gaat door de NBvV opgezet worden, met doel politiek 
Den Haag te overtuigen van de onzin hiervan voor vogels. 
  
Keurmeesterslijst/agenda 
De ontwikkeling van een digitale versie van de keurmeesterlijst is in gang gezet. Het ligt 
in de bedoeling dat keurmeester geautoriseerd worden om de agenda bij te houden. 
Deze keurmeesterlijsten zijn voor geautoriseerde personen binnen de NBvV zichtbaar 
(secretarissen). Hierop kan gezien worden wanneer een keurmeester niet beschikbaar 
is.  
  
Werkgroepen vanuit Visie en Beleid 
a.      Commissie keuraangelegenheden: 
De commissie is compleet en zullen voortvarend aan het werk gaan. 
  
b.      Commissie serviceverlening bondsbureau NBvV 

Verruiming aflevering ringen:     
In de ruimte tussen ronde 2 en 3 (december en maart) zal naar inzicht van het 
bondsbureau, indien noodzakelijk, een extra uitgift worden gedaan. Het is 
financieel ondoenlijk de ringenproductie vrij te geven gedurende het hele jaar. 

  
  Voorstel TT programma van bondswege 

Gezien de wens van afdelingen om te beschikken over een TT programma, 
aangezien huidige ontwikkeleaars of stoppen of geen garantie voor continuiteit 
kunnen bieden, zal de NBvV trachten een makkelijk werkbaar TT programma voor 
afdelingen te maken.  

  
Online systeem keurmeesters 
De “papieren” keurmeesterlijst zal verdwijnen. Op verzoek van veel afdelingen (o.m. via 
de enquête van de commissie Visie en Beleid) en in opdracht van de Bondsraad zal een 
online systeem ontwikkeld worden, waarin de organisatoren op naam, keurbevoegdheid 
en plaats de actuele gegevens van de keurmeesters kunnen opzoeken. Ook zal aan het 
systeem een beschikbaarheidsagenda per keurmeester  gekoppeld gaan worden – zodat 
(mits de KM deze heeft ingevuld) de organisator ook direct kan zien of de keurmeester 
beschikbaar is. 
  
Voordeel van dit systeem is, naast alle gemak, dat men altijd en eenvoudig over de juiste 
gegevens kan beschikken. Mogelijk is dit m.i.v. het volgende keurseizoen operationeel. 
Nadere informatie ontvangt u via het voorlichtingsbulletin. 
  
Legpenning 50 jaar veranderen naar draagspeld 
Het voorstel van vele jubilarissen de legpenning 50 jaar te wijzigen in een draagspeld is 
aangenomen. Dit zal tevens gebeuren met de 60 jarige jubilea. Er komt een nieuw te 
ontwikkelen speld. 
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BTW 
Zoals u weet is per 1 oktober jl. een algemene BTW-verhoging van 19% naar 21% van 
kracht. Omdat BTW een kostprijsverhogende belasting is zullen we dat door moeten 
berekenen in de diverse tarieven. E.e.a. is onvermijdelijk omdat ook voor ons de kosten 
(grondstoffen, papierprijzen, tarieven van leveranciers, etc.) per deze datum toenemen. 
  
Alle artikelen uit de clubshop en de leden-/afdelingsservice zijn daarom reeds per deze 
datum iets duurder geworden. 
  
De prijs van de ringen voor de lopende bestelperiode (2013) zal nog op de oude (bruto) 
prijs gehandhaafd blijven. Wel is het zo dat de ringencommissarissen op hun factuur 
zullen zien dat het BTW-tarief 21% is. Dit zijn we nl. wettelijk verplicht. Met ingang van 
de bestel-periode voor 2014 zal een kleine prijsstijging van 1 eurocent helaas 
onvermijdelijk zijn. 
  
V.w.b. de bondscontributie geldt dat wij daarin per 1 januari (begin van het nieuwe 
contributiejaar) de meerkosten zullen gaan meenemen. M.a.w. de afdracht van de 
verenigingen per lid zal iets hoger (0,50 euro per jaar per lid) worden. Deze maatregel 
geldt natuurlijk ook voor de Verspreide Leden en abonnementen op Onze Vogels.  
  
De verhogingen zullen natuurlijk wel in verhouding tot de BTW-verhoging zijn en 
uiteraard zullen we de afdelingen en leden nader over het bovenstaande informeren 
wanneer er definitieve duidelijkheid over de bedragen is. 
   
Opzegging lidmaatschap. 
Het is niet mogelijk om per maand op te zeggen, wij dienen te voldoen aan een 
wettelijke bepaling omtrent opzeggingen. 
  
Contracteren keurmeesters  
De KMV’s  hebben het voorstel gedaan de termijn voor het vastleggen van keurmeesters 
te herzien en weer terug te brengen naar de oude situatie, dat wil zeggen het jaar 
voorafgaande aan het TT seizoen. Elke afdeling dient bij de aanvraag formulier TT een 
kopie te voegen van de gecontracteerde keurmeesters. 
  
Contracteren keurmeesters ANBvV 
Indien keurmeesters van de ANBvV gecontracteerd worden voor een bepaalde discipline 
dient dit overlegd te zijn met de betreffende KMV. Voor afdeling die gecombineerd zijn 
(NBvV en ANBvV) gelden de afgesproken regels. Voor een bepaalde discipline 
keurmeesters van 1 organisatie. Dit i.v.m. keurverschillen en methodieken. 
  
Overgangsbeleid kooien 
I.v.m. mogelijke ontwikkelingen op gebied van kooien (bredere kooien, etc.), is de 
mogelijkheid om vogels in te sturen in verschillende kooien met voorlopig 1 jaar 
verlengd. Er zou dit jaar alleen ingestuurd kunnen worden in voorgeschreven kooien 
(betreft met name postuurkanaries). I.v.m. voortschrijdend inzicht, is het beter dit even 
uit te stellen. 
  
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.   
  
VOGEL 2013 
De Bondsshow is van 10 t/m 13 januari 2013. Inbreng dag is zondag 6 januari en de 
keurdag is op 7 januari. Alle informatie over de inschrijving e.d. vindt u in het blad van 
oktober. Vanaf 1 november kan men weer online inschrijven. En het is verstandig om 
niet tot het laatst te wachten (wijzigen is altijd nog mogelijk tot de sluitingsdag van 10 
december). 
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Er zijn geen helpdesks per district (werd weinig gebruik van gemaakt), maar voor alle 
problemen bij het invullen kunt u tijdens kantooruren bij het bondsbureau terecht. 
  
De sluitingstijd van de show is op zondag veranderd naar 16.00 uur (was 17.00 uur). 
  
Kom naar Vogel 2013 te Apeldoorn met uw vogels. Doet u niet mee, kom dan in elk 
geval kijken ! 
  
10.  Mededelingen inzake district TT 
De districtstentoonstelling wordt dit jaar door de afdeling Genemuiden georganiseerd 
samen met het districtsbestuur. De fundamenten zijn gelegd, aan jullie om het verder uit 
te bouwen, kom met veel vogels naar Genemuiden. Een mooie accommodatie en genoeg 
parkeergelegenheid. 
 
De optie van de afdeling voor de organisatie van de districtstentoonstelling in 2013 is 
gelicht door de afdeling Almelo (A-15) en wordt gehouden rondom de kerstdagen. Voor 
2014 heeft de kring Steenwijk een optie genomen en de Afdeling Wierden (W-25) zal in 
2015 de districtstentoonstelling organiseren. Ook in 2014 en 2015 zal deze TT rondom de 
kerstdagen zijn. 
  
11.  Presentatie 
Presentatie Dierenwelzijn in de vogelliefhebberij door Henk van der Wal. 
De heer Jan de Bruine zou samen met Henk deze presentatie verzorgen maar Jan moest 
af zeggen om gezondheidsredenen. Zoals aan het begin van de vergadering afgesproken 
gaan we eerst agendapunt 12 behandelen. 
  
12.  Mededelingen betreffende district 
De voorzitter wil benadrukken dat het voorstel v.w.b. zand c.q. zaad in de TT kooi bij 
kromsnavels niet zijn idee is, doch dat van afdeling Genemuiden. Hij wil geenszins een 
van beiden doordrukken, hoewel die geruchten wel gaan. De voorzitter geeft te kennen 
dat het hem helemaal niet uitmaakt, maar dat het misschien verstandig zou zijn uit 
oogpunt van welzijn hierin stappen te maken. 
 
Door de afdeling Genemuiden (G-20) is in de aprilvergadering het voorstel ingediend om 
bij de kromsnavels geen zaad maar zand als bodembedekking in de TT-kooien te 
gebruiken. Er is toen besloten om in de najaarsvergadering over te gaan tot stemming. 
Diegene die hier nog iets over wil zeggen kreeg de gelegenheid. 
 
Afdeling Twello (T-17), de heer Jan Hendriks:  
Op hun afdelingsvergadering is er besloten om voor zand te stemmen en een bakje met 
voer in de kooi te plaatsen. Men heeft hiervoor gekozen i.v.m. welzijn. 
 
Afdeling Denekamp (D-11), de heer Hennie Velthuis:  
Indien men voor zand stemt is er op de bondsshow te zien welke vogels uit 
het district Overijssel komen. 
Antwoord: De voorzitter legt uit dat we niet stemmen voor e.e.a. op de bondsshow, maar 
op de districts TT. De stemming geldt dus alleen voor de districtsshow. 
 
Afdeling Gorssel (G-06), mevrouw Liselotte Nijman:  
Op de afdelingsvergadering heeft dit tot een enorme discussie geleid. Zand zou de vogels 
ziek maken, het zou niet goed zijn voor de gezondheid van parkietachtigen. 
 
Nijverdal/Hellendoorn (N-06) de heer Henrie Melenboer:  
De afdeling is tegen zand als bodembedekking. Het zaad komt toch vanuit het bakje op 
de bodem en wordt alsnog gegeten. De parkiet kruipt ook steeds onder het bakje. 
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Daarna wordt er tot stemming over gegaan. Groen is voor zand en rood is voor zaad. Er 
worden 16 groene kaarten opgestoken en veel meer rode kaarten, dus het blijft bij zaad. 
  
  
Commissies 
Aanwijzing stembureau voor  april 2013  = > Lettele (L-19), Lochem (L-19) en  
                        (aanwezig 19.00 uur)  Nieuwleusen (N-37)  
Kascontrolecommissie voor april 2013     => Olst/Diepenveen (OD-1), Oldenzaal I 
                         (aanwezig 18.30 uur)           en II (O-27 en O-05) 

  
Zorg dat u een vervanger hebt voor het geval een van uw functionarissen niet meer in 
staat is aanwezig te zijn. Zorg dat ook TT secretarissen die geen bestuurslid zijn op de 
hoogte zijn van procedures t.a.v. formulieren. 
  
Daarna volgt de pauze waarin gretig gebruik wordt gemaakt voor het aanschaffen van de 
prachtige kalenders. Districtsvoorzitter heeft aan de 300 meegenomen kalenders niet 
genoeg. Nabestelling is mogelijk. Henk van de Wal heeft in de pauze de gelegenheid om 
zijn apparatuur op te stellen zodat hij na de pauze kan beginnen met zijn presentatie 
over Dieren Welzijn. 
  
13.  Rondvraag 
Afdeling Haaksbergen (H-67), dhr. Albert Wevers:  
Intropika Haaksbergen zou graag zien dat er voor de komende districtstentoonstelling 
door het districtsbestuur meer aandacht zal worden besteed aan de prijstoekenning, 
zodat er niet zulke fouten worden gemaakt als de laatste 2 jaren. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
  
Afdeling Dalfsen (D-09):  
Het is niet goed dat de 1e en de 2e secretaris in het districtsbestuur gelijktijdig af treden. 
Antwoord: Wij beraden ons en zullen tot een herschikking komen. Inmiddels gewijzigd. 
 
Afdeling Enschede 1 (E-03):  
Door Willemien van de Ham (Noot secretaris: Zij is bestuurslid van 
de keurmeestervereniging kleur- en postuurkanaries) is gezegd dat het kooienbeleid pas 
in gaat met het nieuwe vraagprogramma. 
Antwoord: Districtsvoorzitter vraagt het na. Er komt terugkoppeling op. Is correct. 
  
Afdeling Deventer (D-01):  
Is er wat bekend over entstof voor kanaries? 
Antwoord: Er gaan allerlei verhalen, men is druk doende om er duidelijkheid over te 
krijgen. Zie ook de mededeling die er op de site van de NBvV over entstof voor kanaries 
staat. Zou inmiddels via de dierenarts weer besteld kunnen worden, kosten ongeveer 45 
euro. 
  
14. Sluiting 
De voorzitter  wenst allen namens het overige districtsbestuur, een goede TT en bedankt 
een ieder hartelijk voor de komst, waarna Dhr. v.d. Wal op de voor hem zo 
karakteristieke wijze de presentatie verzorgd over dierwelzijn. Deze interessante “eye-
opener” wordt besloten met de overhandiging van een enveloppe met inhoud en een 
applaus.   
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PRIJSWINNAARS uit district Overijssel bij COM MONDIAL te 

Hasselt (België) 
 

Naam Goud Zilver Brons 

Doeve H.        1 

Enzerink E.     1    

Es van R.        1 

Kokkeler H.F.  1     2 

Korf Dirk  7  3  3 

Lucas J.  1     1 

Melenboer M.A.H.  2       

Nikamp  Geert  1  2    

Oude Griep M.  1       

Rond A.M.J.M.     1    

   13  7  8 

 

 
GEFELICITEERD !!! 

 
 
 

 
 
 

Op zaterdag 16 februari 2013 werd Dhr. J. Beltman in Rijssen 
tijdens de jaarvergadering van zijn afdeling benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau. 
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GEHEUGENSTEUNTJE  T.B.V.  AFDELINGSECRETARIATEN 
 

 
Nr Maand Onderwerp Aktie 
1. Januari Aanvraag jubileumspelden 

voor geheel geldende jaar 
Aanvragen bij districtsvoorzitter ! 
Gegevens die benodigd zijn: 
a. Naam betreffend lid 
b. Kweeknummer 
c. Periode lidmaatschap 
d. Afdelingscode 
e. Datum wanneer uitreiking plaatsvindt.  
Indien de speld door een districtsbestuurder wordt 
uitgereikt, dan tevens een verhaaltje over de 
jubilaris bijvoegen. Vlak voor de uitreiking een 
herinnering sturen. 

2. April Verhindering district 
vergadering 

Bij verhindering van bezoek aan de 
districtsvergadering, afmelding tijdig doen 
toekomen aan districtssecretaris.  

3. Augustus/ 
September 

Jeugdontmoetingsdag Opgave doen voor jeugdontmoetingsdag bij de 
organiserende afdeling. 

4. September Officiële TT aanvraag Voor 15 september dient dit formulier, in 
drievoud,  in bezit te zijn van de districtsvoorzitter.
(Graag duidelijk invullen) 
Het formulier moet data bevatten, die ligt in de 
voor uw afdeling geldende vaste week. Graag 
duidelijk en alles invullen a.u.b. 

5. Oktober Verhindering district 
vergadering 

Bij verhindering van bezoek aan de districts- 
vergadering, afmelding doen toekomen aan de 
districtssecretaris. 

6. Oktober/ 
November 

District tentoonstelling Opgave doen van de inzendingen bij de 
organiserende afdeling. 
Advies: 
- Probeer per afdeling de opgave te doen. 
- Controleer de formulieren op juiste invulling 
- Waarde van vogels en kooien apart opgeteld 

op achterzijde vermelden. 
- Op tijd inleveren 

7. Oktober/ 
November/ 
December 

Keurmeesters Keurmeesters die komen keuren op de afdeling een 
herinneringsbrief sturen, met vermelding waar, 
wanneer en met wie er gekeurd wordt. 

8. Gehele jaar Wijziging bestuur c.q. adressen 
van bestuursleden 

Verzenden naar: 
- districtssecretaris 
- bondsbureau  

9. Gehele jaar Wetenswaardigheden afdeling, 
b.v. jubilea, eretitels, 
overlijdensgevallen, etc. 

Verzenden naar bondsbureau c.q. redactie  
maandblad "Onze Vogels", via info@NBvV.nl 
 

10. Gehele jaar Clubshopartikelen De in het districtsblad aangegeven clubshopartikel 
kunnen door toedoen van de districtsvoorzitter op 
goedkope wijze in uw bezit komen (dit scheelt o.a 
porti). De clubshopartikelen die U nodig hebt, kunt 
u per mail bestellen bij de DV. Op tijd en ruim 
voor de districtsvergaderingen. Op de voor en 
najaarsvergadering worden de artikelen dan 
afgeleverd. Uiteraard tegen contante betaling. 
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2013 
 
Artikel 1. 
De tentoonstelling wordt georganiseerd door Vogelvereniging “De Goudvink” Almelo (A-15) 
 en wordt gehouden in zaal “ ’t Brookshoes ”, Pastoor Ossestraat 21, 7627 PJ Bornerbroek, tel. 074-3841790. 
 
Programma: 
Zondag  22 december Inbreng   16.00 tot 20.00 uur 
Maandag 23 december Keuring 
Dinsdag  24 december Inrichten 
Woensdag 25 december Gesloten 1e kerstdag 
Donderdag 26 december Opening  11.00 tot 20.00 uur 
Vrijdag   27 december Open van 10.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag  28 december  Open van 10.00 tot 20.00 uur  
Zondag  29 december Open van             10.00 tot 16.00 uur 
Zondag  29 december  Afgifte vogels  16.00 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 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 7 december 2013, noodsituaties daargelaten, in bezit te 
zijn van: TT secretaris H.M. Voortman, J.J. van Deinselaan 22, 7602 VL Almelo, telefoon 0546-870269. 
Ingeschrijfformulieren mogen tevens per mail worden gezonden aan secretariaat@goudvink-almelo.nl  
 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op RABO rekening nr. 38.13.44.754 t.n.v. “De 
Goudvink” Almelo, onder vermelding van DTT Ov. 2013 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 over gekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van de 
klapkooien gebruik wil maken. Voor papegaaiachtige zijn grote vluchten beschikbaar, hiervoor contact opnemen 
met de T.T. secretaris. 
 
Artikel 6. 
De vogels moeten worden ingebracht, zonder water met de voorgeschreven witte universele drinkfonteintjes, 
maar wel met voldoende zaad in de zaadbakjes en voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit 
schelpenzand gebruikt worden, uitgezonderd de parkietachtige die 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,  april 2013 
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MEDEDELINGEN en OVERIGE INFORMATIE 

 
 

 Bondsonderscheidingen worden alleen verleend bij 25, 40, 50 of meerdere jaren 
aaneengesloten lidmaatschap van de bond. Jubilea zijn gekoppeld aan lidmaatschap en 
niet aan een ringnummer. 

 
 Voor het verstrekken van jubileumspelden zijn de naam van de jubilaris, het 

kweeknummer en de periode van lidmaatschap van belang. Met behulp van deze 
gegevens kan een onderscheiding worden aangevraagd bij de districtsvoorzitter, in 
principe in de maand januari en wel voor het gehele lopende jaar. Jubileumspelden 
worden niet verstrekt, zonder eerdergenoemde gegevens. Graag uw afdelingscode 
tevens vermelden !!!!! 

 
 Draagspelden voor 25 en 40 jaar kunnen door het afdelingsbestuur zelf worden 

uitgereikt. Op verzoek kunnen deze door districtsbestuurders worden uitgereikt, 
echter alleen in combinatie met een TT opening c.q. TT bezoek. Legpenningen van 50 
jaar en meer worden door de districtsvoorzitter of bij verhindering door een vervanger 
uitgereikt. Het districtsbestuur verzoekt dan ook om tijdig, plaats, datum en tijdstip 
bekend te maken en informatie te ontvangen over de jubilaris. 

 
 In principe vind U de door U aangevraagde spelden 25 en 40 jaar, in uw afdelings-

enveloppe tijdens de districtsvergadering van april. Indien U de spelden eerder wilt 
ontvangen, dient U dit expliciet te vermelden in uw aanvraag. Uitreiken op de 
districtsvergadering spaart postzegels en heeft dus altijd de voorkeur. 

 
 Voor leden die U gewaardeerd wilt zien met de onderscheiding  “Bijzonder 

gewaardeerd lid NBvV”, dient U een aanvraag hiertoe te richten aan het 
Hoofdbestuur. Deze aanvraag dient, naast de gegevens van de persoon die het betreft, 
de redenen van de aanvraag te bevatten en verzonden te worden naar de 
districtsvoorzitter. Deze redenen dienen zo ruim mogelijk beschreven te zijn. 
Bedoelde onderscheiding is dus niet alleen bedoeld voor bestuurders, maar tevens 
voor leden van de N.B.v.V. op de werkvloer, die zich gedurende een groot aantal jaren 
(rond de 25 jaar) verdienstelijk hebben gemaakt.  

 
 Het staat een ieder in Nederland vrij om voor iemand die meer dan een normale 

bijdrage levert aan het sociale leven, een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen. 
Dit dient op tijd en met redenen omkleed te gebeuren. Het spreekt voor zich dat deze 
aanvraag niet in overleg gebeurd met de te decoreren persoon. Voor informatie kunt U 
terecht bij het gemeentehuis van uw gemeente. Uw districtsbestuur kan U hier 
mogelijk bij adviseren, dan wel ondersteunen.  

 
 Wij verzoeken een ieder de in dit bulletin aanwezige secretariaatslijst te controleren. 

Bij fouten c.q. wijzigingen, dit graag z.s.m doorgeven aan de districtssecretaris. 
 

 Indien berichten per e-mail aan een van de districtsbestuurders wordt verzonden, 
graag uw afdelinggegevens en postadres vermelden. 
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 Zoals U ongetwijfeld weet heeft de NBvV een internetpagina, maar daarnaast tevens 

als service de site vogelmarktplaats.nl, vogelcafe.nl en afdelingsnieuws.nl 
ontwikkeld. Inmiddels worden deze sites door velen bezocht en staat eerstgenoemde 
hiermee in de top van meest bezochte dierensites. Genoemde sites zijn de moeite van 
het bezoeken, maar tevens het plaatsen van een advertentie meer dan waard. 
Kunt u de site www.afdelingsnieuws.nl niet benaderen of worden uw berirchten niet 
geplaatst, dan komt dit door de Internet Explorer. U kunt dan het programma Mozilla 
Firefox gratis downloaden, via deze toegang is de pagina wel bereik- en bewerkbaar. 

 
 Ook hebben enkele afdelingen in het district prachtige sites ontwikkeld. Bezoekt U 

deze sites eens en doe ideeën op. Het is meer dan de moeite waard. 
 

 Wilt U iemand van het districtsbestuur uitnodigen voor een bezoek aan uw onderlinge 
tentoonstelling. Stuur de uitnodiging dan naar de districtsbestuurder die in het 
verdelingsoverzicht staat.  
 

 Opname van jubilarissen en overledenen van uw afdeling in het maandblad “Onze 
Vogels” dient u zelf te verzorgen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@nbvv.nl.  

  

 
 

Bestel de kalenders van 2014!!! 
(adverteerders zijn er blij mee) 

 
 

 
 

KOSTEN  
 

€ 2,50 per stuk 
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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 2013 !!!!! 
 
De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 
 
- Bondsinsignes     €   1,75 
- T-shirt       €  10,00 
- Aanstekers      €   1,00 
- Dynamo LED lamp     €   9,50 
- Paraplu NBvV      €   8,50 
- Knuffelbeer met NBvV shirt    € 12,00 
-     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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JEUGDONTMOETINGSDAG te Nijverdal  
 
Op  5 oktober 2013 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun vogels te 
mogen begroeten in het gebouw Postduivenvereniging “Vitesse”, Veldsweg 11 te Nijverdal  
Uiteraard zijn ouders, begeleiders en vriendjes/vriendinnetjes ook welkom.  
 
JEUGDLEDEN (tot en met 16 jaar) !!!!         WAAR MOET JE OP LETTEN ??? 
 
a. Er kan door jullie ingestuurd worden in 9 verschillende groepen, te weten: 

1. Kleurkanarie’s 
2. Postuurkanarie’s 
3. Japanse meeuwen/zebravinken 
4. Tropische vogels  
5. Europese Cultuurvogels 
6. Duiven en grondvogels 
7. Grasparkieten 
8. Agaporniden 
9. Grote parkieten 

Bij minder dan 3 vogels in een groep, volgt evt. samenvoeging met een andere groep. 
b. Alleen EK vogels volgens het vraagprogramma 
c. Ben je pas lid of had je nog geen kweeknummer, dan ook OK 
d. Alleen EK vogels met je eigen kweeknummer 
e. OK volgens het vraagprogramma mag ook bij tropen en grote parkieten 
f. Geen stammen 
g. Niet meer dan 10 vogels 
h. Je moet zelf met je vogels meekomen 
i. Er zijn kampioensprijzen, 1e, 2e en 3e prijzen beschikbaar.  

< 3  vogels in een groep een kampioen 
4-5  vogels in een groep een kampioen en 1e prijs 
6-8 vogels in een groep een kampioen, 1e en 2e prijs 
9 > vogels in een groep een kampioen, 1e, 2e en 3e prijs 
 

Daarnaast is er een OK kampioensbeker in de groepen: Kanarie’s, Kromsnavels en overigen. 
  
Het inbrengen is om 08.30 uur. Het gebouw is open vanaf 08.00 uur. Om 09.00 uur beginnen 
de keurmeesters met de keuring. Voor iedere inzender is er een leuke bruikbare herinnering 
aan deze dag. 
 
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 MET JE VOGELS,  
     TOCH OOK NAAR   
         NIJVERDAL ? ?  
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG op zaterdag 5 
oktober 2013 te Nijverdal. 
(Inschrijfformulieren voor 20 september 2013 inzenden naar Bennie Jansen of Lorkeers, 
Verdistraat 11, 7442 JM Nijverdal, tel. 06-20959283.  
 
NAAM JEUGDLID : ___________________________________________________ 
ROEPNAAM  : ___________________________________________________ 
GEB.DATUM : ___________________________________________________ 
LID AFDELING : ___________________________________________________ 
KWEEKNUMMER : ___________________________________________________ 
ADRES  : ___________________________________________________ 
POSTCODE  : ___________________________________________________ 
WOONPLAATS : ___________________________________________________ 
TELEFOON  : ___________________________________________________ 
 
 
KLASSE SOORT VOGEL (KLEURSLAG)  EK  OK 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 5 oktober 2013 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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Aangevraagde TT’s 2013 

Week Afdeling Code Keurdag Weekdata 
42 Lochem 

SNGN Spec club 
L-19 
 

Woensdag   (Nationale) 
Woensdag 

14 tot 20 oktober 2013 
Ondergebracht bij L-19 

44 
 
 
8 

Enschede I 
Sibculo 
Wijhe 
Deventer 1 
Oldenzaal  
Olst/Diepenveen 
Haaksbergen 
Twello 
Spec Club Eur. cultuur 

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

Woensdag  
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag 
Maandag 
Dinsdag 
Vrijdag 
Donderdag 
Woensdag Rijssen 

 
 
 
28 oktober tot 3 november 2013 
 

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  
Zaterdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Dinsdag 

 
 
 
 
4 tot 10 november 2013 
 

46 
 
 
13 
 
 
 

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

R-06 
N-37 
A-04 
H-31 
O-05 
E-28 
O-22 
Z-07 
O-34 
D-29 
T-17 
E-19 

Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Dinsdag  
Dinsdag  
Woensdag 
Dinsdag 
Donderdag 
Donderdag 
Donderdag 
Donderdag 
Donderdag 

 
 
 
11 tot 17 november 2013 
 

 47 
 
 
8 
 
 

Hengelo 
Genemuiden 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Hengelo  
Mozaiekclub NO 

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

Woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 
Vrijdag Ommen 

 
 
 
18 tot 25 november 2013 
 
 
 

48 
 
5 

Lettele 
Hasselt 
Zwartsluis 
Kampen/IJsselmuiden 
Zwolle 

L-13 
H-22 
Z-12 
K-18 
Z-08 

Woensdag (regio) 
woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

 
 
25 november tot 1 december 2013 

49 
2 

Urk 
Deurningen 
Denekamp 
Ommen 

U-04 
D-32 
D-11 
O-22 

Woensdag 
Donderdag 
Woensdag 
Dinsdag (regio) 

 
2 tot 8 december 2013 

50 Wisselende afdeling  Keuringen op di en woe niet 
toegestaan m.u.v. district TT 

 
9 tot 15 december 2013 

51 Wisselende afdeling  Keuringen op di en woe niet 
toegestaan m.u.v. district TT 

 
16 tot 22 december 2013 

52 Wisselende afdeling A-15 Keuringen op di en woe niet 
toegestaan m.u.v. district TT 

 
23 tot 29 december 2013 
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Data TT weken t.b.v. aanvraag 2014  
 

 

Week Afdeling Code Keurdag Weekdata 
42 Lochem L-19 Woensdag   (Nationale) 12 tot 18 oktober 
44 
 
 
9 

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 

 
 
26 oktober tot 1 november 2014 

45 
 
 
13 
 
 
 

Tubbergen 
Den Ham/V’hoop 
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 

 
 
 
2 tot 8 november 2014 

46 
 
 
12 
 
 
 

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

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

Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Dinsdag  
Dinsdag  
Woensdag 
Woensdag  
Dinsdag 
Donderdag 
Donderdag 
Donderdag 
Donderdag 

 
 
 
 
9 tot 15 november 2014 
 

 47 
 
 
8 
 
 

Hengelo 
Genemuiden 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Hengelo  

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

Woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 

 
 
 
 
16 tot 22 november 2014 
 

48 
 
5 

Ens 
Hasselt 
Zwartsluis 
Kampen/IJsselmuiden 
Zwolle 

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

Donderdag 
woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

 
 
23 november tot 29 november 2014 

49 
3 

Urk 
Deurningen 
Denekamp 

U-04 
D-32 
D-11 

Woensdag 
Donderdag 
Woensdag 

 
30 november tot 6 december 

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 combi District TT Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v. 
2009 niet toegestaan, m.u.v. district TT 
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:   2013  Nijverdal (N-06)  

2014  Tubbergen (T-15) 
2015  Westenholte (W-40) 
 

Districtstentoonstelling Overijssel:   2013  Almelo II (A-15)  
2014  Steenwijk (S-15) 
   Steenwijkerwold (S-39) 
   Vollenhove (V-17)  
2015  Wierden (W-25) 
 2016  Vacant 
 

Districtstentoonstellingen:    2013  26 t/m 29 december 2013 
       2014  week 52 (kerstdagen) 
       2015  week 52 (kerstdagen) 
 
Bondskampioenschappen NBvV:   2014  16 t/m 19 januari 

2015  08 t/m 11 januari 
2016  14 t/m 17 januari 
2017           12 t/m 15 januari 

 
COM tentoonstellingen:    2014  Italië 

2015   Nederland (Rosmalen) 
        2016  Portugal 

 
Beschermde weken:     2013    28 okt t/m 24 november 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
Ringkleur voor de komende jaren: 
 
2014 Groen (RAL 6026) 2015 Violet (RAL 4008) 2016 Oranje (RAL 2003)   
2017 Blauw (RAL 5019)  2018 Rood (RAL 3002) 2019 Zwart  (RAL 8005)  
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 
 
JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 
2013   1e Secretaris    G.J. van Duuren 
   2e penningmeester   W. Smit 
2014   Voorzitter    A. Zomer 
   2e Secretaris    L. Zandman 
   Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 
2015   Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 
   2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 
 
 
EN ZO VERVOLGENS 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 
 
Dinsdag 16 april  2013 (voorjaarsvergadering) 
Dinsdag  15 oktober 2013 (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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OM REKENING MEE TE HOUDEN: 
 
De verdeling v.w.b. bezoek aan uw tentoonstelling, aanspreekpunt bij problemen en het 
uitreiken van jubileumspelden, daar waar mogelijk, door het districtsbestuur is als volgt: 
 
Jan van Duuren  
Bathmen, Diepenheim/Markelo, Deventer 1, Gorssel, Lochem, Twello 1 & 2 
en Raalte. 
 
Harry Oude Vrielink   
Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Deurningen, Denekamp, Ootmarsum en Almelo 2 
 
Piet Konkelaar   
Dalfsen, Dedemsvaart, Lettele, Nieuw Leusen, Ommen, Westenholte, Zwolle 2, Steenwijk, 
Rijssen (SEC), Kampen/IJsselmuiden en Genemuiden  
 
Willem Smit  
Ens, Genemuiden, Hasselt, Steenwijkerwold, Zwartsluis, Vollenhove, Urk en Sint 
Jansklooster. 
 
Albert Zomer 
Tubbergen, Nijverdal/Hellendoorn, Almelo 1, Wierden, Urk,  alsmede afdelingen ANBvV op 
uitnodiging.   
 
Lambert Zandman  
Rijssen, Wijhe, Heeten, Olst/Diepenveen, Hardenberg, Gramsbergen, Den Ham/Vroomshoop 
en Zwolle 3 
 
Egbert van Dijk 
Enschede 1 en 3, Hengelo 1 en 2, Haaksbergen, Oldenzaal 1 & 2 
 
Gelieve de uitnodigingen voor TT’s en uitreikingen van spelden die samen vallen met 
een opening van de TT rechtstreeks naar de districtsbestuurder, die aan uw afdeling 
gekoppeld is, te sturen. 
 

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

VERZOEK AAN U ALLEN IS HET  
TT ROOSTER VAN 2013 na te kijken. 

 
DENK aan de AANVRAAG voor 2014. Deze samen met een 

kopij van de keurcontracten insturen aan de 
districtsvoorzitter voor 15 september 2013. 

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


