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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 2923 leden (waarvan 137 jeugdleden). Dit betreft 

informatie van 15 februari 2015. (In 2004 telde het district Overijssel 57 afdelingen met 
3747 leden, waarvan 227 jeugdleden) 

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

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: 
 NL69INGB0002490029, ten name van: Stichting District Overijssel 
       Stickerbelt 79 
       8014 ND Zwolle 
 
onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging. 
 

De gelden uit het districtsfonds hebben de volgende bestemming: 

2/4: Voor de afdeling die de district TT organiseert; 
1/4: Voor jubilea, prijzen, enz.  
1/4: Voor jeugdzaken 
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 14 APRIL 2015, 19.30 UUR 
 

U wordt uitgenodigd voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op: 

dinsdag 14 april 2014 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 

Marieenheem, tel. 0572-351238. 

 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen districtsvergadering 7 oktober 2014 

3. Ingekomen en uitgegane stukken. 

4. Benoeming afgevaardigde naar A.V. op zat. 9 mei 2015 

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 2015 lid van bestuur Dhr. Sjoerd 

Munniksma en penningmeester Dhr. Dirk Verburg. Beiden stellen zich herkiesbaar. 

Reglementair konden tegenkandidaten worden gesteld door een district, tot 31 

december 2014. 

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2015, 

penningmeester Piet Konkelaar en 2e voorzitter Harry Oude Vrielink. Beiden 

stellen zich herkiesbaar. Reglementair konden tot 31 december 2014 

tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen.   

8.  Mededelingen NBvV 

      PAUZE 

9. Bespreking/discussie betreffende voorstel financiële bijdrage afdelingen (max. ½ 

uur) en vervolgens stemming (zie bladzijde 11 en 12) 

10. Bespreking financieel verslag districtsfonds (Separaat bijgevoegd).  

11. Verslag kascontrole commissie Lettele (L-13), Kampen/IJsselmuiden (K-18) 

en Hengelo (H-95). Graag 18.30 uur aanwezig voor controle kas. 

12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2016, Hengelo (H-64), Heeten (H-77) 

en Hasselt (H-22), in volgorde zoals afgesproken.  

13. Terugblik district TT 2014 Vollenhove en uitreiking herinneringsborden.   

14.  Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen. Het stembureau wordt gevormd 

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

volgens aantal volwassen leden per 1 januari 2015, zie jaarverslag NBvV 2014.  

15. Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2015 te Westenholte (W-40) 

16. Rondvraag 

17. Sluiting 

 

U wordt 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. 

 

 

 

 

 

 

 



District Overijssel NBvV voorjaar 2015                                                                                              

 - 4 -                                                                                                                                                     

 

 
Notulen districtsvergadering 7 oktober 2014 

 

1.Opening: 
 

De voorzitter heet een ieder van harte welkom op deze najaarsvergadering, een speciaal 

woord van welkom aan de ereleden van de NBvV de heren D.J. van der Molen, W.J. Mulder 

en Lid van Verdienste C. van Elven. Tevens welkom aan H.K. van der Wal. Henk is hier om 

ons op de hoogte te brengen van de stand van zaken met betrekking tot de Commissie 

Dierenwelzijn. 

 

Bericht van verhindering: Haaksbergen (H-67) i.v.m. condoleance verband houdende met de 

slachtoffers van de ramp met de monstertruck. Ook de vergadering staat stil bij de slachtoffers 

en hun familieleden. Hengelo (H-95) en Nijverdal/Hellendoorn (N-06) 

 

Zonder kennisgeving afwezig: Deurningen (D-32) Hasselt (H-22) Urk (U-04) en Westenholte 

(W-40) 

 

Zonder de kwaliteiten van betrokkenen binnen de diverse afdelingen individueel te benoemen 

zijn ons sinds de vergadering van april ontvallen:  

 

Dhr.  A.  Kuipers  Hasselt 

Dhr. A.J.  Nijenkamp  Nijverdal-Hellendoorn 

Dhr. A.C.   Blonk, v.d.  Urk 

Dhr. J.A.L.M Maat, ter  Ommen 

Dhr. J.  Bast   Nijverdal-Hellendoorn 

Dhr.  P.H.  Kiekebos  Steenwijk 

Mevr. H.J.  Wagenvoort  Deventer  

Dhr. E.B.  Vries, de  Ens 

Dhr.  J.A  Jansen,   Twello (T-17) 

Dhr. J.  Boer, de  Sint Jansklooster 

Dhr. H.J.  Smit   Wierden 

Dhr. T  Lansink  Ootmarsum 

Dhr. J  Voortman  Wierden 

Dhr. A.  Koffeman  Urk 

Dhr.  F.  Nijland  Deurningen 

Dhr. H.  Riekert   Almelo (A-04) 

Dhr. A.C.M. Dijkman  Ommen 

Dhr. J.  Vloedbeld  Giethoorn  

 

De naaste familie van de overledenen wordt sterkte en kracht toegewenst. 

 

Mededelingen vooraf:  

 

* Nieuwe secretariaat overzicht komt per email naar u toe, alsmede een kort verslag van 

 deze districtsvergadering. 

* De goedkeuring voor de aangevraagde TT’s in 2015 vind u in de afdeling enveloppe 

(deze graag retour). 

* Aangevraagde jubileumspelden tevens in dezelfde enveloppe. 

* In de pauze kunt U terecht voor de kalenders en vogeldoosjes, tegen contante betaling. 

 Eerst de afdelingen die besteld hebben en vervolgens alle gegadigden. 
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2. Notulen 15 april 2014 

Notulen worden blad voor blad doorlopen. Zonder op- en/of aanmerkingen worden de notulen 

goedgekeurd en onder een woord van dank aan de notulist voor het maken getekend. 

 

3.  Inkomende en uitgegane stukken 

* Bestuur mutaties met dank hiervoor. Voorzitter vraagt afdeling altijd of deze mutaties 

ook aan het bondsbureau zijn verzonden. 

*          Vragen over TT’s 

* Vragen of de TT verzet mag worden. Dit mag indien men maar keurmeesters heeft 

geregeld, bij de aanvraag van de TT dienen altijd kopieën van de keurcontracten te 

zitten. 

* De catalogus van de jeugdontmoetingsdag voor de jeugdleden kan hier afgehaald 

worden. 

* De brief van de afdeling Zwolle 3 (Z-08) waar in ze mededelen dat de vereniging 

opgeheven wordt, wordt in zijn geheel door de districtsvoorzitter voorgelezen. 

 

   

4. Verslag afgevaardigde naar AV op 17-5-2014  

Het verslag van de afgevaardigde afd. Glanerbrug, de heer Marcel Leevers, is toegestuurd aan 

alle afdelingen en staat afgedrukt in het districtsblad. Er worden geen vragen over gesteld en 

met een woord van dank aan Marcel (die vanavond niet aanwezig kan zijn) goedgekeurd. 

 

5. Bespreking afdelingsvoorstellen 

Geen binnengekomen. Het is goed als u met een afdelingsvoorstel komt om het eerst te 

toetsen in uw eigen district. 

 

6. Verkiezing hoofdbestuur 

Lid van bestuur Sjoerd Munniksma en penningmeester Dirk Verburg zijn aftredend in 2015 

en hebben zich herkiesbaar gesteld. Feit blijft dat tegenkandidaten zich kunnen melden onder 

de gebruikelijke voorwaarden.  

 

7. Reguliere verkiezing districtsbestuur 

Periodiek aftredend in 2015 en herkiesbaar zijn penningmeester Piet Konkelaar en 2e 

voorzitter Harry Oude Vrielink. Beiden zijn herkiesbaar. Uiteraard kunnen voor beide functies 

tegenkandidaten gesteld worden, mits gesteund door 10 afdelingen en een intentie verklaring 

en wel tot 31 december 2014.  

 

8. Jeugdontmoetingsdag 

Verslag van afgevaardigde van de afdeling Tubbergen (T-15), op 4 oktober 2014.  

Coördinator van de jeugdontmoetingsdag Harry Oude Vrielink meldt dat het een hele leuke 

dag is geweest, het aantal inzenders en vogels is heel erg tegen gevallen. De afdeling 

Tubbergen is altijd goed vertegenwoordigd geweest op deze dagen en de jeugd heeft de 

afdeling Tubbergen toch een beetje in de steek gelaten. Toch is deze dag voor de 

jeugdinzenders die wel aanwezig waren en voor de medewerkers van de afdeling Tubbergen 

een geslaagde dag geweest. 12 inzenders kwamen met 73 hele mooie vogels en bijna ieder 

kind ging wel met een mooie beker naar huis. Daarnaast kregen zij een goed gevulde tas met 

artikelen mee die door sponsoren waren geschonken. Buiten was er gelegenheid om zelf een 

vogelnestkastje in elkaar te zetten, daar werd goed gebruik van gemaakt. Zelfs de  
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districtsvoorzitter was druk aan het timmeren, zie foto’s op facebook en de site van 

Overijssel. In 2015 zal afdeling Westenholte e.e.a. verzorgen, afdeling Tubbergen wenst hun 

al vast veel succes. 

 

De districtsvoorzitter bedankt de afdeling Tubbergen voor de organisatie, meldt dat op de site 

van district Overijssel een verslag incl. foto’s te vinden is. Na Westenholte zal de afdeling 

Glanerbrug de jeugdontmoetingsdag organiseren (2016). Wij hopen op meer inzenders en 

vogels.   

 

9. Mededelingen betreffende NBvV 

 

TT programma’s 

Onverwachts is Dhr. Koks van het TT programma TT-win overleden. Zijn familie is niet in 

staat de werkzaamheden v.w.b. het programma voort te zetten, mede omdat e.e.a. beveiligd is 

en zij de entree codes niet weten. Er is dus geen voortzetting meer gegarandeerd v.w.b.  

TT –win. 

 

Dries Klein Egelink, de ontwerper van het andere TT programma wat bij velen van u in 

gebruik is en welk wij ook gebruiken voor het district is zodanig ziek dat hij geen 

ondersteuning meer kan geven aan het TT programma.  

 

Als district zullen we dit jaar voor het eerst gaan draaien met een nieuw programma 

ontworpen door Dhr. Lex Kaptein. Dit is trouwens een verplichting door de NBvV opgelegd. 

U begrijpt dat ook wij moeten leren, maar dat wij vertrouwen op de kundigheid van Ben en 

Wil Papenborg. Als districtsbestuur dragen wij uiteraard de verantwoordelijkheid.  

Ben en Wil hebben met dit programma al proefgedraaid met de Euregioshow als voorbeeld. 

U kunt het TT programma van Lex Kaptein ook aanschaffen. Kostprijs 50 euro in aanschaf, 

waarbij updates in de toekomst 25 euro zullen gaan kosten (dit wordt tot een minimum 

beperkt). Het is verstandig om e.e.a. later (in 2015)  aan te schaffen, daar wij veranderingen 

op korte termijn mogen verwachten. 

 

Jeugd 

N.a.v. stemming op de AV omtrent jeugdleden tot 18 jaar is er een mededeling van het HB 

gekomen. Gezien dat e.e.a. in de statuten is verwoord en hiertoe een wijziging van e.e.a. dient 

te komen had 2/3 van de leden voor dienen te stemmen (minimaal 10.692). Er waren echter 

9234 voor stemmers, een tekort om een statuut wijziging door te voeren. De jeugdleeftijd 

blijft derhalve gehandhaafd tot de dag waarop men 17 wordt. Wel mag jeugd beneden 17 zelf 

bepalen of zij mee doen in de senior klasse of jeugdklasse (naar voorbeeld voetbal). Let op 

dat de jeugd bij het opgeven voor vogels voor de district TT en de bondsshow aan moet geven 

dat zij bij de jeugd mee willen spelen. Het staat automatisch op senioren.  

 

Dewar kooien 

De Dewarkooi blijft ook in het nieuwe vraagprogramma gehandhaafd, tenzij e.e.a. bij wet 

verboden gaat worden. Dit betekent dat u nog zeker, met ingang van 2015) vijf jaar gebruik 

kunt maken van deze kooien.  

 

Wij adviseren wel als u van plan bent nieuwe kooien aan te schaffen de nieuwe postuur kooi 

aan te schaffen. Deze kooi kan gebruikt worden voor bijna alle postuurkanaries en zal op den  
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duur ook de koepelkooien vervangen (stokjes zijn verplaatsbaar in hoogte). Deze nieuwe kooi 

heeft de maten van een universeelkooi, maar is open.  

 

Ringen en TT 

Het is met onmiddellijke ingang toegestaan om met ringen van alle organisatie mee te doen 

op NBvV TT’s met dien verstande dat aantoonbaar is dat deze ring toegekend is aan de 

inzender door betreffende organisatie. De inzender dient wel te allen tijde lid te zijn van de 

NBvV. Registratieformulieren zijn dus niet meer nodig, entingpapieren uiteraard wel. 

 

Vraagprogramma 

Er komt een nieuw vraagprogramma, liever gezegd die is op een haar na klaar. Verdwenen 

zijn de bonte kanaries. De colli’s zijn uitgebreid met 60 groepen. De kleine grasparkiet blijft 

gevraagd worden. Cor van Elven geeft aan dat deze gevraagd worden in alle kleuren. 

 

TT Agenda on-line 

Er zijn nog steeds afdelingen die de door hen te organiseren tentoonstelling niet in de TT 

agenda hebben gezet. Dat is jammer, want het is zo makkelijk en wijzigingen kunt u a la 

minute invoeren. Doe het alsnog, is het advies.  

 

Keuringen 

Denkt u aan de nieuwe regels. U hebt zo allemaal toegezonden gekregen. Per 2014 is het 

keurloon van een KM 45 euro en per 2015 stijgt dit naar 50 euro. Denk aan de 

herinneringsbrieven. Hebt u een keurmeester teveel meld dit dan tijdig is dit binnen 6 

maanden voor de keuring, dient u de keurvergoeding alsnog te betalen. Denk aan de 

herinneringsbrief aan de keurmeesters. 

 

Bondsshow 

Als NBvV zijn wij in de doelstelling van 2013 geslaagd om minder in de min te draaien op de 

bondsshow. Daar waar het min saldo in 2013 nog 50.000 euro was, is het nu teruggebracht 

naar 10.000 euro. Een knappe prestatie, hetgeen gerealiseerd is door onderhandelingen over 

contracten, sponsering en bezuiniging op inzet. 

 

DVD 

Vond u de film ook zo geslaagd. U hebt het nu op film gezien, het is de moeite waard om 

e.e.a. met eigen ogen ter plaatse te zien en de sfeer te proeven. De NBvV nodigt u uit.  

 

10. Mededelingen inzake district TT  

De heer Jannes Lok van de afdeling Vollenhove komt namens de afdelingen Steenwijk, 

Steenwijkerwold en Vollenhove naar voren. De organisatie van de districtstentoonstelling in 

2014 wordt door deze drie afdelingen gezamenlijk georganiseerd. De samenwerking loopt 

voortreffelijk, alles loopt op schema, de sporthal was al prachtig is net verbouwd en nu nog 

mooier, dus kom allemaal met heel veel vogels naar Vollenhove. 

 

Er zijn voldoende klapkooien en in navolging van de Bondsshow waar de duiven ook 

verplicht worden onder gebracht in klapkooien geldt dit ook voor de districtsshow zie artikel 

15 van het reglement. 
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Er zijn in Overijssel meerdere regio’s, Jannes raad iedere regio aan om met enkele 

verenigingen uit de regio gezamenlijk de districtstentoonstelling te organiseren, het verbindt 

de onderlinge contacten. Districtsvoorzitter bedankt Jannes en roept de aanwezigen op hun 

leden te stimuleren om met veel vogels naar Vollenhove te komen en de drie organiserende 

afdelingen Steenwijk, Steenwijkerwold en Vollenhove niet in de steek te laten. 

  

11. Mededelingen betreffende district 

 

Na de oproep om uw afdeling te promoten waren er binnen 2 dagen stukjes met foto’s van 

afdelingen binnen. 

 

Stichting District Overijssel 

Zoals u weet adviseren wij al jaren om lopende rekeningen van afdelingen niet via rekeningen 

van privépersonen te laten lopen, daar hier risico’s aan verbonden zijn. Voorbeelden te over 

m.b.t.  overlijden, in geval van scheiding of anderszins.  

 

Het is daarnaast langer bekend dat je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk bent, indien er 

geen inschrijving in het handelsregister Kamer van Koophandel aanwezig is.  De meeste 

afdelingen hebben dit prima geregeld en zekerheden ingebouwd. Daarnaast hebben steeds 

meer organisaties c.q. verenigingen problemen om een eigen bankrekening te krijgen als een 

verenigingsrekening op naam van een privépersoon staat.  

 

Ook het districtsbestuur heeft haar eigen huishouding tegen het licht gehouden. Het district 

heeft diverse rekeningen via de ING, ondergebracht bij een privépersoon. Een onwenselijke 

situatie daar, zoals u weet, de cash-flow van het district, mede door een donatie, verkoop van 

clubshopartikelen (winstmarge) en subsidies behoorlijk is. E.e.a. geeft financiële garanties 

indien er geen afdelingen meer zijn die een district TT wil organiseren.  

 

De NBvV heeft alle districten met goede bedoelingen een op naam gestelde bankrekening 

gegeven. Alle gelden van het district dienen hierop gestort te worden. De districts-

penningmeester werd gemachtigd als beheerder van de rekening. Formeel gezien gaan de 

gelden van district Overijssel hierdoor deel uit maken van de NBvV financiën en als zodanig 

ook opgenomen worden in de begrotingen.   

 

Voor het districtsbestuur was dit onacceptabel. Het districtsbestuur is van mening dat gelden 

die door leden van district Overijssel voor een bepaalde bestemming, hetzij jeugd, lief & leed, 

hetzij voor andere doeleinden t.b.v. district Overijssel zijn afgedragen, volledig onafhankelijk 

ter beschikking dienen te staan van het district en voor hen het districtsbestuur.  

 

Het ontbreken van de status van rechtspersoon, de risico’s voor bestuurders en het niet 

volledig onbeperkt en onafhankelijk kunnen beschikken over onze financiën heeft het 

districtsbestuur doen besluiten een stichting op te richten. Op 4 september 2014 is de 

Stichting District Overijssel  (SDO) als rechtspersoon opgericht, hetgeen notarieel is 

vastgelegd, waarmee de hiaten m.b.t.  zowel de verantwoordelijkheden, als financiën van het 

district volledig transparant en duidelijk zijn vastgelegd.  
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Korte lijnen/communicatie 

Vaak is een districtsvergadering een monoloog. De districtsvergadering is bij uitstek de plaats 

om pijnpunten of voorstellen te bespreken. Ik nodig u uit. Het verbaast mij dan ook dat een 

klacht over omstandigheden in een zaal bij een KMV neergelegd wordt. Terecht werd 

betrokkene gewezen op het feit dat dit bij het district thuis hoorde. Het wekte nog meer 

verbazing, toen betrokkene aangaf dat hij bang was dat de districtsvoorzitter hem de mond 

zou snoeren. Alles kan besproken worden, alles mag ter tafel gebracht worden.  

 

Voorstel financiële bijdrage 

U hebt een voorstel gekregen van het districtsbestuur om financiële reserves uit en op te 

bouwen t.b.v. het district en de continuïteit van de district TT. Wie heeft dit al binnen zijn 

afdeling of bestuur behandeld? We komen hier zeker op terug. 

 

Bondsshow 

U hebt inmiddels een DVD gekregen. Deze geeft het vele werk maar ook de inzet van veel 

vrijwilligers weer voor Vogel, elk jaar weer. Als u nog nooit in Apeldoorn bent geweest, dan 

hebt u iets gemist. Daarnaast is het zo dat hoe meer publiek naar deze show komt, hoe 

makkelijker het te verkopen is op allerlei niveaus dat het houden van vogels, weliswaar onder 

voorwaarden, een behoefte van velen is.  

 

Commissies 

Aanwijzing stembureau voor april 2014   =>afd.Rijssen (R-06, Sibculo (S-42)           

  (aanwezig 19.00 uur)        en St Jansklooster (J-03)        

  

Kascontrolecommissie voor april 2015  =>afd. Lettele (L-13), Kampen/ 

                        (aanwezig 18.30 uur)       IJsselmuiden (K-18) Hengelo (H-95) 

 

Zorg dat u een back-up hebt voor het geval een van uw functionarissen niet meer in staat is 

zijn/haar zaken te doen. Zorg dat ook TT secretarissen die geen bestuurslid zijn op de hoogte 

zijn van procedures t.a.v. formulieren.  

 

12. Rondvraag 

Voor de rondvraag melden zich de afdelingen Lettele (L-13) Lochem (L-19) en Dalfsen (D-

09) 

Afdeling Lettele (L-13) Jan Vrielink:  

Mogen duiven uitsluitend in klapkooien ingezonden worden op de districtstentoonstelling. 

Districtsvoorzitter: NBvV heeft met algemene stemmen de nieuwe regels aangenomen en dat 

betekent dat keurmeesters vogels die niet in de voorgeschreven kooien zitten niet mogen 

keuren. Duiven dienen volgens vraagprogramma ingezonden worden in klapkooien.  

 

Jan Vrielink:  

Indien duiven in de TT-zaal overgekooid dienen te worden verliezen ze veren en is de 

tekening niet meer goed door het missen van veren. 

 

Afdeling Lochem (L-19) Rick Oudenampsen:  

De afdeling Lochem houdt in het weekend van 18 en 19 oktober haar jaarlijkse nationale 

tentoonstelling. Op zaterdagmiddag is er dan tevens een roofvogelshow, uiteraard buiten, en 

gratis toegang tot de vogelshow. 
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Afdeling Dalfsen (D-09)  

Is de poster van de districtstentoonstelling ook digitaal beschikbaar.  

Afdeling Vollenhove: Neen, wel het voorblad van de catalogus die u ook kunt gebruiken om 

in uw catalogus of afdelingsblad te plaatsen. 

 

Daarna geeft districtsvoorzitter het woord aan de heer van de Wal voor zijn verhaal van de 

commissie Dierenwelzijn. 

 

14. Sluiting 

Districtsvoorzitter bedankt de heer van de Wal voor zijn komst naar ons district en zijn 

verhaal om ons bij te praten over de commissie Dierenwelzijn, bedankt allen namens het 

overige districtsbestuur voor uw komst en inbreng, een goede TT, wel thuis en graag tot ziens. 

 

Aldus opgemaakt te Lettele 8 oktober 2014   

Jan van Duuren 

 

Te bewaren statistiek of tijd voor actie ??????? 

 
Afdeling en ledenbestand Overijssel 

Jaar Afdelingen Leden Jeugd  (incl) 

2001 59 4071 271 

2002 58 4049 261 

2003 57 3747 227 

2004 57 3747 227 

2005 56 3797 218 

2006 55 3719 196 

2007 54 3656 186 

2008 54 3543 182 

2009 53 3506 180 

2010 53 3439 172 

2011 52 3389 196 

2012 52 3257 131 

2013 51 3160 136 

2014 51 3039 136 

2015 50 
   

Het zou toch fantastisch zijn om nu onze leden te zien stijgen. 

 

Enthousiasme en passie dragen bij ledenwinst. 

 

U kunt dat bewerkstelligen door uw hobby en het plezier ervan uit te 

dragen !!!! 
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Voorstel districtsbestuur 
 
De districtstentoonstelling, normaliter een trekpleister voor elke vogelliefhebber mits georganiseerd 
en een show om je te profileren in de omgeving. Op dit moment heeft het district Overijssel voor 
2015 de afdeling Wierden gepland staan. Voor 2019 heeft de afdeling Nijverdal/Hellendoorn een 
optie genomen.  
 
Jullie zien dus dat 2016, 2017 en 2018 nog niet gedekt is. Om het risico te vermijden dat in deze jaren 
geen districtsshow gehouden worden heeft het districtsbestuur naar mogelijkheden gekeken. Het is 
belangrijk dat de district TT’s door gaan.  
 
Hierbij is duidelijk dat, indien er geen afdeling genegen wordt gevonden, er uitgeweken moet 
worden naar een locatie die beschikbaar is en die natuurlijk geld gaat kosten. Daarnaast zal het 
werven van advertenties in die omgeving een probleem worden, omdat de bronnen van 
adverteerders in de meeste gevallen al aangesproken zijn voor eigen TT’s.  Het districtsbestuur is er 
van overtuigd dat het verkrijgen van materialen en bemensing geen probleem behoeft te zijn, daar 
we dit in ons eigen belang als afdelingen zelf op zouden kunnen lossen met vrijwilligers uit de 
omgeving van een locatie of uit het district. 
 
In de najaarsvergadering van 13 oktober 2009 is het voorstel van de afdeling Lochem behandeld om 
tot een vaste bijdrage te komen per lid van een afdeling als bijdrage aan de financiën van een 
afdeling die de district TT organiseert. Destijds is dit voorstel, mede op advies van het 
districtsbestuur afgewezen. De reden lagen in het feit dat er voldoende afdelingen waren en dit 
voorstel alleen bedoeld was om extra geld binnen te laten komen bij de organiserende afdeling.  
 
De situatie is nu nog meer actueel dan ooit. Vogelgriep heeft in 2014 vogel minnend Nederland in 
haar greep gehouden over het al dan niet door gaan we shows. Bij niet doorgaan zal zeker een 
schadepost kunnen ontstaan. Des te belangrijker gaat het worden om de districtsshow vooraf 
nagenoeg kostendekkend te maken. Hiertoe heeft  het districtsbestuur in een eerdere brief twee 
scenario’s en een 5 tal opties uitgewerkt. Onder de huidige omstandigheden heeft het 
districtsbestuur gemeend om deze opties te minimaliseren naar twee in dit voorstel uit te voeren 
opties.   
 
Hoewel een 3e optie genoemd is, is dit geen optie maar een verlies voor de vogelsport. Hiermee 
brokkelt de vogelsport/hobby nog meer af. Toch wordt e.e.a. vermeld  omdat afhankelijk van de 
keuzes van jullie als afdeling het tot deze optie kan leiden.  
 
Wij denken dat het geen probleem is in het district een locatie te vinden, echter deze kost geld en 
meestal zijn inkomstenbronnen uitgeput. Een financiële bijdrage is dan ook noodzakelijk van alle 
afdelingen, daar het in ons aller belang is in de “picture” te blijven als vogelliefhebbers. Vanuit dit 
bedrag kan tevens een schadepost betaald worden, zoals eerder in Genemuiden of in geval van niet 
door gaan bij vogelgriep. 
 
Wij leggen navolgende voorstellen voor, waarbij vermeld moet worden dat elke afdeling tot op 
heden 16 euro districtsfonds betaald en tot voor kort ook 25 euro per jaar voor het aspirant 
keurmeester fonds (totaal dus 41 euro per jaar).   
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Optie 1: 
Van elke afdeling wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 62,50 per afdeling. De verdeling van 
dit bedrag is als volgt;  € 50,00 naar de organisatie van de district TT. € 5,00 naar de jeugd van 
Overijssel en € 7,50 gaat naar het district voor het “lief en leed” potje in beheer van het 
districtsbestuur t.b.v. gebeurtenissen in het district. De huidige bijdrage van het districtsfonds vervalt 
hiermee. HET TOTAAL te BETALEN BEDRAG is 62,50 euro per jaar (dit is € 21,50 meer dan wat eerder 
betaald werd aan districtsfonds en keurmeester aspirantenfonds).  
 
Het bedrag zal (mogelijk) via de bond worden geint en doorgeschoven naar de districtsrekening.  
 
Berekening 
Gemakshalve uitgaande van 50 afdelingen binnen het district levert dit een organiserende afdeling 
ongeveer 2500 euro input op. Dit maakt de huur van een locatie makkelijker en kan bijdragen aan de 
additionele kosten zonder dat men afhankelijk is van adverteerders.  
 
Optie 2 
Ons district kent 51 afdelingen. Elke afdeling neemt jaarlijks verplicht 30 kalenders af. De afdeling 
doet met de kalenders wat zij zelf wil. Verkopen voor minimaal € 2,50 betekent terugvloeien van de 
kostprijs in de afdelingskas, gratis weggeven is een kostenpost voor de afdeling van 75 euro.  De 
kalenders doen in ieder geval naast financiën genereren ook nog promotioneel werk.  
 
Berekening 
51 x 30 = 1530 kalenders, die elk jaar verspreidt worden binnen het district.  
Totale inkomsten zijn 1530 x 2,50 =    3825,00 
Aan de NBvV moet inkoop afgerekend worden   1530,00 
Over voor de districtskas    2295,00 
 
2000 euro gaat naar de afdeling die de district TT organiseert.  295 euro zal als reserve worden 
weggezet. De huidige bijdrage van het districtsfonds blijft zoals nu in tact.  
 
Voordeel van deze optie is dat het de afdeling geen geld hoeft te kosten, daar dit afhankelijk is van 
het feit of jullie de kalenders verkopen of weggeven. E.e.a. heeft wel een extra effect nl. promotie.  
 
Het TOTAAL TE BETALEN BEDRAG IS 91 euro op jaar basis, welke verminderd wordt bij verkoop door 
u van kalenders.  
 
Jullie zien dat er een vaste inkomstenbron ontstaat bij het organiseren van een district TT. 
 
 
Optie 3 
Geen district TT in het jaar waarin geen organiserende vereniging zich heeft gemeld.  
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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. De NBvV kent geen 12 ½ jaar lidmaatschap jubileum.  

 

 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 

bekent te maken en informatie te ontvangen over de jubilaris. 

 

 In principe vindt 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 

(minimaal 25 jaar) bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De speld moet het 

bijzondere karakter behouden, dienen deze niet klakkeloos aangevraagd te worden.   

 

 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 afdeling gegevens en postadres vermelden. 
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 Zoals U ongetwijfeld weet heeft de NBvV een internetpagina, maar daarnaast tevens 

als service de site vogelmarkt.nl, vogelcafe.nl en afdelingsnieuws.nl ontwikkeld. 

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. Plaatst u zelf iets op deze sites, 

houdt dan rekening met geldende waarden en normen. 

Kunt u de site www.afdelingsnieuws.nl niet benaderen of worden uw berichten 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 2016!!! 
(adverteerders zijn er blij mee) 

 
 

 

 

KOSTEN  
 

€ 2,50 per stuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afdelingsnieuws.nl/
mailto:info@nbvv.nl
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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 nog bestellen voor 2015 en al voor 

2016 !!!!! 

 

De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 

 

- Bondsinsignes     €     1,80 

- T-shirt       €  10,20 

- Aanstekers      €      1,05 

- Dynamo LED lamp     €      9,70 

- Paraplu NBvV      €      8,65 

- Knuffelbeer met NBvV shirt    €  15,25 

-     Big Bag tas      €      5,10 

- Verzamelband onze vogels     €      4,60 

- Pennen       €      0,55 

- Stropdas met vogels     €  11,70 

- Sleutelhanger      €      1,05 

- Kalender NBvV     €      2,50    

- Vogeldoosjes (pakket van honderd)  €  10,20    

 

 

In de toekomst kan de groep producten eventueel nog uitgebreid worden. 

 

1) U bestelt uw benodigde artikelen bij de districtsvoorzitter, door een duidelijke 

beschrijving. De door U bestelde artikelen worden bij het bondsbureau besteld 

en vervolgens door mij ontvangen tijdens een bondsraadvergadering. Tijdens 

de districtsvergadering in april of oktober ontvangt u dan uw bestelde 

artikelen. Het spreekt dan ook van zelf dat u wel op tijd moet zijn met uw 

bestellingen. Dit kan via e-mail (zomer66@zonnet.nl) of via een brief. Vermeld 

wel uw afdeling gegevens. Bestelde artikelen worden niet door 

districtsbestuurders bij u thuis bezorgd, e.e.a. kan wel door u afgehaald 

worden, na telefonisch overleg.  

2) Het mooie is van dit systeem dat wij als district er ook nog wat aan over 

kunnen houden. Want van alle bestelde artikelen krijgt het district nog 

eens 10 % t.b.v. de districtskas gestort.  

3) Ook tijdens de districtsvergaderingen en op de districtstentoonstelling zullen er 

een aantal clubshopartikelen aanwezig zijn ter verkoop. 

4) Mocht u nog artikelen nodig hebben, besteld dan snel. Er volgen nog een 

aantal bondsraadvergaderingen uw voorzitter kan uw spullen dan meenemen, 

zodat e.e.a. op de districtsvergadering in oktober kan worden uitgereikt. Dit 

uiteraard tegen contante betaling.  

 

 

Het heeft geen zin contact op te nemen met vragen over andere artikelen. Tot op heden 

geldt genoemde mogelijkheid alleen voor het bovengenoemde. 

 

 

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

 

Wees op tijd met bestellen !!!!!!!! 
 

 
 

mailto:zomer66@zonnet.nl
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JEUGDONTMOETINGSDAG te Westenholte  

 
Op  3 oktober 2015 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun vogels te 

mogen begroeten in Westenholte. Omdat dit plaats gaat vinden in een heel nieuw gebouw, is 

het juiste adres nog niet bekend, maar dat horen jullie later. 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   

        

 WESTENHOLTE?  
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG op zaterdag 3 

oktober 2015 te Westenholte. 
(Inschrijfformulieren voor 20 september 2015 inzenden naar Martin Mensink, Calsstraat 26, 
8015 BK Zwolle, tel. 038-4662233 / 06 2081 9688 )  

 

NAAM JEUGDLID : ___________________________________________________ 

ROEPNAAM  : ___________________________________________________ 

GEB.DATUM : ___________________________________________________ 

LID AFDELING : ___________________________________________________ 

KWEEKNUMMER : ___________________________________________________ 

ADRES  : ___________________________________________________ 

POSTCODE  : ___________________________________________________ 

WOONPLAATS : ___________________________________________________ 

TELEFOON  : ___________________________________________________ 

 

 

KLASSE SOORT VOGEL (KLEURSLAG)  EK     OK    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 3 oktober 2015 en duurt van 09.00 tot 13.00 

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

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

iedereen!!!! 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

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

evenement mee te doen? Het wordt een leuke dag !  
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Tentoonstellingsdata 2015 

 

 

 

Week Afdeling Code Keurdag Weekdata 

42 Lochem L-19 Woensdag   (Nationale) 12 t/m 18 oktober 

44 

 

 

8 

Almelo 

Enschede I 

Sibculo 

Wijhe 

Oldenzaal  

Olst/Diepenveen 

Haaksbergen 

Twello 

A-15 

E-03 

S-42 

O-24 

O-27 

OD-1 

H-67 

T-08 

Dinsdag 

Woensdag  

Woensdag 

Donderdag 

Maandag 

Dinsdag 

Vrijdag 

Donderdag 

 

26 oktober t/m 1 november 

 

 

45 

 

 

10 

 

 

 

Tubbergen 

Den Ham/Vroomshoop 

Glanerbrug 

Dedemsvaart 

Steenwijk 

Heeten 

Nijverdal 

Gramsbergen 

Vollenhove 

Sint Jansklooster 

T-15 

H-26 

G-04 

D-14 

S-15 

H-77 

N-06 

G-33 

V-17 

J-03 

Dinsdag 

Dinsdag  

Woensdag 

Woensdag 

Dinsdag 

Donderdag 

Woensdag 

Donderdag 

Dinsdag 

Vrijdag 

 

 

 

 2 tot 8 november 

46 

 

 

12 

 

 

 

Rijssen 

Nieuwleusen 

Almelo 

Hardenberg 

Oldenzaal 

Enschede  

Lettele 

Ommen 

Zwolle 

Ootmarsum 

Hof van Twente 

Ens 

R-06 

N-37 

A-04 

H-31 

O-05 

E-28 

L-13 

O-22 

Z-07 

O-34 

D-29 

E-19 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Dinsdag  

Woensdag  

Woensdag 

Woensdag  

Dinsdag 

Donderdag 

Donderdag 

Donderdag 

Donderdag 

 

 

 

9 t/m 15 november 

 

 

 47 

 

 

9 

 

Hengelo 

Genemuiden 

Westerhaar 

Bathmen 

Steenwijkerwold 

Raalte 

Hengelo  

Twello 

Deventer     

H-64 

G-20 

V-35 

B-52 

S-39 

R-16 

H-95 

T-17 

D-01 

Woensdag 

Woensdag 

Donderdag 

Donderdag  

Dinsdag 

Woensdag 

Woensdag 

Donderdag 

Donderdag  

 

 

 

 

16 t/m 22 november 

 

48 

 

5 

Hasselt 

Zwartsluis 

Kampen/Ijsselmuiden 

Westenholte 

Denekamp 

H-22 

Z-12 

K-18 

W-40 

D-11 

woensdag 

Woensdag 

Donderdag 

Donderdag 

Woensdag 

 

 

23 t/m 29 november 

49 

3 

Urk 

Deurningen 

Dalfsen       (regio) 

U-04 

D-32 

D-09 

Woensdag 

Donderdag 

Dinsdag   (uit week 45) 

30 november tot 6 december 

50 Wisselende afd    Keuringen op dinsdag en woensdag niet 

toegestaan, m.u.v. district TT 

51 Wisselende afd   Keuringen op dinsdag en woensdag zijn niet 

toegestaan, m.u.v. district TT 

52 Wierden W-25 Dinsdag  Keuringen op dinsdag en woensdag zijn niet 

toegestaan, m.u.v. district TT 



District Overijssel NBvV voorjaar 2015                                                                                              

 - 19 -                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeugdontmoetingsdag Overijssel:   2015  Westenholte (W-40) 

       2016  Glanerbrug (G-06)  

 

Districtstentoonstelling Overijssel:   2015  Wierden (W-25) 

2016  Vacant 

2017  Vacant 

2018  Vacant 

2019 Nijverdal/Hellendoorn 

(optie) 

 

 

Districtstentoonstellingen:    2015  week 52 (kerstdagen) 

 

Bondskampioenschappen NBvV:   2016  14 t/m 17 januari 

2017          12 t/m 15 januari 

 

COM tentoonstellingen:    2016  Portugal 

2017  Spanje 

2018  Frankrijk 

 

 

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

 

Ringkleur voor de komende jaren: 

 

2015 Violet (RAL 4008) 2016 Bruin   (RAL      )  2017 Blauw (RAL 5019)   

2018 Rood (RAL 3002) 2019 Zwart  (RAL 8005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



District Overijssel NBvV voorjaar 2015                                                                                              

 - 20 -                                                                                                                                                     

 

 
 

 

ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 

 

JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 

2015  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 

  2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 

2016  1e Secretaris    G.J. van Duuren 

  2e penningmeester   W. Smit 

2017  Voorzitter    A. Zomer 

  2e secretaris    L. Zandman 

  Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 

 

EN VERVOLGENS 

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

 

OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 

 

De vergaderingen in 2015 zijn gepland op: 

 

Dinsdag  14 april 2015 (voorjaarsvergadering) 

Dinsdag  6 oktober 2015 (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, 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. 

 

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

 

 

DENK aan de AANVRAAG voor 2016. Deze samen met een 

kopij van de keurcontracten insturen aan de 

districtsvoorzitter voor 15 september 2015. 

 

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


