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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 

 
 

Voorzitter:     Harry Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 

      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 
      E-mail: Harry.oudevrielink@kpnmail.nl  
Secretaris:     Jan van Duuren 
      Wichinksweg 6 
      7434 RW Lettele 
      Tel. 0570-551015 

      E-Mail: jan.vanduuren@home.nl 
Penningmeester:    Piet Konkelaar 
      Stickerbelt 79  
      8014 ND Zwolle 
      Tel. 038-4659481 

      E-Mail: pietkonkelaar@home.nl  
2e Voorzitter      Reinder Woudenberg 

Klokkendijk 7  a 
7467 PA Notter 
0548518309 
E-mail: reinder1@planet.nl 

2e  Secretaris:    Lambert Zandman 
      Den Lagen Oordt 19 

      7731 GM Ommen 
      Tel. 0529-462460 
      E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl  
2e Penningmeester     Jacob Hakvoort 
      Urkerdwarspad 6 
      8309 PS Tollebeek 
      Tel. 0527-685044 

      E-mail: jacob.hakvoort@xs4all.nl 
Lid van bestuur:    Egbert van Dijk 
      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 
      E-mail: egbert.rie@home.nl  
Toezichthouder van voormalig A.N.B.v.V  Geert Ongena 

Coornhertstraat 11   
       7471 ZG GOOR 

0547275771 
E-mail: gjongena@gmail.com 
 

 

**********************  
Het district Overijssel telt 55 afdelingen, met 2859 leden (waarvan 114 

 jeugdleden). Dit betreft informatie van 1 januari  2018 
 
**********************  
Stichting District Overijssel 
Ter borging van de districtstentoonstellingen is de stichting Overijssel opgericht, elke afdeling in het 

district Overijssel betaalt hiertoe € 62,50. Bijdrage vindt plaats via: 
 

1e           Automatische incasso (in principe) 
2e            Contant op de districtsvergadering of per betaalcheque (na overleg met penningmeester) 
3e Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer: NL02RABO0184185947, ten 
name van: Stichting District Overijssel,  Stickerbelt 79,  8014 ND Zwolle 
Onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging. 

 
De ingelegde gelden hebben de volgende bestemming: 

 
€ 50,--            per afdeling gaat naar de afdeling die de district TT organiseert 
€ 12,50          per afdeling ter besteding bij gelegenheid van jubilea, prijzen en jeugdzaken. 
 

mailto:Harry.oudevrielink@kpnmail.
mailto:reinder1@planet.nl
mailto:l.zandman@kpnplanet.nl
mailto:egbert.rie@home.nl
mailto:gjongena@gmail.com
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Uitnodiging: 
 

DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 9 OKTOBER 2018, 19.30 UUR  
  
U wordt uitgenodigd voor de districtsvergadering op dinsdag 9 oktober 2018 om 

19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te Mariënheem, tel. 
0572-351238.  

  
 
AGENDA:  

1. Opening  
2. Notulen districtsvergadering 10 april 2018 

3. Ingekomen en uitgegane stukken. 
4. Mondeling verslag afgevaardigde A.V.  19 mei 2018 dhr. J. Blaakmeer   
5. Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de 

AV  van 2019 zullen worden ingediend. Deze voorstellen dienen met 
beleidszaken van de N.B.v.V te maken te hebben, dan wel hieraan gelieerd 

te zijn. (N.B.: Het staat elke afdeling vrij om een dergelijk voorstel in te 
dienen. De ervaring heeft geleerd dat het wenselijk is, om een voorstel eerst 
in het eigen district te toetsen op haalbaarheid). 

6. Verkiezing leden hoofdbestuur N.B.v.V, (namen volgt) Op dit moment is nog 
niet bekend of zij zich herkiesbaar stellen. Reglementair kunnen 

tegenkandidaten worden gesteld door een district, tot 31 december 2018. 
7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2019:    

Secretaris Jan van Duuren en tweede Penningmeester Jacob Hakvoort zijn 

aftredend en herkiesbaar. Reglementair kunnen tegenkandidaten worden 
gesteld door de afdelingen, tot 31 december 2018 

8. Mededelingen district 
9. Mededelingen N.B.v.V 

 

 
PAUZE 

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

 
10.“uitleg en mededelingen  Mondial 2019” door Albert Zomer  
11.Mededelingen betreffende de districtstentoonstelling die georganiseerd 

wordt door:  
VV ”De Tuinfluiter”, Ommen O22 

12.Nabeschouwing jeugd ontmoetingsdag 6 oktober 2018 te Ommen, 
georganiseerd door “Vogelvriend” uit Dalfsen 

13.Rondvraag 

14.Sluiting  
 

 
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 district Overijssel 10 april 2018 
 

1.Opening: 
 

Voorzitter Harry Oude Vrielink opent om 19.38 uur deze vergadering en heet ieder 
van harte welkom op deze voorjaarsvergadering. Een speciaal woord van welkom 
is er voor Albert Zomer, 2e voorzitter van de N.B.v.V, die namens het HB onze 

districtsvergadering komt bij wonen.  
 

Bericht van verhindering is ontvangen van de afdelingen: Bathmen B52, Ens E19 
en Steenwijkerwold S39.  
 

Zonder kennisgeving afwezig zijn de afdelingen: EVV (Enschede) E03, 
Gramsbergen G33, St. Jansklooster J03, Oldenzaal 2 O27, Urk U04, Zwartsluis 

Z12, Hattem 320, Delden 305, Kampen 2 109 en Oldenzaal 332. 
 
Zonder de kwaliteiten van betrokkenen binnen de diverse afdelingen individueel te 

benoemen zijn ons sinds de laatste districtsvergadering van oktober ontvallen:  
 

H. v.d. Berg,   Zwolle (W40) 
Luut de Boer,   Urk (U04) 
D. Bosch,    Almelo (A15) 

 J. Brookman,   Deventer (L13)     
A.J. Effing,    Losser (G04 en 336) 

N. van het Ende,   Oldebroek (358) 
G. Fokkert,    Mariënberg (S42) 

W. Hobbenschot,   Haaksbergen (H67) 
A. Hoxe,    Nieuwleusen (N37) 
H.H. Kremer,   Hardenberg (H31) 

De heer Krijt,   Lettele (OD1) 
A.J. Ter Laak,   Tuk (S15) 

H. van Losser,   Rijssen (R06) 
J.E.G. Meijerink,   Haaksbergen (312) 
D.J. van der Molen,  Dalfsen (D09 en erelid van de N.B.v.V) 

B. Ottink,    Haaksbergen (319) 
T. Smink,    Giethoorn (S15) 

J.B. Wibier,    Dedemsvaart (D14) 
 
De aanwezigen nemen  een moment van stilte in acht zodat diegenen in gedachten 

weer bij ons zijn. 
Ze blijven in onze gedachten. Dat de familie alle steun krijgt en de naaste familie 

van de overledenen wordt sterkte en kracht toegewenst. 
 
Toevoeging agenda: 

11b uitreiken districtsklassement 
 

Mededelingen vooraf:  
 
* Een kort verslag van deze districtsvergadering komt zo spoedig mogelijk 

naar de afdelingssecretariaten toe.  
* In de vorige vergadering in oktober werden nog van een aantal verengingen 

de  TT aanvraag of de keurcontracten gemist. De  goedkeuring voor de 
aangevraagde TT’s die toen nog niet terug zijn gekomen vind u nu in de 
afdeling enveloppe.  
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* De  Aangevraagde jubileumspelden zitten tevens in dezelfde enveloppe. 

Hierbij de opmerking dat er 50 jarig en 60 jarige jubilarissen zijn die door 
een districtsbestuurder worden gehuldigd, die hebben ook de spelden voor 

deze jubilarissen in hun bezit. De districtsbestuurders zijn op de hoogte van 
de 50 en 60 jarige jubilarissen, wilt als verenging op tijd contact opnemen 
met de districtsbestuurders met de bijzonderheden van betreffend leden? 

(deze enveloppe graag retour) 
. 

In oktober was het HB niet afgevaardigd bij de districtsvergadering, We 
hadden een beetje op Albert gerekend dat hij er toen bij zou zijn maar nu 
is hij er gelukkig, met name voor een  aantal zaken die hij zal kunnen toe 

lichten  waar de DVZ  de laatste tijd wat minder in heeft kunnen verdiepen 
door gezondheidsomstandigheden. wij hadden in die vergadering het plan 

om Albert in het zonnetje te zetten wat we dan vandaag maar gaan doen 
door hem te op een speciale manier te bedanken als voormalige 
Districtsvoorzitter: Albert wordt tijdens deze vergadering gehuldigd voor de 

jarenlange inzet als districtsvoorzitter en tot erevoorzitter van district 
Overijssel benoemd, mede door zijn gedrevenheid en betrokkenheid voor 

ons district in het bijzonder. 
 
De TT Agenda 

Wilt u uw secretaris nogmaals vragen en attenderen om de digitale TT 
agenda te vullen. Dit is belangrijk, daar in geval van vogelgriep de 

afdelingen die hun TT hebben gemeld, hun vogels mogen transporteren naar 
huis. Laat u opname, in de digitale agenda, achterwege dan mogen de 
vogels niet getransporteerd worden. Indien vogelgriep geconstateerd wordt 

voor aanvang TT, kan de TT niet door gaan. Dit zijn de nieuwe regels van 
de NVWA 

 
* De consumptiekaart van vanavond graag, ook al gebruikt u niets, toch 

inleveren bij de bediening aan het eind van de avond.  

 
2. Notulen districtsvergadering d.d. 10 oktober 2017. 

Deze worden blad voor blad doorgelopen en zonder op- en/of aanmerkingen 
onder een woord van dank aan de secretaris goedgekeurd. 

 
3.      Ingekomen en uitgegane stukken 
          

 Enkele bestuur mutaties/  e-mailadressen .  
* Diverse clubbladen (bij Harry) 

* Meerdere aanvragen spelden voor jubilarissen en aanvragen voor bijzonder 
gewaardeerde leden, daarover graag even op blz. 8 van het districtsblad 
lezen hoe de procedure is . 

 
Voor 2019 zijn we verheugd  mee te mogen delen dat VVTO Twello T08 heeft 

toegezegd de districtsshow te willen en kunnen organiseren, hier zijn we 
ontzettend blij mee en wensen hen dan ook alle  succes met de 
voorbereidingen. 

 
De afdeling OVO heeft een brief gestuurd m.b.t. de vogelverkoop. 

De afdeling Dalfsen heeft een brief gestuurd met meerdere vragen. 
 
Brief OVO: hierin “merken ze op” zij dat het niet mogelijk is om de vogels 

in de verkoopklasse op de NK uit de kooi te nemen en goed te bekijken 
voordat men besluit tot aankoop over te gaan, dit zou wel wenselijk zijn 

maar  gezien de strenge regelgeving mag dit niet!. 
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Antwoord Albert Zomer: als dit zou worden toegestaan en een vogel wordt 
meerdere keren in de handen genomen dan blijft er na een aantal keren 

geen vogel meer over. Je koopt inderdaad op zicht, wil je dit niet dan kun 
je het beste naar de kweker toe gaan en bij hem thuis de vogel aan schaffen. 
Het voorstel om potentiële kopers de mogelijkheid te bieden om de vogels, 

voor men definitief besluit om tot aanschaf over te gaan. uit de kooi te 
mogen nemen is niet uitvoerbaar. Voorstel hoeft niet mee naar de AV, is zo 

voldoende beantwoord 
 
Brief Dalfsen: Piet Konkelaar geeft antwoord m.b.t. de vraag over de 

begroting voor de COM wedstrijd in 2019. 
Albert Zomer beantwoord de vragen over financiën en dierenwelzijn. 

Daarna geeft hij uitleg hoe men tot de organisatie van de COM-wedstrijd in 
2019 is gekomen. 
Frankrijk zou de show organiseren maar heeft deze terug gegeven. 

Aangezien men de show toch wel graag in dit gedeelte van Europa wilde 
houden, het in Duitsland niet mogelijk is om zo'n show te organiseren om 

politieke redenen. In Duitsland is het bij wet verboden om sommige vogels 
ten toon te stellen en men bij de COM de eis heeft dat alle vogels mee 
moeten kunnen doen. In België leven de twee bonden in onmin met elkaar. 

De N.B.v.V heeft de vraag toen in beraad genomen en in 2016 in Cesena 
een bieding gedaan, die geaccepteerd is. Dit betekend dat alle door de COM 

gevraagde vogels éénmalig ten toon gesteld mogen worden. o.a. de 
helikopterparkiet en de Geraldino (=postuurras) 
Alle handelaren uit Spanje en Italië hebben een document ondertekend dat 

zij akkoord gaan met het kooienbeleid in de verkoopklasse. 
 

De afdeling Dalfsen is tevreden met de antwoorden van Albert en geeft aan 
er heel veel vertrouwen in te hebben. 
 

4. Benoeming afgevaardigde naar AV op zaterdag 19 mei 2018.  
 Afgevaardigde Jaap Rauw A 05 was vorig jaar helaas verhinderd om mee te gaan 

naar de AV , waardoor er dan ook geen afgevaardigde namens het district 
Overijssel  aanwezig was naast het districtsbestuur. We kregen een schrijven van 

afd. Dalfsen met de vraag of het niet zinvol zou zijn ook een vervanger bij 
calamiteiten aan te wijzen zodat Overijssel in ieder geval vertegenwoordigd wordt. 
. 

Het voorstel van Dalfsen om een 2e en 3e afgevaardigde te benoemen in het geval 
dat de 1e toch niet kan is een goed idee. Als afgevaardigde stelt de heer Blaakmeer 

uit Dalfsen zich beschikbaar en de vergadering gaat hiermee akkoord. Er kunnen 
echter geen 2e en/of 3e (zijn dus eigenlijk reserve) gevonden worden. 
 

 
5. Behandeling jaarverslag en financieel verslag N.B.v.V. Het heeft geen zin 

tijdens de vergadering specifieke vragen, dan wel gedetailleerde uitleg te vragen 
over het financieel verslag van de N.B.v.V. Evt. vragen dient U schriftelijk te stellen 
aan de penningmeester van de N.B.v.V. 

 
De afdeling Dalfsen vraagt zich af waarom men geen vragen hierover mag stellen 

aan de districtsvoorzitter, hij zit in de Bondsraad en is toch van e.e.a. behoorlijk 
op de hoogte. 
Dit klopt, normaal gesproken krijgen de districtsvoorzitters van de 

bondspenningmeester een toelichting op het financiële verslag en de begroting 
m.b.t. de te verwachten vragen. Door ziekte van de bondspenningmeester is dit 

nu niet gebeurd. Het is altijd mogelijk om algemene vragen te stellen en als de 
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districtsvoorzitter of het afgevaardigde HB-lid hier een antwoord op kan geven zal 

hij dat zeker doen. Specifieke vragen dient men echt aan de bondspenningmeester 
en wel schriftelijk te stellen. 

Dalfsen vindt dat dit dan niet goed verwoord is en districtsvoorzitter zegt toe dit 
de volgende keer beter te formuleren. Algemene vragen mogen wel, specifieke 
vragen niet. 

 
• Verkiezing leden hoofdbestuur: Penningmeester Dirk Verburg en 

Commissaris Sjoerd Munniksma. Beide aftredend en herkiesbaar. De 
telcommissie bestaande uit de afdelingen Tubbergen (T15), Twello 1 (T08) 
en Twello 2 (T17) hebben de stemmen geteld en zijn tot de volgende uitslag 

gekomen. 
Jan Hendriks afdeling Twello 2 (T17) meldt dat  zowel 10a herverkiezing de heer 

Munniksma als 10b herverkiezing de heer Verburg de volgende uitslag is te 
vermelden,  
2037 voor  

0 tegen  
64 blanco  

797 niet uitgebracht 
totaal 2898 stemmen. 
Districtsvoorzitter bedankt de leden van de telcommissie voor hun werk. 

 
 7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend en 

herkiesbaar in 2018: penningmeester Piet Konkelaar en 2e voorzitter Reinder 
Woudenberg. Piet Konkelaar heeft aangegeven dat hij tussentijds kan aftreden als 
zijn gezondheid daartoe aanleiding geeft. Reglementair konden tot 31 december 

2017 tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen. Er zijn geen verdere 
kandidaten aangemeld. Districtsvoorzitter vraagt of er van uit kan worden gegaan 

dat beide heren mogen blijven zitten. Instemmend applaus klinkt er vanuit de zaal. 
 
 8. mededelingen NBvV  

 
• Cursus toezichthouders tt en PR  

• Tt mondial 2019 
 

• Bondspenningmeester Dirk Verburg is met een zware longontsteking in het 
ziekenhuis terecht gekomen. Als gevolg hiervan heeft Dirk zijn 
werkzaamheden een aantal weken aan de overige bestuursleden, met name 

Onno Bijlsma, overgedragen. Inmiddels knapt Dirk weer flink op. 
• In Onze Vogels wordt sinds vorig jaar een rubriek “Van de bestuurstafel” 

door de bondssecretaris verzorgd. De rubriek geeft een bloemlezing van wat 
tijdens de vergaderingen van het hoofdbestuur en de bondsraad besproken 
en besloten wordt. Wanneer u deze rubriek leest bent u van het laatste 

nieuws op de hoogte.   
• Mocht er nieuws zijn wat beslist niet kan wachten, dan wordt door het 

bondsbureau een nieuwsbrief opgesteld of een nieuwsbulletin. Een 
voorbeeld daarvan is toegevoegd bij de stukken van deze 
districtsvergadering. Hierin wordt uitgelegd hoe de wet op de privacy door 

u moet worden toegepast binnen uw afdeling. Zie ook voor uitleg het 
Bondsvademecum “Regeling Informatiebeheer en verstrekking N.B.v.V” en 

Gedragscode Privacy Gevoelige Gegevens.    
• De Mondial nadert en voor de organisatie hebben we extra handen nodig. 

Rond de Kerstdagen gaan we kooien vouwen. De meeste wedstrijdvogels 

worden in een kartonnen kooi gehuisvest en dat betekent een flinke klus. 
Houd de oproepen in de gaten, wanneer u een helpende hand wilt toesteken. 

Zie hiervoor de site www.COM.Mondial2019. nl  

http://www.com.mondial2019/
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• Het opzetten van een goed promotie- en ledenwervingsplan valt niet mee. 

Het afgelopen jaar bereikten ons niet alleen hartenkreten om daar nu 
eindelijk eens iets mee te doen, maar ook kregen we handreikingen en zelf 

aanbiedingen om mee te helpen en mee te denken. Tijdens de AV hopen we 
een nieuwe werkgroep aan u voor te kunnen stellen. 

• In de laatste bondsraadvergadering is besloten om de wedstrijdverlichting 

in de IJsselhallen zelf ter hand te nemen. Tijdens de Mondial moet dit 
gerealiseerd worden. 

• Tijdens de laatste vogelmarkt in Zwolle zijn er weer liefhebbers door de 
NVWA gewaarschuwd voor “Bedrijfsmatig handelen”. De N.B.v.V is van 
mening dat dit in veel gevallen geheel onterecht is. De richtlijnen staan op 

de website van de NBvV. Leden die denken dat ze ten onrechte beboet of 
berispt zijn, kunnen ondersteuning aanvragen bij de Commissie 

Dierenwelzijn en wetgeving. 
• De cursus Surveillant….. is inmiddels gestart. In de meeste districten is dit 

geluidloos gegaan, maar niet overal. Het hoofdbestuur heeft besloten om 

niet alle aanvragen te honoreren. De betrokkenen, de afdelingen en  de 
districten zijn hiervan op de hoogte gebracht. Reden hiervoor was het 

vermoeden dat betrokkenen zich niet altijd aan de algemene gedragsregels 
van de N.B.v.V houden.  

• Op zaterdag 17 maart is Rein Grefhorst, oud-voorzitter van de A.N.B.v.V, te 

midden van zijn vogelvrienden in Apeldoorn door de locoburgemeester 
geridderd. Rein heeft voor zijn vele verdiensten, ook voor onze hobby, een 

Koninklijke Onderscheiding gekregen 
 

 

• Mededelingen district  
Nadat Hardenberg zich had teruggetrokken voor de organisatie van de 

districtstentoonstelling 2018 heeft afd. Ommen toegezegd de DTT te willen 
organiseren.  
Lambert Zandman vertelt ons namens de afdeling Ommen dat het aantal 

benodigde keurmeesters is aangevraagd. De tentoonstelling zal worden 
gehouden in een sporthal die alleen tijdens de kerstvakantie beschikbaar is. 

De sluiting van de inschrijving is opgeschoven naar 1 december, dit om 
afdelingen die in de laatste week van november hun tentoonstelling hebben 

de gelegenheid te geven de uitslagen hiervan af te wachten. Zaterdag 22 
december is er gelegenheid voor geloofsbezwaarden om hun vogels in te 
brengen, zondag 23 december is de inbreng van de overige vogels. Maandag 

24 december de keuring en 2e kerstdag de opening. De zaal voor de vogels 
is groot genoeg, dus kom maar op met de vogels. De ruimte voor de opening 

is beperkt, dat is nog een uitdaging. 
 
PAUZE  

 
9. Bespreking financieel verslag districtsfonds (separaat bijgevoegd) 

Hier zijn geen vragen over. 
.  
 

 
10.Verslag kascontrole commissie. 

De kas is gecontroleerd door de afdelingen: Genemuiden (G-20), Glanerbrug 
(G-04) en Enschede 3 (E-28) .  
De afgevaardigde van de kascontrolecommissie meldt dat de kas akkoord is 

bevonden, met dank aan de Penningmeester.  
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11.Terugblik district TT 2017 Nijverdal en uitreiking herinneringsbord. 
Jan Scholten deelt ons mede dat zij, Nijverdal/Hellendoorn met een goed gevoel 

terug kijken op de organisatie van deze show. 298 inzenders schreven 2421 vogels 
is, waarvan 85 % digitaal werd ingeschreven. De inschrijving is goed verlopen, 
kleine probleempjes bij de inschrijving werden met behulp van Ben Papenborg 

opgelost. Er waren 200 absenten, dit viel alleszins mee aangezien er code rood 
was afgegeven voor het weer. De afdeling is hierop goed ingesprongen door de 

inzenders ook overdag en de volgende morgen voor 8.00 uur de gelegenheid te 
bieden om de vogels te komen brengen. 
Zowel de opening als de openingsdagen van de TT zijn goed bezocht. Er was een 

positief financieel resultaat. Door enkele afdelingen is er materiaal uitgeleend aan 
de afdeling Nijverdal/Hellendoorn en daarvoor nogmaals hartelijk dank. Zij wensen 

de afdeling Ommen veel succes. 
Districtsvoorzitter bedankt de afdeling Nijverdal/Hellendoorn voor de 
voortreffelijke organisatie van de districtsshow 2018 en biedt hen een blijvende 

herinnering aan. 
 

11a. Uitreiking afdeling klassement prijzen  
Dit loopt over 5 jaar. 
Tijdens de opening van de Districtsshow werden de verenigingsprijzen uitgereikt.      

Er waren 5 afdelingen met 465 punten. Daarna is er gekeken naar verscheidenheid 
en als dat ook gelijk is naar de volgende inzender. 

1e Nijverdal/Hellendoorn (N-06), 2e Almelo (A-15) 3e afdeling Wierden (W-25)  
Na de opening kwam de voorzitter van de afdeling Rijssen 3  (336) bij ons dat hij 
lid is bij de afdeling Wierden en bij de afdeling Rijssen 3. Hij stond vermeld bij de 

afdeling Wierden en hij had ingeschreven via de afdeling Rijssen 3. Hierdoor kreeg 
de afdeling Wierden een inzender met 93 punten minder en de afdeling Rijssen 3 

er één bij. Dit had tot gevolg dat de afdelingen Wierden, Rijssen 3 en Ommen (O-
22) niet alleen evenveel punten hadden maar ook in verscheidenheid en aantal 
volgende inzenders na de 5e gelijk kwamen, dus drie afdelingen op de 3e plaats. 

De afdeling Wierden heeft de beker al uitgereikt gekregen en de andere twee 
bekers willen we nu graag uitreiken. Lambert Zandman neemt de beker namens 

de afdeling Ommen in ontvangst en Rein Woudenberg neemt de beker namens de 
afdeling Rijssen 3 in ontvangst. 

 
12. Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen. Het stembureau wordt 
gevormd door Twello 1 (T-08), Twello 1 (T-17) en Tubbergen (T15) .  

volgens aantal volwassen leden per 1 januari 2018, zie hiervoor jaarverslag 
N.B.v.V 2017 (afdelingsstand) 

Uitslag is al bekend gemaakt bij agendapunt 6. 
 
 13. Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2018 te Ommen door Dalfsen 

(D-09) 
Alle jeugdleden in Overijssel krijgen via het bondsbureau een inschrijfformulier 

plus reglement toegezonden.(wordt eind Augustus verzonden)  
 De organisatie voor een jeugdontmoetingsdag in 2019 is nog vacant, heeft u een 
jubileum, dan is dit misschien een mooie gelegenheid om uw jubileum extra luister 

bij te zetten.  
 

12. Rondvraag  
De heer van de Wal afdeling Nieuwleusen (N37) mist bij de overledenen de heer 
Hoxe, hij staat in het januari nummer van Onze Vogels vermeld. Excuses, wordt 

aangepast in de notulen. 
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De heer Elders afdeling Heeten (H77) meldt dat zij op 1 maart 2019 50 jaar 

bestaan, reden voor een feestje, maar op deze datum houden zij op te bestaan. 
Zij zullen hun uiterste best doen om zoveel mogelijk leden onder te brengen bij de 

zusterverenigingen. Albert Zomer biedt eventuele hulp aan, indien nodig, bij de  
opheffing van de afdeling. 
 

Albert Wevers afdeling Haaksbergen (H67) Vraag aan Albert Zomer. Hoeveel 
vogels komen er op de wereldshow in Zwolle? 

Antwoord: verwachting/hoop +/- 27000, hiervoor is voldoende ruimte.  
Albert Wevers: houdt er rekening mee dat er elk jaar minder zijn. 
Antwoord Albert Zomer: het inschrijfgeld voor Cesena was € 27,50 per vogel. Gaan 

wij niet doen. Er zijn 100 km nodig die 300 vogels keuren op een tablet beschikbaar 
gesteld door de COM. 

 
13.Sluiting 
 

Rest mij om u allen namens de overige districtsbestuursleden, een wel thuis te 
wensen, vergeet a.u.b. niet de consumptiekaarten, ook al heeft u niet gebruikt, en 

de enveloppen in te leveren. Bedankt voor uw komst en graag tot ziens. 
 
Aldus opgemaakt 

april 2018 
Jan van Duuren 
 
 
 
 

 
 
 

 

Aanvraag spelden jubilea  
 

Indien u een speld/onderscheiding aanvraagt moet dit voor de 
voorjaarsvergadering van het  district (zodat ze in april in de enveloppe 

zitten voor uw vereniging) en het liefst in de maand Januari / 
Februari  worden aangevraagd voor het hele jaar hier opvolgend.  

Mocht u dan in uw jaarvergadering (januari, februari) het jaar opvolgend 
een jubilaris hebben, houdt u daar dan rekening mee om deze al een 

jaar  van te voren aan te vragen.  Spelden aanvragen doet u  bij de 
districtsvoorzitter via het  mailadres nbvvoverijssel@gmail.com 

Hierbij moet ik de volgende gegevens van u hebben : 

Naam van de jubilaris:  
Registratienummer bij de N.B.v.V:  

Kweeknummer:   
Lidmaatschap sedert:  

Datum van uitreiken van de spelden:  
 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:nbvvoverijssel@gmail.com


District Overijssel N.B.v.V najaar 2018                                                                                              

 - 11 -                                                                                                                                                     

Bestel de kalenders van 2019!!! 

(ook adverteerders zijn er blij mee) 
KOSTEN € 2,50 per stuk 

 
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 al bestellen voor 2019 !!!!! 

 

De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 

 

- Embleem met logo N.B.v.V. (stof)   €     2.75 

- Ringenhouder      €      3.25 

- Paraplu N.B.v.V     €      8,65 

- Handboek Vogelverzorging    €  19.95 

- Verzamelband onze vogels  2stuks   €      7.60 

- Stropdas met vogels     €  11,70 

- Sleutelhanger      €      1,05 

- Kalender N.B.v.V     €      2,50 

- Pen met laserpointer + LED lampje  €    7.65 

 

 

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 (N.B.v.V.overijssel@gmail.com) 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:nbvvoverijssel@gmail.com
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Tentoonstellingen agenda 2018   

Week   Afdeling  afd. code   keurdag          open 

41 Delden 305 11 okt 13 -14 okt 

     

42 Lochem L19 17-10 19 okt 

     

43 Zwolle  358 25 okt 26 - 27 okt 

 NZC/JMC Overijssel  27 okt 27 okt 

 Haaksbergen H67 28 okt 30 okt 

     

44 Oldenzaal O27 29 okt 3- 4 nov 

 Almelo 2 A15 30 okt 1-3 nov 

 Sibculo S42 31 okt 1-3 nov 

 Twello T08 31 okt 3- 4 nov 

 Wijhe O24 1 nov 3- 4 nov 

 Kampen K18 2 nov  3- 4 nov 

     

     

45 Steenwijk S15 6 nov 7-10 nov 

 Vollenhove V17 6 nov 8-10 nov 

 Den Ham H26 6 nov 8-10 nov 

 Tubbergen T15 6 nov 10-11 nov 

 Dalfsen D09 7 nov 8-10 nov 

 Nijverdal/Hellendoorn N06 7 nov 8-10 nov 

 Glanerbrug G04 7 nov 9-11 nov 

 Gramsbergen G33 8 nov 9-10 nov 

 Olst/ Diepenveen OD1 8 nov 10-11 nov 

 Dedemsvaart D14 8 nov 8-10 nov 

 Zwolle/ Westenholte W40 9 nov 9-10 nov 

 Beckum 312 9 nov 10 - 11 nov 

     

46 Hardenberg H31 12 nov 14-16 nov 

 Rijssen R06 13 nov 14-17 nov 

 Hattem 320 13 nov 15-17 nov 

 Ommen (onderling)  022 13 nov 14-17 nov 

 Oldenzaal O05 14 nov 17-18 nov 

 Heeten (samen met Lettele) H77 14 nov 17-18 nov 

 Lettele (samen met Heeten) Z07 14 nov  17-18 nov 

 Nieuwleusen N37 14 nov 15-17 nov 

 Almelo 1 A04 15 nov 16-18 nov 

 Haaksbergen 319 15 nov 17- 18 nov 

 Hof van Twente D29 15 nov 17- 18 nov 

 Ens E19 15 nov 16-17 nov 

 Deventer D01 15 nov 17-18 nov 

 Vriezenveen 343 15 nov 15-17 nov 

 Twello T17 15 nov 17-18 nov 

 Sint Jans Klooster J06 16 nov 16-17 nov 

 Zwolle Z07 16 nov 16-17 nov 

 Enschede E28 18 nov 19 nov 

     

47 Genemuiden G20 21 nov 22-24 nov 

 Losser 326 21 nov 23-25 nov 
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 Ootmarsum O34 21 nov 24-25 nov 

 Hengelo H64 21 nov 24-25 nov 

 Haaksbergen 319 21 nov 24-25 nov 

 Westerhaar V35 22 nov 22-24 nov 

 Bathmen/ Holten B52 22 nov 24-25 nov 

 Ommen Mozaïek club NVP 23 nov 23-24 nov 

     

48 Rijssen R06 27 nov 29 nov - 1 dec 

 Zwartsluis Z12 28 nov 29 nov-  1 dec 

 Kampen 109 28 nov 29 nov - 1 dec 

 Hasselt H22 28 nov  30 nov- 1 dec 

 Denekamp D01 28 nov 30 nov -2 dec 

 SVPKN oost Nederland  1 dec 1 dec 

     

48 Wierden (regio) W25 4 dec 6-8 dec 

 Steenwijkerwold (regio) S39 4 dec 6-8 dec 

     

52 Ommen (districtsshow) O22 24 dec 26 -29 dec 

     
     

 

 
 

 

 

 

 

 
Jeugdontmoetingsdag Overijssel: 

       2018 Dalfsen / Ommen 

2019 Vacant 

 

Districtstentoonstelling Overijssel:   

2018  Afdeling Ommen 

2019  Twello (optie)  

2020  Vacant  

2021  Almelo A-15 (optie) 

Nederlandse Kampioenschappen N.B.v.V:  

2019  10 t/m 13 januari  

2020  09 t/m 12 januari  

2021  14 t/m 17 januari  

COM tentoonstellingen:  

 

2019 Nederland N.B.v.V te Zwolle 
 

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

Ringkleur voor de komende jaren:  

2018 Rood (RAL 3002) 2019 Zwart (RAL 8005) 2020 Groen (RAL 6026) 2021 Violet (RAL 

4008) 2022 Oranje (RAL 2003) 2023 Blauw (RAL 5019) enz. 
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2018 

 

Artikel 1. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door VV ”De Tuinfluiter”, Ommen (O-22) en wordt 

gehouden sporthal “De Slaghen” Slagenweg 3, 7713 TJ Ommen 
 

Programma: 

 

Zaterdag  22 december   inbrengen vogels voor gewetenbezwaarden 

     (15.00 tot 16.30) 

Zondag 23  december    Inbrengen vogels (14.30 tot 18.00 uur) 

Maandag  24 december  Keurdag  

Woensdag 26 december    Opening van 11.00 tot 11.30  uur    

Open van 11.30 tot 18.00  uur 

Donderdag 27  december  Open van 11.00 tot 18.00  uur   

Vrijdag 28  december  Open van 11.00 tot 18.00  uur  

Zaterdag  29  december  Open van 10.00 tot 14,00  uur      

Uitgifte vogels 14.30 tot 16.00 uur 
 

Artikel 2. 

De inschrijving is open gesteld in overeenstemming met het tentoonstellingsreglement van 

de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de 

bepalingen van dit reglement. Ingezonden kan worden met erkende ringen van de N.B.v.V. 

Ook zijn ringen toegestaan van andere organisaties volgens C.O.M. Nederland, dit moet 

duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld. Aantoonbaar moet worden gemaakt dat 

de betreffende ring aan de inzender is toegekend.  Dit bewijs dient fysiek in de zaal 

aanwezig te zijn bij de keuring (Kopie). 
 

Artikel 3. 

Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V, zoals staat 

afgedrukt de bijlage van 2015 bij  “Onze Vogels” geldend tot 2019 en is ook te vinden op 

de site van de N.B.v.V. . Bij eventueel gebruik van inschrijfformulier (zie art 4) moet dit 

volledig en duidelijk op volgorde van klasse nummer, met vermelding van de soort vogel 

en het verzekerd bedrag, worden ingevuld. Voor elk klasse nummer 1 regel gebruiken! 

Zie het voorbeeld hieronder aan het regelement. 
 

Artikel 4. 

Het inschrijfgeld is € 2,00 per vogel, jeugd € 1,00 per vogel(wordt betaald door jeugdfonds 

van district Overijssel). Op het inschrijfformulier duidelijk aangeven JEUGD en 

geboortedatum. Een catalogus á € 4.00 is voor elke inzender verplicht. Digitaal inschrijven 

(voorkeur) via de website van  info volgt   afd. Ommen. Andere inschrijfformulieren bij 

voorkeur  in verenigingsverband uiterlijk op zaterdag 1 december 2018, noodsituaties 

daargelaten, in bezit te zijn van: 

L. Zandman, Den Lagen Oordt 19,  7731 GM Ommen. 

Inschrijfformulieren mogen tevens per mail worden gezonden aan: 

l.zandman@kpnplanet.nl 

Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op rekening nr.  NL06RABO 0348 

9030 30. Onder vermelding van DTT Ov. 2018 en uw afdelingscode. Er wordt geen 

inschrijfgeld retour betaald bij niet inzenden of  bij weigering van vogel(s) door het TT 

bestuur. 
 

Artikel 5. 

De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten, 

voor zover hun grootte dat toelaat in de zgn. advieskooi van de Bond (grote tropen en 

parkieten). Alleen voor duiven en grondvogels zijn (gratis) klapkooien aanwezig. Deze 

klapkooien zijn voor alle grondvogels verplicht, deze worden bij inbrengen over gekooid 

door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van klapkooien 

gebruik wil maken. Voor papegaaiachtige zijn beperkt grote vluchten beschikbaar, hiervoor 

contact opnemen met de T.T. materiaal commissaris R. Ekkelkamp  06 - 25 30 56 70 
 

Artikel 6.  

De vogels moeten worden ingebracht, zonder water met de voorgeschreven witte 

universele drinkfonteintjes zonder kenmerk, maar wel met voldoende zaad in de 

http://www.info/
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zaadbakjes en voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit schelpenzand 

gebruikt worden, uitgezonderd de parkietachtige die in de universeel kooi worden 

ingezonden, deze mogen zaad als bodembedekking hebben. Bij vruchten- en insecteneters 

is grijs/witte kattenbakvulling verplicht. Voor de laatste groep is (eventueel) deskundige 

begeleiding aanwezig. 
 

Artikel 7. 

Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen bij inbreng door het bestuur worden 

geweigerd, evenals vuile en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene 

kooien. 

 

Artikel 8. 

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

niet uit de kooien worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het 

bijzijn van het T.T. bestuur. 

 

Artikel 9. 

Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of 

vogels kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 10 

Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, 

dus niet bij het inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder 

begeleiding van het T.T. bestuur. 

 

Artikel 11. 

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

van de N.B.v.V.. 

 

Artikel 12. 

De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de N.B.v.V toegekend. 

 

Artikel 13. 

Als verenigingsprijs worden toegekend: Een kampioensbeker, op één na ereprijs, op twee 

na ereprijs. Voor de zang zal een afzonderlijke verenigingsprijs beschikbaar worden 

gesteld. 

 

Artikel 14. 

De bekendmaking van de kampioen van Overijssel 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 

Het is ten strengste verboden zich met lopers, kooien en/of vogeldoosjes in de T.T. zaal te 

bevinden. 

 

Artikel 17 

Zangkanaries: Bij inbrengen dienen de volgnummers van de ringen te worden opgegeven, 

dit wordt gecontroleerd. Zangkanaries na de keuring ophalen vanaf 17.00 uur tot 18.00 

uur. 

 

Artikel 19 

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 20 
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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 21 

 

Door inschrijving voor deze tentoonstelling geeft u de organisatie toestemming om uw 

persoonsgegevens te gebruiken voor administratie en briefwisseling. Tevens geeft u 

toestemming om uw naam, woonplaats en telefoonnummer te publiceren in de catalogus.  

 

Artikel 22 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het districtsbestuur. 

 

Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem,  april 2018 

 

 
Bijlage voorbeeld inschrijving behorende  bij regelement 2018 DTT m.b.t. artikel 3  

 

              

  klasse Kleurslag of soort vogel in  Eigen kweek OK andere bedrag 

  nummer volgorde van vraagprogramma enk stel stam   ring verzekering 

1 
 

 04.317.001  Border donkerbont schimmel 3  1         €250 

2 
 

 04.342.001  Irish fancy lichtbont schimmel 5  1  1      € 440 

3 
 

 21.021.001  Agapornis nigrigenis groen 2  2  1       €300 

4 
 

 enz.               

 

Bovenstaand voorbeeld is een inschrijving van 10 enkelingen 4 stellen en 2 stammen = 26 

vogels!  

 

JEUGDONTMOETINGSDAG te Ommen 

 
Op 6 oktober 2018 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun 
vogels te mogen begroeten in het clubgebouw van vogelvereniging “De Tuinfluiter” 

waar we te gast zijn bij vogelvereniging “Vogelvriend” uit Dalfsen en uiteraard de 
thuis vereniging “De Tuinfluiter”.  
Uiteraard zijn ouders, begeleiders en vriendjes/vriendinnetjes ook 

welkom.  
 

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

 

Er kan door jullie ingestuurd worden in 9 verschillende groepen: 
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 
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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 stellen of 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:  

Kanaries, Kromsnavels en overige. 
 

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 

Ommen? 
 

 
 

 
 

  
 

   

 
 

 

P.S.  Afdelingssecretarissen wilt U de jeugdleden aansporen om aan 

dit evenement mee te doen. Het wordt een leuke dag !  
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG  
op zaterdag 6 oktober 2018 te Ommen 

Inschrijfformulieren voor 16 september 2018 inzenden naar  

 
Vogelvriend Dalfsen  H. Marsman  Raadhuisstraat 12  7721 AX 

Dalfsen 
Telefoonnummer 0529-433000 e-mail Herman.marsman@hetnet.nl 
 

 

 
NAAM JEUGDLID : 

___________________________________________________ 
ROEPNAAM  : 

___________________________________________________ 
GEB.DATUM : 

___________________________________________________ 
LID AFDELING : 

___________________________________________________ 
KWEEKNUMMER : 

___________________________________________________ 
ADRES  : 

___________________________________________________ 
POSTCODE  : 

___________________________________________________ 

WOONPLAATS : 
___________________________________________________ 

TELEFOON  : 
___________________________________________________ 

 

 

KLASSE SOORT VOGEL (KLEURSLAG)  EK     OK    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 

De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 6 oktober 2018 en duurt 
van 09.00 tot 14.00 uur. Er zijn  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!!!! 

 
  

mailto:Herman.marsman@hetnet.nl
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 

 

JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 

2018  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 

  2e voorzitter    R. Woudenberg 

2019  1e Secretaris    G.J. van Duuren 

  2e penningmeester   J. Hakvoort 

2020  2e secretaris    L. Zandman 

  Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 

  Voorzitter     G.J.J. Oude Vrielink 

EN VERVOLGENS 
 

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

OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 

 

De vergaderingen in 2018 zijn gepland op: 
 

Dinsdag  10 april   2018 (Voorjaarsvergadering)  
Dinsdag   9   oktober  2018 (najaarsvergadering) 

 
 

Aanvang te 19.30 uur in zaal “DE KRUIDENTUIN”, Hellendoornseweg 1 te 
Mariënheem, telefonisch te bereiken op: 0572-351238. 

 

Is uw afdeling verhindert dan verzoeken wij U dit te melden bij de 
districtssecretaris. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
De meeste afdelingen hebben de keurmeesters al voor de komende twee jaar 
vastgelegd en voor andere jaren opties op keurmeesters genomen. Het blijft echter 

de bedoeling dat de tentoonstellingen zoveel mogelijk gespreid worden, bij 
voorkeur maximaal 10 afdelingstentoonstellingen per week. Wij hebben een 
rooster 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 
(2-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: 
 

Harry Oude Vrielink:  
Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Denekamp, Ootmarsum, , Almelo 2 , 

Vriezenveen 343 . 
 
Piet Konkelaar:  

Dalfsen, , Heeten, Lettele, Nieuwleusen, Ommen, Ens, Urk, Zwolle 2, 
Steenwijkerwold, Hattem. Rijssen SEC. Almelo 1 

 
Jacob Hakvoort:  
Genemuiden, Hasselt, Kampen/IJsselmuiden, Zwartsluis, Vollenhove, St. 

Jansklooster,  Steenwijk, Kampen 109,Westenholte 
 

Egbert van Dijk: 
Enschede 1, Enschede 2, Hengelo 2, Haaksbergen, Oldenzaal 1, Oldenzaal 2, 
Tubbergen, Haaksbergen 319, Oldenzaal 332. Losser 326, Delden 305. 

 
Lambert Zandman:  

Hardenberg, Gramsbergen, , Den Ham/ Vroomshoop, Zwolle 358, Dedemsvaart, 
Wijhe, Wierden 
 

Jan van Duuren: 
Bathmen, Lochem, Twello 1, Twello 2, Rijssen 336, Olst/Diepenveen, Deventer 1 

 
Rein Woudenberg:  
Rijssen,  Hof van Twente, Nijverdal/Hellendoorn, Beckum 321 

 
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 2018 na te kijken. 

 

DENK aan de AANVRAAG voor 2019. Deze samen met 

een kopij van de keurcontracten insturen aan de 

districtsvoorzitter voor 15 september 2018. 

 

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


