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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 

 
Voorzitter:     A. Zomer 
      De Putter 14 
      7609 TX Almelo 
      Tel. 0546-456146 
      E-mail: zomer66@zonnet.nl 
Secretaris:     G.J. van Duuren 
      Wichinksweg 6 
      7434 RW Lettele 
      Tel. 0570-551015 
      E-mail: jan.vanduuren@home.nl 
Penningmeester:    P.M.J. Konkelaar 
      Stickerbelt 79  
      8014 ND Zwolle 
      Tel. 038-4659481 
      E-mail: pietkonkelaar@home.nl  
2e Voorzitter:     G.J.J. Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 
      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 
      E-mail: Yurley2@kpnmail.nl  
2e Secretaris:    J. Hakvoort 
      Urkerdwarspad 6 
      8309 PS Tollebeek 
      Tel. 0527-685044 
      E-mail: jacob.hakvoort@xs4all.nl 
Lid van bestuur a.i.:    Lambert Zandman 
      Den Lagen Oordt 19 
      7731 GM Ommen 
      Tel. 0529-462460 
      E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl   
Lid van bestuur:    E.D. van Dijk 
      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 
      E-mail: egbert.rie@home.nl  

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

Het district Overijssel telt per mei 2011, 52 afdelingen, met 3389 leden (waarvan 196 
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: 
 2490029, ten name van: Districtsfonds NBvV Overijssel 
     Stickerbelt 79 
     8014 ND Zwolle 
onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging. 
De gelden uit het districtsfonds hebben de volgende bestemming: 
2/4: voor de afdeling die de districts TT organiseert; 
1/4: voor jubilea, prijzen, enz.  
1/4: voor jeugdzaken 
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 11 OKTOBER 2011, 19.30 UUR 
 
AAN: De N.B.v.V. afdelingen in het district Overijssel 
 
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op: 
dinsdag 11 oktober 2011 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 
Marienheem, telefoon: 0572-351238. 
 
AGENDA: 
 
1. Opening 
2. Notulen districtsvergadering 19 april 2011. 
3. Ingekomen en uitgegane stukken  
4. Mondeling verslag afgevaardigde A.V. 14-05-2011 (Dhr. Veltman)  
5. Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de AV van  

2011 zullen worden ingediend. Deze voorstellen dienen met beleidszaken van de 
NBvV 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 bondsbestuur. Aftredend in 2012,  bondspenningmeester Hans van 
de Kerkhof en lid van bestuur Sjoerd Munninksma. Op dit moment is nog niet bekend 
of de heren zich herkiesbaar stellen. Reglementair kunnen tegenkandidaten worden 
gesteld door een district, tot 31 december 2011. 

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2012, 2e voorzitter 
Harry Oude Vrielink en districtspenningmeester Piet Konkelaar (beiden zijn 
herkiesbaar). Dhr. Jacob Hakvoort heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden niet 
meer te kunnen combineren met een bestuursfunctie. De perikelen rondom de afdeling 
Urk spelen hierbij tevens een belangrijke rol. Hij stelt zijn functie per april 2012 
beschikbaar. Inmiddels wordt er naar een kandidaat gezocht. Voor deze functies 
kunnen kandidaten zich stellen, mits gesteund door 10 afdelingen en een intentie 
verklaring en wel tot 31 december 2011.  

8. Terugblik op de jeugdontmoetingsdag te Almelo (A-15) 
                                                         - - - Pauze - - - 
 (tevens mogelijkheid clubshopartikelen te kopen c.q. af te halen) 
9. Beleid, mededelingen, nieuws en wetenswaardigheden NBvV 
10. Mededelingen inzake de districtstentoonstelling te Lochem (Almen). 
11. Eventuele mededelingen van het districtsbestuur. 
12. Rondvraag. 
13. 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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Bijzonderheden districtsvergadering 19 april 2011 
 
1. Opening: 
De voorzitter heet alle aanwezige vertegenwoordigers van de afdelingen, de aanwezige 
ereleden Dhr. Mulder, van de Molen, evenals NBvV hoofdbestuur vertegenwoordiger Klaas 
Snijder welkom in de prachtige locatie “’t Losse Hoes” te Holten. Een locatie die ons tijdelijk  
verwelkomt i.v.m. bezetting van de locatie “De Kruidentuin”.  
 
Bericht van verhindering zijn binnengekomen van:  
 
Afdelingen:  Westenholte (W-40). Zwartsluis (Z-12), Ens (E-19), Bathmen (B-52), 

Nieuwleusen (N-37), Urk (U-04) 
Ereleden:   Dhr. Van Rijn (gezondheidsproblemen) 
Lid van verdienste:  Dhr. Cor van Elven  
 
Zonder kennisgeving afwezig: 
 
Afdelingen:  Almelo 1 (A-04), Diepenheim/Markelo (D-29), Kampen/IJsselmuiden (K-18),   
 
De overledenen uit het district, die ons na de districtsvergadering van oktober, ontvallen zijn 
herdacht: 
 
Dhr. M.F.  Oude Nijeweme Heeten 
Dhr. M. Schuurhuis  Zwolle, oud KM en Lid van Verdienste 
Dhr. J  Blaauw  Wierden 
Dhr. T  Krol   Genemuiden 
Dhr. J.  Kievit   Zwartsluis 
Dhr. G.J. Pot   Raalte 
Dhr. R.J. Hendriksen  Diepenheim/Markelo 
Dhr. F.A.M. Rorink   Oldenzaal 
Dhr. D. Zielman  Enschede 
Dhr. J  Bakker   Urk 
Dhr. W Schreurs  Rijssen 
Dhr. A  Schipper  Wierden 
Dhr. J  Buursink  Almelo 
Dhr. C.E.  Van Berkel  Oud Hoofd bondsbureau en erelid NBvV 
Dhr. J.C. Bonema  Vollenhove 
Dhr. T.  Berensen  Vroomshoop 
Dhr. J.H.N.  Joosten  Enschede 
 
De voorzitter verzoekt de vergadering, staande, onze vogelsportvrienden te gedenken in een 
moment van stilte. Wij hopen dat degenen die de genoemden in de toekomst moeten missen, 
de steun en de kracht zullen vinden om dit verlies te dragen.  
 

************** 
 
Namens het districtsbestuur worden de afdelingen bedankt voor de prettige ontvangst bij het 
bezoek aan de afd. TT’s. Bedankt voor de vele catalogi en nieuwjaarswensen in fysieke of  
E-mail vorm. Fantastisch om te zien hoeveel afdelingen hier werk van maken. Dit betreft ook 
de sites van de afdelingen van Overijssel. De voorzitter bedankt de overige 
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districtsbestuurders voor het opvangen van zijn afwezigheid in de TT periode (vanwege een 
cursus). Hij vraagt voor zijn mededistrictsbestuurders een applaus, die zij ook krijgen. 
 
Huishoudelijke mededeling: 
 
* Toevoeging agendapunt 13a district TT te Lochem 
* Consumpties bij laten schrijven op uw ontvangen blanco lijst. Graag na afloop 

vergadering afrekenen. Ook al heeft U geen consumpties gebruikt, toch de kaart 
inleveren bij bedienend personeel. 

 
De heer Klaas Snijder krijgt de gelegenheid zich voor de stellen, waarvan hij gebruikt maakt. 
 

**************** 
2.  Notulen 12 oktober 2010 
De notulen worden blad voor blad doorlopen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De secretaris 
wordt bedankt voor zijn verslag. 
 
3.  Ingekomen en uitgegane stukken  
Ingekomen berichten zijn er van: 

• Diverse afdelingen wijzigingen in bestuur 
• Veel clubbladen, zowel fysiek als digitaal.  
• Melding van het niet herkiesbaar zijn van secretaris Loek Bertina.  

 
De voorzitter deelt mede dat de mailbox van enkele afdelingen niet bereikbaar is (de mail 
komt retour). Dit betreft Dedemsvaart en Gorssel. Graag uw e-mailadres opnieuw doorgeven.  
 
4.  Benoeming afgevaardigde naar AV op zaterdag 14 mei 2011 
Van de afgevaardigde wordt een verslag van deze vergadering verwacht in de 
districtsvergadering van oktober. Tevens zal deze afgevaardigde een cadeau, namens het 
district, aanbieden aan de scheidende secretaris Loek Bertina en vervolgens de 
afscheidsreceptie bijwonen.  
De heer Herman Veltman, voorzitter van de afdeling De Putter Enschede (E-03) stelt zich 
beschikbaar om als afgevaardigde van district Overijssel de AV bij te wonen. Hij zal worden 
opgehaald door districtsbestuurder Egbert van Dijk. 
  
5.  Behandeling jaarverslag en financieel verslag NBvV 
Jaarverslag 
U kunt het duidelijke verslag van zowel de secretaris, als de penningmeester lezen. Er zijn 
volgens het districtsbestuur geen onduidelijkheden. Feit blijft dat het ledenaantal nog steeds 
slinkt. Wat langzamer dan voorgaande jaren. Dit zou eigenlijk een halt toegeroepen moeten 
worden. Wat doet U als afdeling om de vogelliefhebberij te stimuleren en leden te winnen??  
 
In 2010 hebben twee afdelingen zichzelf opgeheven, de afdelingen Enter en Enschede 
(EEKV). Overijssel liet, ondanks het opheffen van twee complete afdelingen, toch maar een 
lichte daling van leden zien, te weten 17 personen. Hopelijk gaan we dit in 2011 ombuigen 
naar een stijging. Wij roepen u op hierin actie te ondernemen.  
 
Financieel verslag 
Het gaat redelijk tot goed met de NBvV. Er is een nieuwe zienswijze van de accountant op 
vermelding van posten en het inschalen van onderwerpen. Dit heeft te maken met het feit dat 
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de vorige accountant de maatschap heeft verlaten en naar een ander is gegaan. Het systeem 
dient vervolgens aangepast te worden op de nieuwe accountant, want hij moet immers zijn 
handtekening voor goedkeuring zetten.  
 
U ziet mogelijk verschil in bedragen op de fin. overzichten o.a. blz. 32, de waarde van de 
gebouwen. In 2009 was dit € 56.782 en vervolgens in 2010 € 414.000. Is het gebouw 
plotseling zoveel meer waard geworden? Nee, dit heeft te maken met de zienswijze van 
boeking van de accountant. Op blz. 37 ziet u bijv. dat de voorraad aluminium ringen 
plotseling 4 x zo groot is. Dit heeft te maken met het feit dat nu alle buizen geteld worden en 
niet de kleur van dat jaar, immers de buizen zijn altijd weer te gebruiken in de toekomst.  
 
De nieuwe accountant vindt ook dat declaraties van kaderleden getekend dienen binnen te 
komen. Het is even wennen. Maar het gaat goed komen. Een contributieverhoging is nog niet 
noodzakelijk.  
 
In de bondsraad is besloten om voor de afdelingen in het jaarverslag de splitsing van posten 
niet meer zo in detail weer te geven, maar de totaalbedragen weer te geven. De BR heeft wel 
inzicht in de details en afdelingen kunnen op aanvraag e.e.a. ter inzage krijgen.  
 
6.  Verkiezingen Hoofdbestuur. 
In tegenstelling tot het vermelde in het districtsblad is secretaris Loek Bertina helaas niet meer 
herkiesbaar. Na eea goed overwogen te hebben heeft hij om gezondheidsredenen, die zeker 
ook met leeftijd te maken hebben, besloten zich toch niet meer herkiesbaar te stellen. O.a. de 
verharding in de hobby, communicatie onderling en de lange vermoeiende bijeenkomsten 
hebben hem tot dit, voor hem moeilijke, besluit gedwongen. Wij zullen op gepaste wijze 
afscheid nemen van een zeer gepassioneerd en bekwaam secretaris. De ruggengraat van de 
NBvV, een man met veel kennis van zaken. De BR zal terzijnertijd met een nieuwe kandidaat 
komen. Dhr. Klaas Snijder heeft zijn capaciteiten inmiddels op verschillende plekken 
getoond, binnen Overijssel. Maar ook op de bondshow. We zijn dan ook blij met zijn 
eventuele verkiezing, althans de bereidheid zich beschikbaar te stellen voor deze functie.  
 
7.  Verkiezing districtsbestuur 
Er was een mogelijkheid tegenkandidaten te stellen tot 31 december. Deze waren er echter 
niet. De voorzitter mag hieruit concluderen dat u Dhr. Egbert van Dijk en hem voor de 
komende drie jaren opnieuw het vertrouwen geeft. Dit zelfde geldt voor Lambert die zich 
genegen heeft verklaard het districtsbestuur te completeren. Ook hierin hebt u uw instemming 
gegeven. Wij bedanken jullie voor het gestelde vertrouwen.  
  
8.  Mededelingen NBvV  
 
Vogel 2011 
Vogel 2011 een goede show, waarbij wel geld bijgelegd dient te worden. De show is goede 
reclame voor de NBvV en mag daarom ook geld kosten. Veel bezoekers, goede sfeer. 
America-hal is opnieuw verkocht aan een andere “holding group”. Betekend opnieuw rond de 
tafel gaan zitten. We wachten verdere ontwikkelingen af. We moeten zaken nog efficiënter en 
nog beter gaan organiseren.  
 
Verslag COM Frankrijk 
Het was vooral een koude show. Wel erg netjes, met helaas erg slecht verzorgde kooien, 
v.w.b. het gedeelte wat niet in de standaard TT kooi was gehuisvest. Kartonnen TT kooi was 
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een succes. Er is wederom een Italiaan in het COM bestuur gekozen. Een door NLD 
gesteunde Belgische kandidaat heeft het niet gered. De COM NL stand wordt weinig 
representatief gevonden en moet meer uitstraling krijgen. De NLD convoyeurs hebben 
opnieuw zeer goed werk verricht en lange dagen gemaakt, waarvoor onze dank.  

 
Prijzensysteem: 
Bij de DTT’s: Indien bondskruis valt in een bepaalde groep, krijgt die vogel alleen het 
bondskruis en niet meer de gouden medaille. 
 
Ook het geldende systeem, zoals bij enkelingen gaat toegepast worden bij stammen en stellen. 
D.w.z.:   1 t/m 3 stammen of stellen is een gouden medaille 
   4 t/m 6 stammen of stellen is een gouden en zilveren medaille 
   7 en meer stammen of stellen is goud, zilver en bronzen medaille  
 
Het bondskruis zal met ingang van komend seizoen gevat worden in de landkaart van 
Nederland. Hoewel wij de neuzen niet moeten schikken in de richting van een kleine groep 
mensen, zien wij toch het belang van het tevreden stellen van de grote groep. Een klein aantal 
mensen had problemen met het bondskruis van afgelopen jaar. Het rood/wit/blauwe kruis 
komt op de landkaart en het zou me verbazen als ook hier niet iemand associaties bij krijgt.  
 
Overgangsregeling kooien: 
Het nieuwe vraagprogramma gaat uit van 1 soort kooi per groep. Vooral bij de 
postuurkanaries komen nu verschillende kooien voor. Er is een overgangsregeling vastgesteld 
van 2 jaar. In de praktijk betekent dit dat m.i.v. het seizoen 2012 (districten) /2013 
(Bondsshow) alleen nog de voorgeschreven kooien gebruikt mogen worden.  
 
Herman Veltman, Enschede (E-03) vind een betere controle bij inname noodzakelijk. 
Antwoord: Klopt maar je kunt niet van alle vrijwilligers verwachten dat zij het ras en de 
bijbehorende toegestane kooi herkennen. Het blijft een verantwoordelijkheid van de inzender. 
 
Nijverdal/Hellendoorn (N-06): Als een inzender op de bondsshow kooien huurt, zijn deze ook 
van mindere kwaliteit dan die van de inzenders zelf. 
Antwoord: Dat zou kunnen. De voorzitter neemt dit mee. Inzenders die bondskooien huren 
kiezen hier bewust voor. Als zij goed verzorgde kooien willen waar niets aan mankeert, is het 
advies om zelf voor eigen kooien te zorgen. Eigen kooien kun je in de staat brengen, zoals je 
zelf eist.  
  
Communicatie met afdelingen: 
Naast de website van de NBvV, en de digitale nieuwsbrief is de communicatie met de 
afdelingen digitaal in gang gezet. Limburg en Groningen draaien al proef. De verwachting is 
dat in september e.e.a. helemaal van de grond gaat komen. De secretarissen zullen benadert 
worden om informatie, waarna inlogcodes vrijgegeven worden. De complete 
ledenadministratie zal dus gedigitaliseerd worden. Er komt geen gescheiden fysiek systeem. 
Vanaf september kunt u dus mogelijk online muteren. Het zal even wennen zijn, maar wat 
gaat het dan makkelijk.  
 
Voor wat betreft de digitale ringenbestellingen loopt e.e.a. heel goed. Het is echter verstandig 
om te zorgen dat naast de ringencommissaris een 2e man de inloggegevens heeft. Mogelijk 
dient zelfs de secretaris de gegevens te hebben (je weet maar nooit, in voorkomend geval). 
Het is dus heel erg belangrijk dat bestuurswijzigingen goed doorgegeven worden aan het 
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bondsbureau en niet alleen aan de districtsvoorzitter. Indien er een nieuwe ringencommissaris 
komt, wijzigt ook de inlogcode, zodat de oude ringencommissaris geen ringen meer kan 
bestellen.  
 
Bestellingen van materialen bij de districtsvoorzitter graag via de mail. Voor de voorzitter is 
het onmogelijk om bestellingen tijdens de districtsvergadering, even tussen neus en lippen 
door op te nemen in het geheugen. Ook graag bij het aanvragen van onderscheidingen de 
afdelingscode in je mail benoemen. 
 
Digitalisering: 
Het jaarverslag zal in de toekomst zichtbaar zijn op de site, echter zonder het financiële 
gedeelte. Dit zal trouwens ook bij de districtsfinanciën anders aangepakt worden, ook deze 
zullen niet zichtbaar zijn op de site. 
 
Bondsvlaggen: 
Er zijn vlaggen te koop met een afbeelding van de NBvV. Afmetingen vlag zijn 200 x 300 
cmtr. De vlaggen zijn bij het bondsbureau te bestellen of nog beter via de voorzitter.  
 
Binnenkort zal een Excel formulier op de site van Overijssel worden geplaatst met te bestellen 
goederen. Deze graag downloaden, invullen en opsturen naar de voorzitter (correct ingevuld 
graag). Dit geldt tevens voor aanvragen onderscheidingen.  
 
Schorsingen/Royementsprocedures 
Binnen de bondsraad is gesproken over deze procedures. De bondsraad is het eens geworden 
over het feit dat deze te omslachtig is, te ouderwets en te afstandelijk. De hele NBvV wordt 
betrokken bij een procedure die eigenlijk door een soort arbitragecommissie afgedaan kan 
worden. Hierin zou dan ook de mogelijkheid van gradaties aanwezig moeten zijn. Een 
voorstel hiertoe gaat geschreven worden.  
 
Keurmeesters 
Graag brengen wij de oproep voor opleiding tot keurmeester nogmaals onder uw aandacht. 
Op de oproep voor keurmeester kleurkanaries is geen enkele aanmelding binnengekomen. Dit 
baart ons zorgen. Juist in Overijssel, door het opleidingsfonds, zijn vele keurmeesters aan de 
gelederen toegevoegd. Hopelijk blijven ook wij bijdragen aan deze belangrijke bijdrage voor 
afdelingen, de hobby in het algemeen en verdieping voor jezelf. Geeft u op via de KMV’s. 
Wij hebben jullie nodig.  
 
Zang  
Zangkanaries zijn in heel veel afdelingen een onbekend fenomeen. Zij maken echter een 
wezenlijk deel uit van onze bond. Veel afdelingen sturen zangkanarie kwekers naar een 
andere plaats of geven die leden geen mogelijkheid lid te worden. Dat is jammer en zelfs 
onnodig. Er wordt een beleidsplan Zang geschreven, daarvoor is informatie nodig van u allen. 
Het kan dus zijn dat u vragen toegestuurd krijgt over e.e.a. Ik wil u oproepen uw input te 
leveren. Mogelijk zullen wij in de toekomst zaken kunnen bundelen, zodat het aantrekkelijk 
gaat worden om met wedstrijden mee te doen op een bepaalde locatie of in een bepaald 
gebied. Het keuren van zangkanaries op een toilet moet tot het verleden behoren. Er is 
ervaring genoeg. Er kan hulp genoeg gevraagd worden. Kijk maar naar onze districts-
tentoonstellingen. Overijssel staat voor haar zangkanarie kwekers en wil dat vooral doorzetten 
en zelfs uitbreiden.  
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Verruimen EC vogels TT 
De SEC heeft verzocht tot het uitbreiden van het aantal gevraagde jaren van EC vogels. Een 
hele goede motivatie was als onderbouwing bijgevoegd. Deze werd dan ook, vanwege deze 
motivatie gesteund door het KMV Tr/P. De BR is van mening dat de vraag gehonoreerd kan 
worden, echter wil niet tegen haar eigen beleid in gaan. Afgesproken is dat het vraag-
programma voor de komende vijf jaren is vastgesteld (in 2010). De BR kan dus niet anders 
dan besluiten het verzoek de komende tijd niet in te willigen en deze na verloop van het 
huidige programma pas op te nemen.  
 
Regels tot bedrijfsmatige activiteiten gezelschapsdieren 
Er is een concept KB gemaakt betreffende de materie gezelschapsdieren. Deze behelst voor 
het grootste gedeelte de fok van honden en katten en alles wat daar mee te maken heeft, maar 
zeer zeker ook het houden van exoten en volière en kooivogels. Belangrijk in dit KB is in 
ieder geval de bedrijfsmatigheid of het oogmerk om winst te maken. Elk geval zal 
afzonderlijk beoordeeld worden. Vooralsnog hebben tentoonstellingen met verkoopklasse 
geen last van dit KB, denken wij. Hier zal zeker op juristen niveau nog naar gekeken worden. 
Belangrijk is dat u alvast gaat handelen in de geest van de wet. Dit deden we al, want enkele 
jaren gelden hebben wij richtlijnen gegeven voor vogelmarkten. Kijk bijv. naar onze 
oosterburen, vogels in lopers zult u daar niet aantreffen. Ook voor ons is het zaak de boel 
goed op orde te hebben. Controle van AID en dierenartsen in te schakelen waar nodig. Dit is 
al van toepassing op de bondsshow.  
 
NBvV Erelid Wim Mulder: Laat e.e.a. via COM Nederland lopen. 
Antwoord: Dat zullen wij zoveel mogelijk proberen te doen. Samen maakt sterk. 
 
Hans Doeve, afd. Zwolle (Z-07): Deelt mede dat er begin april een vergadering van DIBEVO 
gehouden is, waar Bart Braam namens COM-Nederland aanwezig was. 
Antwoord voorzitter: Op dit moment kan ik u geen mededeling geven of Dhr. Braam daar als 
toehoorder of als COM-NL vertegenwoordiger aanwezig was. Er zou o.a. mededeling gedaan 
zijn over veel overtredingen bij Nederlandse vogelmarkten. Op de vraag waar, wie en hoe dit 
geconstateerd is komt er echter geen antwoord. 
 
Hans Doeve, afd. Zwolle (Z-07):  Vraagt hoe het nu verder gaat met de verkoopklasse bij de 
bondsshow. Want 1 x per jaar is ook regelmaat. 
Antwoord voorzitter: Naar de mening van de voorzitter stelt de NBvV een plek ter 
beschikking. Wij (de NBvV) verkopen geen vogels met winst, maar stellen liefhebbers in de 
gelegenheid om vogels hobbymatig te verkopen. De NBvV zal een jurist er naar laten kijken. 
 
NBvV Erelid Durk van de Molen: Dit dient dan wel een deskundige jurist te zijn. 
Antwoord districtsvoorzitter: Ik zou de afgevaardigde willen vragen dit mee te willen nemen 
naar de AV. Wij moeten een goed helder en duidelijk beleid voeren, zodat het Ministerie 
waarmee wij zaken moeten doen ons als betrouwbare partner kan zien.  
 

    PAUZE 
 
9.  Beleid districtsbestuur 
*          De afdelingen bepalen het beleid van het districtsbestuur. 
* Het districtbestuur zal voortgaan met haar activiteiten zoals u gewend bent. 



NBvV District Overijssel Najaar 2011 
                                                                                                    

10

* 2e voorzitter Harry Oude Vrielink zal tijdens de jeugdontmoetingsdagen “leading” 
zijn. Dit in het verlengde van zijn rol tijdens de voorgaande bijeenkomsten voor de 
jeugd.  

* Voor zover mogelijk zullen de bestuurders de TT’s bezoeken die in hun portefeuille 
zitten. Het is niet mogelijk dat hierin teveel wordt gewisseld, daar het districtsbestuur 
een vastgesteld budget ontvangt en hier dus ook navenant mee moet om gaan. 

* Dit geldt tevens voor uitreiking van spelden, dit kan en mag alleen door bestuurders 
gedaan worden in combinatie met andere activiteiten, zoals de tentoonstelling of een 
receptie t.g.v. een jubileum. 

  
Als districtsbestuur brengen wij graag het verzoek van de beleidscommissie NBvV nog onder 
uw aandacht. Een belangrijk item, waar u rechtstreeks uw inbreng kunt leveren.  Niets 
ingebracht, betekent geen invloed uitgeoefend.  
 
10.  Financieel verslag district 
Zie het aan U verzonden overzicht 
 
11.  Verslag kascontrolecommissie. 
Woordvoerder van St Jansklooster (J-03), Sibculo (S-42) en Rijssen (R-06) 
Bertus Lok afd. St. Jansklooster (J-03): Het zag er goed verzorgd en overzichtelijk uit en is na 
een kleine toelichting akkoord bevonden. 
 
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en verzoekt de vergadering de 
penningmeester decharge te verlenen. Vergadering stemt hiermee in d.m.v. applaus. 
 
12.  Benoeming nieuwe commissie 
Raalte (R-16), Ootmarsum (O-34) en Ommen (O-22) zoals afgesproken in volgorde van de 
districtslijst. 
 
13.  Terugblik op district TT 2010 georganiseerd door Denekamp 
Het was een mooie show, goed georganiseerd en zonder wanklanken. Helaas gooide ook nu 
de sneeuw roet in het eten. Bij de keuring was het wat kouder dan de bedoeling was. Dit was 
te danken aan een communicatiefout met het personeel van Oosterik. De voorbereidingen 
waren goed. Er was voldoende actie ondernomen om de temperatuur constant te houden. 
Echter door onachtzaamheid van het personeel kon de koude toeslaan.  
 
Albert Wevers afd. Haaksbergen (H-67): De afdeling Haaksbergen heeft 2 opmerkingen, te 
weten:  

1. Het districtsbestuur dient zich kritischer op te stellen t.a.v. de locatie. Het was weer 
een koude bloemenkas. Inzenders kunnen er zich op kleden, vogels niet.  

2. Het districtsbestuur dient zorgvuldiger om te gaan met het toe kennen van de prijzen. 
Tientallen prijzen moesten na de opening nog toegekend worden. 

 
Antwoord voorzitter:  
V.w.b. punt 1:  

De koude hebben wij ook geconstateerd. De afdeling Denekamp heeft a la minute 
geprobeerd e.e.a. op te lossen. Bij de vorige district TT in Denekamp was de koude er 
niet en was het een fantastische show. Wij, als districtsbestuur, bekijken de “zaal”. Wij 
dachten dat het wederom mogelijk was om hier, net zoals de vorige keer, een 
fantastische show neer te zetten. Er waren goede afspraken gemaakt. Dat er op de 
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keuringsdag door het personeel van tuincentrum Oostrik deuren open zijn blijven staan 
konden wij niet voorzien. De kou was al binnen toen het ontdekt werd en is er 
onmiddellijk actie ondernomen. 

V.w.b. punt 2:  
In de communicatie is er inderdaad iets mis gegaan m.b.t. tot het uitgeven van de 
prijzen. Wij zijn er vanuit gegaan dat de afdeling Denekamp wist dat iemand die het 
BK won, ook de gouden medaille moest krijgen. Dit is direct een punt van actie 
geworden en tijdens de show nog hersteld. Veel winnaars hebben echter geen belang 
bij de medaille, want de voorzitter had er tijdens de vergadering nog zo’n 70. Deze 
over gebleven gouden medailles zijn nu terug naar de leverancier en kunnen dus niet 
meer opgeëist  worden. 

 
Er was daarnaast tevens een computerprobleem. Alle gegevens van de 2e computer 
moesten opnieuw ingevoerd worden. Niet alle blinde lijsten waren correct ingevuld 
wat veel zoekwerk heeft opgeleverd en waardoor ook fouten zijn ontstaan omdat bij 
het toekennen van de prijzen dit niet veranderd is op de blinde lijsten met alle 
gevolgen van dien.  

 
De voorzitter is, met het districtsbestuur, van mening dat Denekamp een goede show heeft 
neergezet. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Wij hebben altijd respect voor afdelingen 
die het toch maar weer aandurven een district TT te organiseren.  
 
Afdeling Denekamp ontvangt ter herinnering het gebruikelijke Delfts blauwe bord. 
 
13a  District TT Lochem 
 
Bart Timmer afdeling Lochem (L-19) deelt mede dat de afdeling Lochem volop bezig is met 
de voorbereidingen voor de districtsshow. Er worden nieuwe lichtbakken gemaakt, de 
toezeggingen voor sponsoring loopt nog niet erg goed, maar men blijft actief bezig met het 
benaderen van sponsoren en adverteerders. Afdeling stopt veel tijd en energie in de 
organisatie en hoopt dat veel leden uit het district met hun mooie vogels naar Laren, de plaats 
waar de TT plaats zal vinden, zullen komen. In oktober organiseert de afdeling haar jaarlijkse 
Nationale TT met zo’n 1500 vogels in het zelfde zalencentrum en is al vast een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met de afdeling en de locatie.   
 
14.  Uitslag verkiezing bondsbestuurders en stemming bonds- en afdelingsvoorstellen 
Stemcommissie Hardenberg (H-31), Hasselt (H-22) en Heeten (H-77). Henk Kleinlugtenbeld 
afd. Hardenberg (H-31) brengt namens de commissie verslag uit. 
                                                 Voor    Tegen     Blanco  Niet uitgebracht  Onwaarde   Totaal 
 
Voorstel 1 verkiezing                2643       0             0               572                    0              3215 
2e voorzitter Klaas Snijder 
 
Voorstel 2 verkiezing                            niet verricht 
Secretaris Loek Bertina 
 
Voorstel Bondsraad                   2172       0           471            572                     0             3215 
Schorsing dhr. RTKW 
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Voorstel Bondsraad                   2172       0           471            572                     0             3215 
Schorsing dhr. JW 
 
Voorstel Bondsraad                   2270      61          312            572                     0             3215 
Schorsing dhr. R.vd. L. 
 
Voorzitter bedankt de stemcommissie. 
 
Stemcommissie in april 2012 wordt gevormd door Hengelo 4 (H-95), Hengelo 2 (H-64) en 
Kampen/IJsselmuiden (K-18). 
 
15.  Mededelingen Jeugdontmoetingsdag Almelo II 
Roep uw jeugd op vogels in te sturen. Wij rekenen op uw inzet en motiverende steun aan de 
jeugd.  
 
16.  Rondvraag 
Albert Wevers afd. Haaksbergen (H-67):  
In het verleden kregen de inzenders die op de bondsshow 3 of meer vogels in stuurden een 
herinneringsmedaille. Waarom is dit afgeschaft? Dit kan niet onder bezuinigingen vallen,  
want ieder lid krijgt wel een brief van de Beleidscommissie, kosten € 1.350,00 (volgens 
berekening van Haaksbergen). 
 
Antwoord voorzitter: Vorig jaar heeft iedere inzender een kalender ontvangen en ook geen 
herinneringsmedaille. Er zijn bijna geen vragen om een herinneringsmedaille geweest en ook 
nu hebben deze geluiden ons niet bereikt. Voorzitter verzoekt Herman Veldman deze vraag 
namens district Overijssel mee te nemen naar de AV. De voorzitter legt verder uit dat niet 
ieder lid van de NBvV de door Haaksbergen bedoelde brief ontvangen. De 
afdelingssecretarissen hebben deze brief samen met hun andere post ontvangen (dus geen 
extra kosten), daarnaast een aantal functionarissen w.o. districtsbestuurders (ook in 
pakketpost) en BR bestuurders hebben deze brief ontvangen omdat er door de commissie 
belang wordt gehecht aan de mening van de leden en deze functionarissen. 
 
Afdeling Wierden (W-25): In de TV- uitzending van Tros Radar op 4 april j.l. werd vermeld 
dat veel organisaties ten onrechte om het BSN-nummer vragen. Hoe zit dat met de 
ringenbestelling voor Europese Cultuurvogels? 
Antwoord voorzitter: Er is n.a.v. deze uitzending een mailtje naar de afdelingen gegaan met 
uitleg. Voor het aanvragen van ringen voor Europese Cultuurvogels is het BSN nummer 
verplicht, geen BSN nummer, geen ringen. De NBvV heeft dit nummer niet nodig, en slaat dit 
ook nergens op, maar voor het Ministerie is dit een verplichting.  
 
Afdeling Oldenzaal (O-27): Organiseert een afdelingstentoonstelling met 550 vogels waarvan 
120 Europese Cultuurvogels. Zij hebben Bennie Horsting (Keurmeester van de ANBvV) als 
keurmeester, maar dit is niet meer toegestaan terwijl hij wel op de SEC, ook NBvV keurt. Zij 
kunnen binnen de NBvV geen goede keurmeester vinden of hij komt van heel ver. De 
afdeling Geesbrug heeft hetzelfde probleem. Zij vragen hun TT daarom niet meer aan en nu 
keurt Bennie Horsting daar dus wel. 
Antwoord voorzitter: Er zijn binnen de NBvV genoeg prima keurmeesters te vinden. Ook zij  
hebben een prima opleiding genoten. Zij houden maandelijks groepsbijeenkomsten waar zij 
op de hoogte blijven van alles en volgen aanvullende opleidingen. De voorzitter vind het te 
kort door de bocht om te stellen dat de NBvV geen goede EC keurmeesters kent.  
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Wim Mulder: Het contracteren van keurmeesters uit eigen gelederen houdt ook de kwaliteit 
van (kennis) van de keurmeester binnen onze organisatie op peil. Op de keurmeesterlijst staat 
vermeld wie een aanvullende opleiding heeft gehad. 
 
Herman Veltman (E-03): Afdeling Oldenzaal is de laatste jaren verwend. De betreffende 
keurmeester keurt al jaren 1 tot 2 punten hoger in Oldenzaal. 
 
Dhr. Wim Mulder: De vergelijking met de SEC show gaat niet op. De SEC TT is een 
internationale show en daar keuren, naast COM ANBvV keurmeesters, ook COM 
buitenlandse keurmeesters. 
 
De voorzitter wil de discussie beëindigen met de mededeling dat, naast ANBvV keurmeesters, 
ook de NBvV keurmeesters goed zijn. Het contracteren van keurmeesters van de ANBvV 
herbergt vaak andere redenen, b.v. kortere afstand. In voorkomend geval kan dispensatie 
worden aangevraagd. Dit dient te gebeuren via de KMV T/P.  
  
17.  Sluiting 
De voorzitter geeft HB a.i. Klaas Snijder het woord. Dhr Snijder heeft een goede indruk 
gekregen van de afdelingen in Overijssel. Hij is op de districtstentoonstelling in Denekamp 
warm ontvangen door het district- en afdelingsbestuur, ondanks de barre weers-
omstandigheden  en komt graag naar in december 2011 naar Lochem. 
 
De districtsvoorzitter sluit de vergadering, op een wat later tijdstip dan gebruikelijk, wenst 
ieder wel thuis, een goede kweek, vakantie en tot ziens op de najaarsvergadering. 
 
Aldus opgemaakt te Lettele, 
Jan van Duuren 
 

In Memoriam 
 

Op 8 juli 2011 overleed Dhr. Gerrit Stroeve van de afdeling Almelo II. Gerrit was bij leden 
keurmeester voor kleurkanaries en dat al meer dan 40 jaren. Hij was bekend binnen het 
district Overijssel en tevens de oprichter van vogelvereniging “De Goudvink” in Almelo. Al 
enige tijd werd hij geconfronteerd met benauwdheid verschijnselen. Hij kon desondanks 
geen afstand van zijn vogels en het keurmeesterschap doen. Hij heeft een tijd gekeurd met 
een zuurstofmasker op, tot ook dat niet meer ging.  
 
Hij werd vanwege zijn verdiensten in het verleden onderscheiden, met de Koninklijke 
onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
 
Als zijn opvolger binnen de vereniging had ik nog regelmatig contact met hem. Hij mistte de 
vogels, maar ook de vogelvrienden. Wij zullen hem ook gaan missen. 
 
Wij wensen de familie en de afdeling veel sterkte en kracht toe, om dit verlies te dragen. 
 
                                                       Albert Zomer 
                                                       Namens bestuur en leden van district Overijssel  
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2011 (definitief) 
 
Artikel 1. 
De tentoonstelling wordt georganiseerd door Vogelvereniging “De Gekleurde “Zanger C.L.W. Noorduyn”, 
Lochem (L-19) en wordt gehouden in zalencentrum “De Nieuwe Aanleg” Scheggertdijk 10 te 7218 NA Almen. 
 
Programma: 
Zondag  11 december  Voorbereiden opbouw 
Maandag 12 december Opbouw 
Dinsdag  13 december  Inbreng  
Woensdag 14 december Keuring 
Donderdag 15 december Afwerken 
Vrijdag   16 december Opening 
Zaterdag  17 december  Open voor publiek 
Zondag  18 december Open voor publiek en afhalen vogels.                                              
 
Artikel 2. 
De inschrijving is open gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 3 van het tentoonstellingsreglement 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van 
dit reglement. Ingezonden kan worden met erkende ringen van de N.B.v.V. Ook zijn ringen toegestaan van 
andere organisaties volgens C.O.M. Nederland, dit moet duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld, met 
een registratiebewijs afgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Dit registratiebewijs is 
verkrijgbaar via het bondsbureau van de N.B.v.V en dient fysiek in de zaal aanwezig te zijn (Kopie). 
 
Artikel 3. 
Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V., zoals staat afgedrukt in een van de 
uitgaven van “Onze Vogels” van het lopende jaar. Inschrijfformulieren moeten volledig en duidelijk op volgorde 
van klassenummer, met vermelding van de soort vogel en het verzekerd bedrag, te worden ingevuld. Voor elke 
ingeschreven vogel 1 regel gebruiken. 
 
Artikel 4. 
Het inschrijfgeld is € 2,00 per vogel, jeugd € 1,00 per vogel. Op het inschrijfformulier duidelijk aangeven 
JEUGD en geboortedatum. Een catalogus á € 3,50 is voor elke inzender verplicht. De inschrijfformulieren 
dienen, bij voorkeur in verenigingsverband, uiterlijk op 28 november 2011, noodsituaties daargelaten, in bezit te 
zijn van: TT secretaris J. Groenouwe, heggerank 100, 7242 MN Lochem, telefoon 0573-252886, E-mail:  
secretariaat@vogelvereniginglochem.nl 
 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op girorekening nr. 11.38.28.780, t.n.v. De Gekleurde 
Zanger C.L.W. Noorduyn, Braninkkamp 11, 7245 AD Laren, onder vermelding van DTT Ov. 2011. Er wordt 
geen inschrijfgeld retour betaald bij niet inzenden, dan wel  bij weigering van de vogel door het TT bestuur. 
 
Artikel 5. 
De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten, voorzover hun grootte 
dat toelaat in de zgn. advieskooi van de Bond (grote tropen en parkieten). Alleen voor duiven en grondvogels 
zijn (gratis) klapkooien aanwezig. Deze klapkooien zijn voor alle grondvogels verplicht, deze worden bij 
inbrengen overgekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van de 
klapkooien gebruik wil maken. Voor papegaaiachtigen zijn grote vluchten beschikbaar, hiervoor contact 
opnemen met de T.T. secretaris. 
 
Artikel 6. 
De vogels moeten worden ingebracht, zonder water met de voorgeschreven witte universele drinkfonteintjes, 
maar wel met voldoende zaad in de zaadbakjes en voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit 
schelpenzand gebruikt worden, uitgezonderd de parkietachtigen die in de universeelkooi worden ingezonden, 
deze moeten zaad als bodembedekking hebben. Bij vruchten- en insecteneters is grijs/witte kattenbakvulling 
verplicht. Voor de laatste groep is (eventueel) deskundige begeleiding aanwezig. 
 
Artikel 7. 
Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen bij inbreng door het bestuur worden geweigerd, evenals vuile 
en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene kooien. 
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Artikel 8. 
De vogels worden tijdens de T.T. door het T.T. bestuur verzorgd en mogen tijdens de T.T. niet uit de kooien 
worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het bijzijn van het T.T. bestuur. 
 
Artikel 9. 
Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan het bestuur 
niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
Artikel 10 
Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, dus niet bij het 
inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het T.T. bestuur. 
 
Artikel 11. 
De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 13 van het T.T. reglement van de N.B.v.V. 
 
Artikel 12. 
De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de N.B.v.V. toegekend. 
 
Artikel 13. 
Als verenigingsprijs worden toegekend: Een kampioensbeker, op één na ereprijs, op twee na ereprijs. 
Voor de zang zal een afzonderlijke verenigingsprijs beschikbaar worden gesteld. 
 
Artikel 14. 
De bekendmaking van de kampioensprijzen zal plaatsvinden tijdens de opening van de tentoonstelling. Alle 
kampioensprijzen kunnen na de opening worden afgehaald. 
 
Artikel 15. 
Wedstrijdvogels mogen tijdens de T.T. niet ter verkoop worden aangeboden. 
 
Artikel 16. 
Er is een aparte verkoopklasse van eigen kweek vogels voor inzenders, zie daarvoor het reglement 
verkoopklasse. Vooraf is er geen 10 % inschrijfgeld verschuldigd, doch pas bij de daadwerkelijke verkoop van 
uw vogels. 
 
Artikel 18 
Het is ten strengste verboden zich met lopers, kooien en/of vogeldoosjes in de T.T. zaal te bevinden. 
 
Artikel 19 
Zangkanaries: Bij inbrengen dienen de volgnummers van de ringen te worden opgegeven, dit wordt 
gecontroleerd. 
 
Artikel 20 
Inzenders waarvan de vogels  een ander voedsel vereisen dan het gebruikelijke zaad, dienen dit op het 
inschrijfformulier te vermelden en het voedsel zelf mede te brengen. Dit voedsel aanbieden bij het inbrengen met 
duidelijke vermelding: eigenaar, kooinummer en hoeveelheid verstrekking. Bijzondere vogels mogen, i.o.m. het 
T.T. bestuur, door de eigenaar zelf gevoerd worden. 
 
Artikel 21 
Inzenders van grondvogels dienen hun vogels vergezeld te doen gaan van een inentingsverklaring, ondertekend 
door een dierenarts. Evt. maatregelen genomen door bevoegde instanties, m.b.t. bepaalde groepen vogels, dienen 
als beschreven uitgevoerd te worden. Bij niet navolgen van de voorschriften dienen deze vogels ten spoedigste 
verwijdert te worden uit de TT omgeving. Kosten hieruit voortvloeiende zijn voor rekening van de 
inzender/eigenaar van betreffende vogels. 
 
Artikel 22 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet het T.T. bestuur, zonodig in overleg met het districtsbestuur. 
 
Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem, op 19 april 2011 
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Reglement Afdelingsklassement districtstentoonstellingen 
Om het inzenden van vogels te stimuleren en de onderlinge competitie te bevorderen is in het 
verleden het afdelingsklassement ingevoerd.  
 
De regels zijn als volgt voor alle vogels, m.u.v. de sectie zangkanaries: 
1. Na de keuring worden van de deelnemende afdelingen de hoogste gewaardeerde 
 vogels van vijf verschillende inzenders, van die afdeling, bij elkaar opgeteld (dit 
 gebeurd inmiddels  computermatig). 
2. Dit dienen vogels eigen kweek te zijn, dan wel de volgens het vraagprogramma NBvV 
 gevraagde OK vogels. 
3. Zowel de jeugd als de senioren tellen hierbij mee. 
4. Bij gelijkluidende aantal punten tellen de + en – punten mee, om de eindstand van dat 
 jaar te bepalen. 
5. Een + en een – kunnen tegen elkaar weg worden gestreept. 
 (V.b. de afdeling A heeft 93, 93, 93, 92 en 92 = 463 punten 
          de afdeling B heeft 93, 93, 92+, 92- en 92 = 462 punten 
          de afdeling C heeft 93, 93, 92+, 92- en 92+ = 462+ punten 
 De eindstand is 1e = afdeling A, 2e is afdeling C en 3e is afdeling B) 
6. Bij opnieuw gelijkluidendheid, wordt bepaald welke van deze afdeling de grootste
 diversiteit aan vogels met deze punten heeft ingezonden.  
 (V.b. een afdeling die 460 punten heeft met een kanarie, postuurkanarie, parkiet, 
 tropische vogel en een duif gaat voor op een afdeling die 460 punten heeft met twee 
 kanaries en drie tropische vogels). 
7. Afdelingen die geen vijf verschillende inzenders hebben, dingen niet mee naar de 
 klassementsprijzen in dat jaar.      
8. Het afdelingsklassement geeft de nummers 1 tot en met 3 recht op een ereprijs, ter 
 beschikking gesteld door het district, in het jaar van de district tentoonstelling.   
9. Daarnaast is er een klassement over vijf jaren waarvoor tevens ereprijzen ter 
 beschikking zijn gesteld. In dit vijf jaren klassement worden geen + en – geteld, dit om 
 onnodige complexheid te voorkomen.      
10 Bij de zangkanaries geldt, m.i.v. 2010 dat de hoogst gewaardeerde zangkanarie in de
 secties Harzers, Waterslagers en Timbrado’s afzonderlijk de titel “Meesterzanger” 
 krijgen, dit ter stimulans van de zangkanarie inzendingen.  
11. Bij de zangkanaries wordt voor de titel “Meesterzanger” elk jaar een ereprijs ter 
 beschikking gesteld, naast de NBvV prijzen, die door het district beschikbaar wordt 
 gesteld.  
12. Bij onvoorziene zaken beslist het voltallige districtsbestuur.     
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CLUBSHOP ARTIKELEN 
 
Een aantal clubshop artikelen kunnen nu door de afdelingen besteld worden via het district. 
Dit om de kosten voor afdelingen te drukken. Er behoeven immers geen verzendkosten meer 
te worden betaald. Is dat service of is dat geen service ?????? 
 
De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 
 
- Bondsinsignes     €   1,50 
- Verzamelband onze vogels    €   4,50 
- Pennen      €   0,50 
- Stropdas met goudvink    €   9,50 
- Stropdas met vogels     € 11,50 
- Sleutelhanger      €   1,00 
- Kalender NBvV    €   2,50   
- Vogeldoosjes (pakket van honderd)  € 10,00    
 
In de toekomst kan de groep producten eventueel nog uitgebreid worden. 
 

1) U bestelt uw benodigde artikelen bij de districtsvoorzitter, bijvoorbaat middels het 
bestelformulier op de site van Overijssel (NBvV site). 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 afdelinggegevens. 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 clubshop artikelen aanwezig zijn ter verkoop. 

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

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

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

Wees op tijd met bestellen !!!!!!!! 
Tentoonstellingen 2011 district Overijssel 
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:  2011  Almelo (A-15) 

2012  Zwolle (Z-07) 
2013  Nijverdal (N-06) 
2014  Tubbergen (T-15) 

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

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

 
Bondskampioenschappen NBvV:               2011  13 t/m 16 januari 

2012  12 t/m 15 januari 
  
COM tentoonstellingen:    2011  Spanje 

2012    België 
2013   Italië 
2014    Nederland 

 
Beschermde weken:    2011  31 okt t/m 27 november 

2012  29 okt t/m 02 november 
2013  28 okt t/m 24 november 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
LET OP WIJZIGINGEN !!!!! 
Ringkleur voor de komende jaren: 
 
2012  Rood  2013  Zwart  2014  Groen 
2015  Violet  2016  Oranje 2017  Blauw          
en vervolgens 
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 
 
JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 
2012   Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 
   2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 
2013   1e Secretaris    G.J. van Duuren 
   2e penningmeester   Vacant 
2011   Voorzitter    A. Zomer 
   Lid van Bestuur a.i.   L. Zandman 
   Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 
 
EN VERVOLGENS 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 
 
De vergaderingen in 2012 zijn gepland op: 
 
Dinsdag   17  april 2012   (voorjaarsvergadering) 
Dinsdag  16  oktober 2012  (najaarsvergadering) 
 
Aanvang te 19.30 uur in zaal “DE KRUIDENTUIN”, Hellendoornseweg 1 te Marienheem, 
telefonisch te bereiken op: 0572-351238. 
 
Is uw afdeling verhindert dan verzoeken wij U dit te melden bij de districtssecretaris. 
 

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

De meeste afdelingen hebben de keurmeesters al voor de komende twee jaar vastgelegd en voor 
andere jaren opties op keurmeesters genomen. Het blijft echter de bedoeling dat de tentoonstellingen 
zoveel mogelijk gespreid worden, bij voorkeur maximaal 10 afdelingstentoonstellingen per week. Het 
rooster van 2011 (definitief) en 2012 (planning) is afgedrukt in dit districtsblad. Het rooster is 
gebaseerd op eventuele aanvullingen/wijzigingen die U kenbaar hebt gemaakt. Mochten er fouten in 
zitten, dan kunt U dat nog doorgeven. Het contracteren van keurmeesters blijft 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 vlak voor 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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AFDELING SECRETARIATEN  (per 13 augustus 2011) 

DISTRICT OVERIJSSEL 
Van de afdelingen met @ achter de afd. code is een e-mailadres bekend. 
 

 
 
 

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

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

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

A. Leus 
H.M. Voortman 
L.J.Timmer-Arends 
G. Leunk 
H. Marsman 
N. Gebben-Vonk 
J.Smit 
G. Oude Vrielink 
B. Kremer 
J.M. Haarman 
E.J.M. Willemsen 
W.H. Veltma 
W.T.M. Papenborg 
J. Winter 
B. Hemme 
L. Nijman-Lagerweij 
H. Tromp 
G.F.M. van den Eng 
A. Tempelman 
B. Buskes 
H.G.J. Veldkamp 
J.A.M. Kloosterman 
J.v.d. Stelt 
R. Juffer 
G.J. van Duuren 
J. Groenouwe 
M. v.d. Wal 
A. Grootenhuis 
H. Wageman 
F. Teunissen 
T. van Beek 
H. Muskee 
H. Overvelde 
F. Maatman 
B. ter Haar 
A. ter Wijlen 
B. Lok 
C. van Elven 
J. Buitenhuis 
J.H. Lohuis 
R.W.J. Blankhorst 
J.P.X. Hendriks 
T. Loosman 
J. de Ruiter 
G. Donders 
J.H. Wigger 
J. Beverdam 
T. de Ram 
M. Prins 
A.J. Doeve 
D. Reitsma 

De Houtduif 8 
J.J. v. Deinselaan 22 
Pastoriestraat 41 
Stationsweg 37 
Gentiaan 31 
De Hongerige Wolf 16 
Vriezenveenseweg 50-B 
De Houtsnip 9 
Molenkampsweg 37 
Haarrnansenk 49 
Binnenhof 3 
Schurinksdwarsweg 22 
Lipperkerkstr. 500 
Maj.Gen Simonstraat 26 
Pitruslaan 32 
Eglantier 6 
Goudenregenstraat 55 
Mozartstraat 19 
Floralaan 154 
Bij district bekend 
Dorpsstraat 33 
Sloetsweg 156 
Zonstraat 8 
Tuindersweg 12 
Wichinksweg 6 
Heggerank 100 
Linderweg 47 
Bouwmeesterstraat 10 
Zuivelstraat 20 
Helmichstraat 30 
Boelenspad 2 
Rembrandtstraat 55 
Oldenzaalsevoetpad 16 
Koekoek 2 
Welleweg 80 
De Marke 8 
Van Ommenstraat 26 
De Bascule 8 
Ten Holheweg 1 
Singravenstraat 3 
Oranjelaan 34 
Lupineweg 19 
Achterland 7 
Kade 18 
Ministerlaan  218 
De Kievit 26 
Schering 6 
Achter de Hoven 44 
Ratelaar 19 
Vrouwenlaan 11 
De Ruyterplein 4 

7609 ED 
7602 VL 
7451 ER 
7475 NN 
7721 HA 
7737 PH 
7681 DT 
7591 LS 
7622 AP 
7433 HL 
8307 DG 
7523 AV 
7533 AP 
8281 CG 
7534 JA 
7421 CS 
7783 AB 
7482 VA 
7772 NV 
. 
8111 AB 
7556 HT 
7553 DX 
8271 PK 
7434 RW 
7242 MN 
7925 PA 
7443 ZC 
7573 CE 
7574 TX  
7431 AN 
7731 SE 
7631 EC 
8103 CE 
7462 GK 
7692 AT 
8326 CR 
8332 JX 
8335 LM 
7651 JP 
7231 EZ 
7325 AG 
8321 AE 
8325 HG  
8014 XL 
7671 ZL 
7641 LS 
8131 CR 
8281 KZ  
8017 HB 
8023 TR 

Almelo 
Almelo 
Holten 
Markelo 
Dalfsen 
Stegeren 
Vroomshoop 
Denekamp 
Borne 
Schalkhaar 
Ens 
Enschede 
Enschede 
Genemuiden 
Glanerbrug 
Deventer 
Gramsbergen 
Haaksbergen 
Hardenberg 
. 
Heeten 
Hengelo 
Hengelo 
IJsselmuiden 
Lettele 
Lochem 
Linde 
Nijverdal 
Oldenzaal 
Oldenzaal 
Diepenveen 
Ommen 
Ootmarsum 
Raalte 
Rijssen 
Marienberg 
St. Jansklooster 
Steenwijk 
Witte Paarden 
Tubbergen 
Warnsveld 
Apeldoorn 
Urk 
Vollenhove 
Zwolle 
Vriezenveen 
Wierden 
Wijhe 
Genemuiden 
Zwolle 
Zwolle 

0546-814746 
0546-870269 
0548-363344 
0547-352283 
0529-433000 
06-54713668 
0546-644640 
0541-355494 
074-2667838 
0570-624893 
06-30098981 
053-4358348 
053-4304261 
038-3856239 
053-4610829 
0570-652515 
0524-562190 
053-8512638 
0523-267817 
. 
0572-381451 
074-2431258 
074-2433494 
06-25162581 
0570-551015 
0573-252886 
0523-613864 
0548-610634 
0541-519464 
0541-510328 
0570-590280 
0529-452797 
0541-292208 
06-22872117 
0548-516664 
0523-785031 
0527-246142 
0521-517108 
0521-589471 
0546-621830 
0575-527272 
055-3661575 
0527-685104 
0527-243212 
038-4217517 
onbekend 
0546-579807 
0570-523260 
06-25472677 
038-4659227 
038-4530767 
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Tentoonstellingen 2011 

 
 

Week Afdeling Code Keurdag Weekdata 
42 Lochem L-19 Woensdag   (Nat) Ma 17 tot en met zondag 23 oktober 
44 
 
 
9 

Almelo 
Enschede I 
Sibculo 
Wijhe 
Hengelo  
Deventer 1 
Oldenzaal  
Haaksbergen 
Twello 

A-15 
E-03 
S-42 
O-24 
H-95 
D-01 
O-27 
H-67 
T-08 

Dinsdag 
Woensdag  
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Maandag 
Vrijdag 
Donderdag 

 
Ma 31 oktober tot zondag 6 november 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
12 
 
 
 

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

T-15 
H-26 
G-04 
J-03 
D-14 
S-15 
G-06 
H-77 
D-09 
N-06 
G-33 
Z-07 

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

 
 
Ma 7 november tot zondag 13 november 
 

46 
 
 
11 
 
 
 

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

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

Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 
Dinsdag  
Dinsdag  
Woensdag 
Woensdag  
Vrijdag 
Dinsdag 
Donderdag 
Donderdag 

 
 
Ma 14 november tot zondag 20 november 
 
 
 

 47 
 
 
9 
 
 

Hengelo 
Genemuiden 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Denekamp 
Twello 

H-64 
G-20 
W-35 
B-52 
W-40 
S-39 
R-16 
D-11 
T-17 

Woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 
Donderdag 

 
 
 
 
Ma 21 november tot zondag 27 november 
 

48 
 
5 

Ens 
Hasselt 
Zwartsluis 
Kampen/Ijsselmuiden 
Zwolle 

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

Donderdag 
woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Ma 28 november tot zondag 4 december  
 
 

49 
5 

Urk 
Deurningen 
Vollenhove 
Olst/Diepenveen 
Wierden 

U-04 
D-32 
V-17 
OD-1 
W-25 

Woensdag 
Donderdag 
Dinsdag (regio) 
Woensdag (regio) 
Woensdag (regio) 

Ma 5 december tot zondag 11 december 
 
In 2012 retour naar week 45 
In 2012 retour naar week 45, dinsdag 
In 2012 retour naar week 45, woensdag 

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

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

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

 

Week Afdeling Code Keurdag Weekdata 
42 Lochem L-19 Woensdag   (Nat) Ma 15 tot en met zondag 21 oktober 
44 
 
 
9 

Almelo 
Enschede I 
Sibculo 
Wijhe 
Deventer 1 
Oldenzaal  
Haaksbergen 
Twello 
Gramsbergen 

A-15 
E-03 
S-42 
O-24 
D-01 
O-27 
H-67 
T-08 
G-33 

Dinsdag 
Woensdag  
Woensdag 
Donderdag  
Donderdag 
Maandag 
Vrijdag 
Donderdag 
Donderdag 

 
Ma 29 oktober tot zondag 4 november 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
14 
 
 
 

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

T-15 
H-26 
G-04 
J-03 
D-14 
S-15 
G-06 
H-77 
D-09 
N-06 
Z-07 
OD-1 
V-17 
W-25 

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

 
 
Ma 5 november tot zondag 11 november 
 

46 
 
 
12 
 
 
 

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

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

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

 
 
Ma 12 november tot zondag 18 november 
 
 
 

 47 
 
 
9 
 
 

Hengelo 
Genemuiden 
Westerhaar 
Bathmen 
Westenholte 
Steenwijkerwold 
Raalte 
Denekamp 
Hengelo 

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

Woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Woensdag 
Woensdag 

 
 
 
 
Ma 19 november tot zondag 25 november 
 

48 
 
5 

Ens 
Hasselt 
Zwartsluis 
Kampen/IJsselmuiden 
Zwolle 

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

Donderdag 
woensdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Ma 26 november tot zondag 2 december  
 
 

49 
2 

Urk 
Deurningen 
 

U-04 
D-32 
 

Woensdag 
Donderdag 
 

Ma 3 december tot zondag 9 december 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

2011 
 

in 
 

Zalencentrum  
“De Nieuwe Aanleg” 

te Almen 
 

 
 


