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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 
 

Voorzitter:     Albert Zomer 
      De Putter 14 
      7609 TX Almelo 

      Tel. 0546-456146 
      E-mail: zomer66@zonnet.nl 
Secretaris:     Jan van Duuren 
      Wichinksweg 6 

      7434 RW Lettele 
      Tel. 0570-551015 
      E-mail: jan.vanduuren@home.nl 
Penningmeester:    Piet Konkelaar 
      Stickerbelt 79  
      8014 ND Zwolle 
      Tel. 038-4659481 

      E-mail: pietkonkelaar@home.nl  
2e Voorzitter:     Harry Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 
      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 

      E-mail: Yurley2@kpnmail.nl  

2e Secretaris:     Willem Smit 
      Het Eemter 7 
      8332 JJ Steenwijk 
      Tel. 06-13782511 
      E-mail: twin63@home.nl 
Lid van bestuur:    Lambert Zandman 
      Den Lagen Oordt 19 

      7731 GM Ommen 
      Tel. 0529-462460 
      E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl   
Lid van bestuur:    Egbert van Dijk 
      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 

      E-mail: egbert.rie@home.nl  

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

Het district Overijssel telt 51 afdelingen, met 3160 leden (waarvan 136 jeugdleden). Dit betreft 
informatie van 16 augustus 2013. 
 

**********************  
DISTRICTSFONDS 
De minimale bijdrage (verplicht voor elke afdeling van het district) aan dit fonds is €16 per jaar. 
Waarvan € 4 voor de jeugd. De bijdrage kan als volgt worden voldaan: 
1e   In principe per automatisch 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 district TT organiseert; 
1/4: voor jubilea, prijzen, enz.  
1/4: voor jeugdzaken 

 

 

 

mailto:Yurley2@kpnmail.
mailto:twin63@home.nl
mailto:l.zandman@kpnplanet.nl
mailto:egbert.rie@home.nl
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 15 Oktober 2013, 19.30 UUR 
 

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

dinsdag 15 oktober 2013 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 

Mariënheem, tel. 0572-351238. 

 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Notulen districtsvergadering 16 april 2013 

3. Ingekomen en uitgegane stukken. 

4. Mondeling verslag afgevaardigde A.V. 25-05-2012 (Dhr. J. Vrieling, afd. Lettele)  

5. Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de AV 

van 2014 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 2014 2e voorzitter Klaas Snijder en 

secretaris Ton Koenen. Op dit moment is nog niet bekend of zij zich herkiesbaar 

stellen. Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door een district, 

tot 31 december 2013. 

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2014 voorzitter 

Albert Zomer(verkiesbaarheid nog niet bekend), 2e secretaris Lambert Zandman 

en Lid van bestuur Egbert van Dijk (beiden herkiesbaar). Reglementair kunnen 

tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen, tot 31 december 2013.   

8. Terugblik op de jeugdontmoetingsdag te Nijverdal/Hellendoorn (N-06) 

9. Beleid, mededelingen, nieuws en wetenswaardigheden NBvV 

10. Mededelingen betreffende de districtstentoonstelling te Almelo (A-15) 

 

                                                         - - - Pauze - - - 

 

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

 

11.  Eventuele mededelingen 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 16 april 2013 

 

1. Opening: 

Voorzitter heet alle aanwezige vertegenwoordigers van de afdelingen en de aanwezige 

ereleden Dhr. Mulder en van de Molen welkom.   

 

Bericht van verhindering:   afdeling Bathmen (B-52), Hengelo (H-95),  

                                            Urk (U-04), Zwartsluis (Z-12) 

Lid van verdienste: Dhr. Cor van Elven (jarig) 

 

Zonder kennisgeving afwezig:  afdeling Heeten (H-77), St. Jansklooster (J-03) 

                                                   Sibculo (S-42) Nagekomen afmelding. 

 

De overledenen uit het district, die ons na de districtsvergadering van oktober ontvallen zijn 

worden door de voorzitter genoemd: 

 

Dhr. J.  Woestmaat  Zwolle 

Dhr. Z.  Snellink  Twello 

Mevr. M.  Beijerink  Hengelo (Ov) 

Dhr.  S.  Visser   Hengelo (Ov) 

Dhr.  A.M.M. Bremer  Schalkhaar 

Dhr.  H.G.J.  Veldkamp  Heeten 

Dhr. P.  Winter   Genemuiden 

Dhr. F.G.J.  Maseland  De Lutte 

Dhr. K.  Stam   Vollenhove 

Dhr. B.  Vriezekolk  Lettele 

Dhr. J.  Attema   Deventer 

Dhr. C.P.  Hintzbergen  Enschede 

Dhr. B  Oude Griep  Denekamp 

Dhr. J  Pit   Vollenhove 

 

Ook is bekend geworden dat de echtgenote van de heer P. Winter rond de paasdagen is 

overleden. De familie Winter van de afdeling Genemuiden krijgt na het overlijden van hun 

vader ook nog deze harde klap te verwerken.  

 

De voorzitter verzoekt de vergadering, staande, deze vogelsportvrienden te gedenken in een 

moment van stilte. Hij spreekt de wens uit 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. Over het algemeen was e.e.a. zeer goed verzorgd. Probeer uw 

tentoonstelling te promoten.  

 

Bedankt voor de vele catalogi en nieuwjaarswensen in fysieke of e-mail vorm. Dit betreft ook 

de sites van de afdelingen van Overijssel. De voorzitter verzoekt wel om mailberichten te 

voorzien van de benodigde informatie, zoals naam van de afdeling en zo mogelijk 

afdelingscode. Dit voorkomt onnodige verwarring.  

 

Huishoudelijke mededeling: 
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* Toevoeging agendapunt 13a district TT te Bornerbroek (door afd. Almelo A-15) 

* Consumpties graag bij laten schrijven op u ontvangen blanco lijst. Graag na afloop 

vergadering afrekenen. Ook al hebt u geen consumpties gebruikt, toch de kaart 

inleveren bij bedienend personeel. 

 

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

2.  Notulen 16 oktober 2012 

De notulen worden blad voor blad doorlopen.  

 

3.  Ingekomen en uitgegane stukken  

Ingekomen berichten zijn er van: 

 Uitnodiging voor uitreiken legpenningen 50 jaar  

 Uitnodiging en mededelingen van uitgereikte Koninklijke Onderscheidingen Dhr. 

J. Beltman (Rijssen) en Dhr. P.H. Polman (Zwolle) 

 Diverse afdelingen aangaande wijzigingen in bestuur 

 Veel clubbladen, zowel fysiek als digitaal.  

 Melding van het aftreden van NBvV penningmeester Hans Kerkhof. 

 Verzoek tot verspreiding/mailing van documenten tot het oprichten van een PSC 

Overijssel. Stand van zaken op dit moment is dat deze club in wording, inmiddels 

een aantal kandidaten heeft die zitting nemen in een oprichtingscommissie en die 

ondersteund vanuit de landelijke PSC. Wij hopen dat zoveel mogelijk kromsnavel 

kwekers zich aanmelden.   

  

4.  Benoeming afgevaardigde naar AV op zaterdag 25 mei 2013 

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 penningmeester Hans Kerkhof en vervolgens de 

afscheidsreceptie bijwonen. De algemene  vergadering van de NBvV op 25 Mei wordt dit 

jaar niet zo als gebruikelijk gehouden in de Dennen te Renswoude maar in zalencentrum “de 

Weistaar” aan de Rottegatsteeg  6 , 3953 MN te Maarsbergen. Graag aandacht daarvoor.  

De heer J. Vrielink afdeling Lettele (L-13) geeft zich hiervoor op en de aanwezigen gaan 

hiermee akkoord. 

 

5.  Behandeling jaarverslag en financieel verslag NBvV 

 

Jaarverslag secretaris NBvV 

U kunt het duidelijke verslag van zowel de secretaris, als de penningmeester lezen. Feit is dat 

een flink aantal leden is afgeschreven. De indruk bestaat dat dit voortvloeit uit de nieuwe Wet 

van Dam. Deze impliceert dat een lid zelf moet aangeven of hij lid wil blijven. Dit kan hij 

doen door de contributie voor aanvang nieuw seizoen te voldoen. Een aantal afdelingen heeft 

bij nablijven van e.e.a. direct de leden afgeschreven. Houdt u rekening met de nieuwe Wet? 

Leden moeten dus voor het nieuwe seizoen hun intenties aangeven of betalen en anders zijn 

de kosten voor uzelf. Blijft een feit dat er nog genoeg vogelliefhebbers zijn om lid te maken.   

 

Financieel verslag 

Het gaat goed met de NBvV. Het overzicht van de penningmeester spreekt voor zich. In het 

jaaroverzicht is voornamelijk een stijging te zien in de kantoorlasten van het bondsbureau. Dit 

betreft vervanging van software voor de computers op het bondsbureau.   
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De bondsraad hecht er waarde aan om duidelijk te maken dat alle uitgaven die door de NBvV 

gedaan worden, na beoordeling  en met instemming van het hoogste orgaan binnen de bond 

worden gedaan namelijk de bondsraad.  Er zijn verder geen noemenswaardige 

bijzonderheden. De NBvV is financieel gezond. In de begroting is de contributieverhoging 

voor 2013 ingebouwd.  

 

6.  Verkiezingen Hoofdbestuur. 

Aftredend is Dhr. Henk van Hout (voorzitter). Hij heeft te kennen gegeven herkiesbaar te zijn. 

Het districtsbestuur Overijssel is blij met zijn bereidheid zich herkiesbaar te stellen. Het is 

zowaar geen makkelijke klus die een voorzitter met zijn bestuur moet vervullen. Er is 

inmiddels via de stemformulieren gestemd. In een later agendapunt komen we hier op terug. 

Penningmeester Hans Kerkhof die recentelijk werd herkozen heeft uiteindelijk moeten 

besluiten toch zijn functie neer te leggen. Zakelijke expansie hebben zijn aandacht nodig en 

zoals we weten “zaken gaan voor het meisje”. Wij verliezen in hem een zeer capabele 

penningmeester en hebben hem veel te danken. Wij zullen op gepaste wijze afscheid nemen. 

U treft nog geen mogelijkheid aan tot stemmen op een nieuwe kandidaat. Gezien het 

tussentijdse aftreden is dit ook nog niet noodzakelijk. Mogelijk zal naar een interim oplossing 

gezocht worden, waarna terzijnertijd uiteraard stemming zal plaatsvinden.   

 

7.  Verkiezing districtsbestuur 
Er was een mogelijkheid tegenkandidaten te stellen tot 31 december. Deze waren er echter 

niet. Formeel dient er schriftelijk te worden gestemd aangezien het om personen gaat. Er zijn 

echter geen tegenkandidaten binnen gekomen. De districtsvoorzitter vraagt over de 

noodzakelijkheid om tot een stemming te komen over deze bestuurders. Er is geen behoefte 

uit de zaal om te stemmen. De voorzitter merkt op dat hij hier uit mag concluderen dat de 

vergadering Dhr. Jan van Duuren (als 1
e
 secretaris) en Willem Smit (als 2

e
 penningmeester) 

voor de komende drie jaren opnieuw het vertrouwen geeft. Wij danken de vergadering voor 

het gestelde vertrouwen.  

  

8.  Mededelingen NBvV  
 

Aspirant keurmeestersfonds 

Er is nu een landelijke financiele compensatie voor keurmeesters in opleiding, dit in 

navolging van hetgeen district Overijssel al jaren doet. E.e.a. is uitgewerkt en komt neer op 5 

euro per dag onkostenvergoeding en 10 cent per verreden kilometer. Dit zal een vergoeding 

van rond de 25 euro per opleidingsdag zijn. Wel moeten aan voorwaarden worden voldaan 

zoals minimale vereiste dagen bezocht hebben. Deelgenomen hebben aan tentamen of examen 

(uitslag is hierbij niet belangrijk). E.e.a. geldt voor alle aspirant keurmeesters, dus ook zij die 

een opleiding voor een extra bevoegdheid volgen.  

 

Bankrekeningen 

Er zijn nog steeds afdelingen die hun financieen via een priverekening van penningmeester 

c.q. ringencommissaris laten lopen. Zeer onverstandig. 

 

 

Spec. Clubs 

De aanvragen voor tentoonstellingen, eendaagse shows, etc. van speciaal clubs dienen 

gezonden te worden naar de districtsvoorzitter van het district waar de show gehouden wordt. 

Niet naar het bondsbureau. 
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Maandblad Onze Vogels 

Ervaringen en belevenissen vanuit het land worden door lezers van Onze Vogels zeer graag 

gelezen te worden. Ook artikelen vanuit een plaatselijk clubblad zijn vaak zeer uitgebreid en 

geschikt voor publicatie in Onze Vogels. De redactie verzoekt dus bijdrage. Taal of 

spelfouten zijn geen probleem, die worden door onze redactie wel hersteld. Een of meerdere 

foto`s erbij (van goede kwaliteit en origineel) maken het geheel compleet. Natuurlijk bepaald 

de redactie altijd of artikelen voor plaatsing in aanmerking komen. Voor meer informatie, 

contact met bondsbureau en vraag naar Hans van der Stroom. 

 

Social Media 

De NBvV gaat met haar tijd mee en medio april is de NBvV online middels facebook. 

Het is een proefproject om ervaring mee op te doen en vooral bedoeld om communicatie over 

onze hobby, en uw ervaringen  met alles wat daar bij hoort door voor en over de NBvV.  

Wellicht krijgt de NBvV nog meer “vrienden”. 

 

Werkgroep keuraangelegenheden: 

Heeft prio lijst opgesteld welke in volgorde worden gerealiseerd. N.a.v. e.e.a. is een 

commissie vraagprogramma opgericht en een commissie KMV reorganisatie. Werkgroep is 

opgeheven.  

 

Commissie Vraagprogramma 

Deze commissie is inmiddels voortvarend te werk gegaan. In deze commissie hebben zitting: 

Namens HB > Klaas Snijders 

Namens BR > Rob Kristel (DV NH) en Huub Gerits (DV Limburg) 

Namens KMV > Peter Wijgerden (T/P), Gerrit Houwen (K/P) en Bert Renes (Zang) 
 

Commissie gaat mogelijkheden bekijken die er zijn op: 

- 1 of meer keuringen per dag 

- Avondkeuringen 

- Lidmaatschap van meerdere KMV’s (dubbel keurmeesterschap) 

- Nieuw of ander vraagprogramma (juli 2014 moet dit bekend zijn) 

- COM keuring (94, 93, 92 punten) 

 

KMV T/P 

In het bestuur van de KMV T/P heeft recentelijk een wijziging plaatsgevonden. Dhr. Piet van 

Ooijen, die reeds een aantal jaren de functie vervuld heeft binnen het bestuur is regulier 

afgetreden en niet meer herkiesbaar. Voor hem is in functie gekozen keurmeester Louis van 

Kelckhoven (bekend van de colums uit “Onze Vogels”). 

 

Ontwikkelingen Keurmeestersvereniging 

Er komt 1 keurmeestersvereniging, om tot resultaten hiertoe te komen is een commissie 

opgericht. Hiervan maken deel uit: Bert Renes (zang), Berend Bosch en Louis v. Kelckhoven 

(Tr/Park), Henk Jansen en Albert Zomer (kanaries) en Klaas Snijder (HB), met reserve Jan 

Perdon (BR). 

 

Keurmeestersvergoeding 

Per 1 februari 2014 zal de keurvergoeding van 40 naar 45 euro gaan voor het verrichten van 

een keuring en per 2015 naar 50 euro per keuring. De km vergoeding blijft ongewijzigd van 

kracht.  
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Keurbriefje Stammen/Stellen 

In navolging van KMV K/P zal ook door de KMV T/P 1 keurbriefje worden gehanteerd in het 

geval er geen sprake is van een stel of stam samenstelling of indien een vogel niet gekeurd 

mag worden. Voorheen werden 3 of 5 briefjes geschreven, dit is dus vervallen.  

 

TT programma 

Alle districten krijgen gratis een TT programma van de NBvV, om zodoende te 

bewerkstelligen dat er uniformiteit komt op de district shows (blinde lijsten, etc). De 

districtvoorzitters is gevraagd door te geven wat er beslist in een dergelijk TT programma 

aanwezig moet zijn. Voor 2013 mogen districten aangeven met dit programma te willen 

werken. Voor 2014 wordt dit verplicht. De afdeling Almelo (A-15) heeft al overleg gehad met 

de gebroeders Papenborg. Deze verzorgen al jaren de administratie voor de districtsshow in 

Overijssel, zoals afgesproken binnen het district. Ook dit jaar zullen zij de administratie voor 

hun rekening nemen. 

 

Voordeel  van dit nieuwe vraagprogramma is dat e.e.a. een mogelijkheid bevat die na gebruik 

aangeeft hoeveel prijzen er in het district benodigd zijn en van welke kleur (goud, zilver, 

brons). Handmatige telling is dus niet meer noodzakelijk. 

 

Dit programma komt ook voor afdelingen, met ondersteuning beschikbaar (e.e.a. tegen 

kostprijs). 

 

Keurmeesters 

Er wordt op gewezen dat deze pas 1 jaar van te voren gecontracteerd mogen worden. Opties 

zijn aan te raden, maar vastleggen mag nog niet. 
 

Vogelmarkten 

Het blijkt dat na het organiseren van vogelmarkten het ledenaantal licht stijgt. E.e.a. is 

mogelijk door toedoen van flyers die verspreidt worden. Dus advies is hier gebruik van te 

maken. 
 

Commissie dierwelzijn 

De commissie heeft een jaarverslag gemaakt, e.e.a. wordt bij jullie aanbevolen ter info. 

 

Tuchtcommissie 

Het reglement Tuchtcommissie NBvV is inmiddels akkoord bevonden en wordt 

geimplementeerd: In de commissie hebben zitting, waarbij de duur van zitting 

gedifferentieerd zal zijn: 

 

1. Age Ruiter (Friesland)    > Verenigingsniveau 

2. Theo Hijmensen (Gelderland) > Districtsniveau 

3. Ton Koenen    > Bondsraadniveau 

 

Alle lagen zijn op deze wijze vertegenwoordigd. De tuchtcommissie legt al dan niet een 

sanctie op. Betrokkene kan in bezwaar/beklag bij de bondsraad die uitspraak doet, waarna de 

uiterste mogelijkheid de geschillencommissie is.   

 
Naar aanleiding van de fraudezaak (bijkleuren 4 vogels) in Apeldoorn heeft de 

tuchtcommissie NBvV betrokkene 3 jaar uitgesloten van deelneming aan tentoonstellingen 

NBvV, waarvan 1 voorwaardelijk met proeftijd van 3 jaar. Betrokkene is dus niet geschorst  
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en mag lid blijven. Het bezwaar wat betrokkene, ondersteund door zijn afdeling, heeft 

ingediend is door de BR verworpen, waardoor de straf definitief wordt.  

 

Landelijke kleurkanarie tentoonstelling 

Na gesprekken tussen “rivaliserende” partijen is men na goede afstemming gekomen tot de 

organisatie van een landelijke kleurkanarie tentoonstelling en wel in Apeldoorn op do. 24 

oktober inbreng, vrij. 25 oktober keuring, vervolgens show. Mogelijk zullen hier in de 

toekomst ook postuurkanaries aan toegevoegd worden, zodat we kunnen spreken over een 

landelijke kanarieshow.  

 

E.e.a. wordt georganiseerd onder de vlag van de NBvV en niet zijnde NKC of Moz. Club of 

Noord. Spec. Kleurkanaries.  

 

    PAUZE 

 
9.  Beleid districtsbestuur 

* Het districtbestuur zal voortgaan met haar activiteiten zoals u gewend bent. 

* Uitreiking van spelden a.u.b. altijd combineren in combinatie met andere activiteiten, 

zoals de tentoonstelling of een receptie t.g.v. een jubileum. Deze activiteiten op tijd 

aanvragen ( i.v.m. volle agenda).  

* Het instellen van een landelijke vergoeding voor aspirant keurmeesters betekent dat 

het aspirantkeurmeesterfonds van Overijssel opgeheven kan worden. Er zal dus geen 

incasso meer plaatsvinden t.b.v. het aspiranten keurmeesterfonds. 

* Met uw instemming zal het districtsbestuur in 2013 tevens geen incasso verrichten 

voor het districtsfonds. Hiervoor wordt het overgebleven saldo van het keurmeester 

aspirantenfonds gebruikt.  

* Twee rekeningen worden vervolgens opgeheven, zodat de financiële boekhouding nog 

overzichtelijker gaat worden. 

 

10.  Financieel verslag district 

Zie het aan u verzonden overzicht. Geen vragen vanuit de vergadering. 

 

11.  Verslag kascontrolecommissie. 

De woordvoerder van de kascontrole commissie, bestaande uit afgevaardigden van de 

afdeling Olst/Diepenveen (OD-1), Oldenzaal I en II (resp. O-27 en O-05), doet verslag. De 

voorzitter van de afdeling Olst/Diepenveen (OD-1) geeft aan dat de ontvangsten kant is 

gecontroleerd en akkoord bevonden. De uitgaven kant werd tevens gecontroleerd en hier 

ontbrak een nota, voor aanschaf bekers (thuis vergeten). De commissie gaat, onder 

voorbehoud dat de ontbrekende nota correct is, akkoord met het financiële verslag. De 

voorzitter staat garant voor deze nota, omdat hij deze kent en bedankt de commissie voor hun 

werk en vraagt de vergadering om toestemming om de penningmeester/het bestuur decharge 

te verlenen. De vergadering gaat met een applaus voor de penningmeester akkoord. Daarna 

bedankt de voorzitter de penningmeester. 

 

12.  Benoeming nieuwe commissie 

Nijverdal/Hellendoorn (N-06), Nieuwleusen (N-37) en Lochem (L-19) zoals afgesproken in 

volgorde van de districtslijst. 
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13.  Terugblik op district TT 2012 georganiseerd door Genemuiden 

Het bestuur is er van overtuigd dat het een pracht show geweest zou zijn. Helaas mocht het 

niet zo zijn. Helaas moest door het overlijden van voorzitter Piet Winter van de afdeling 

Genemuiden de districtstentoonstelling van Overijssel worden afgelast. Een beslissing die in 

overleg met de familie Winter, afdeling Genemuiden en het districtsbestuur genomen is en 

waar het districtsbestuur voor de volle 100 % achter stond en nog steeds staat.  

 

Zowel de vereniging Genemuiden als het districtsbestuur hebben alle zeilen bij moeten zetten 

om een ieder in kennis te stellen i.v.m. het niet doorgaan van de district TT. Hiernaast is 

hierbij gebruik gemaakt van de media (internet, afdelingsnieuws en mededelingen NBvV op 

de site). Hetgeen tezamen met de actie van Genemuiden heeft geresulteerd in een tijdige in 

kennis stelling van een ieder. Ook de keurmeesters hebben zich van hun goede kant laten zien 

door af te zien van de keurvergoeding, die eigenlijk betaald moet worden. Ook voor hen niets 

dan lof.   

 

In een beperkt aantal gevallen was er onbegrip over de afgelasting en over het verzoek aan 

secretarissen om inzenders in kennis te stellen. Dit heeft ons als bestuur teleurgesteld. 

Samen moeten we zaken op een zo goed mogelijke wijze regelen, zeker in geval van een 

dergelijk trieste omstandigheid.  

 

Dhr. van Lente, penningmeester van de afdeling Genemuiden, meld dat de afdeling 

Genemuiden op de nullijn is uitgekomen. De afgelaste districtstentoonstelling heeft hen geen 

geld gekost of opgebracht, mede dankzij de kwijtschelding van de zaalhuur. Het feit dat de 

keurmeesters geen keurvergoeding opgeëist, en de gedeeltelijke kwijtschelding terugbetaling 

inschrijfgelden. Dhr. van Lente wil het districtsbestuur, met name Dhr. Konkelaar en Zomer 

bedanken voor hun inspanningen. De voorzitter bedankt de heer van Lente en vraagt of er 

vanuit de vergadering nog vragen zijn. Hiervoor meldt zich niemand. 

 

 

13a  District TT Almelo 

Henk Kamp van de afdeling Almelo (A-15) geeft een kort verslag hoe het er voor staat. In 

Almelo was geen geschikte locatie tegen een redelijke prijs te vinden. In Bornerbroek, dicht 

bij Almelo kon men wel tegen een acceptabele prijs een prachtige sporthal huren. De 

gebroeders Papenborg doen de administratie. Alle benodigde commissies zijn gevormd. De 

sporthal is een prachtige locatie om een districtstentoonstelling te organiseren. Zuster-

verenigingen hebben al hulp toegezegd, zoals mankracht en materialen. De tentoonstelling 

mocht er onverhoopt iets gebeuren, geeft Dhr. Kamp aan, zal te allen tijde door gaan. VV “De 

Goudvink” Almelo rekent op uw vogels. 

  

Voorzitter bedankt Henk voor zijn verslag van de stand van zaken en voegt hieraan toe dat 

elke situatie er één apart is en er zal als zodanig beoordeeld worden. De afdeling Almelo wil 

de districtstentoonstelling extra promoten en gaat de Kampioen van Overijssel invoeren. Dit 

betreft altijd een enkeling. Deze mag ook in een stel of stam zitten. Alleen deze kampioenen 

zullen op de opening worden genoemd. De KMV’n kleur- en postuurkanaries en Overige 

Vogels hebben toegezegd hieraan mee te zullen werken. 
 

Kleurkanaries 

Kampioen Lipochroom 

Kampioen Melanine 

Kampioen Lipochroom met mozaiek 

Kampioen Melanine met mozaiek 
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Postuurkanaries 

Kampioen Frise rassen 

Kampioen Houdingrassen 

Kampioen Vormrassen 

Kampioen Ongekuifde en gekuifde rassen 

Kampioen Getekende rassen 

 

Tropen 

Kampioen Zebravinken en Japanse meeuwen 

Kampioen Overige Tropische vogels 

Kampioen Europese cultuurvogels 

Kampioen Vruchten en insecteneters 

 

Kromsnavels 

Kampioen Grasparkieten 

Kampioen kleine kromsnavels  (forpussen/Agaporniden/Catharina/neophema soorten) 

Kampioen middel grote parkieten  (valken/Psephotussoorten/swift en kakariki soorten) 

Kampioen grote parkieten  (hoofdgroep 27 t/m 32) 

 

Overigen 

Kampioen Grondvogels 

Kampioen Duiven  

 

Jeugd: 

Kampioen kanaries 

Kampioen Tropen en overigen 

Kampioen Kromsnavels 

 

 

14.  Uitslag verkiezing bondsbestuurders en stemming bonds- en afdelingsvoorstellen 

Het woord wordt gegeven aan de afgevaardigde van de stemcommissie afdeling Lettele  

(L-13), Lochem (L-19) en Nieuwleusen (N-37) voor de resultaten. Stemcommissie in april 

2014 wordt gevormd door Ommen (O-22), Ootmarsum (O-34) en Raalte (R-16).   

Herverkiezing voorzitter:  2411 uitgebrachte stemmen 2331 voor en 80 blanco. 

Missie:    2411 uitgebrachte stemmen 2260 voor en 151 blanco. 

 

 

15. Mededelingen Jeugdontmoetingsdag Nijverdal/Hellendoorn 

Voorzitter van de afdeling Nijverdal/Hellendoorn doet het woord namens de afdeling. Zij 

verwachten er veel van en rekenen op veel vogels. ‘s Middags is er een vogelmarkt. 

Voorzitter bedankt de afdeling voor de bereidheid om de jeugdontmoetingsdag te organiseren. 

Hij vraagt aan de aanwezige bestuursleden om de jeugdleden op te roepen om hun vogels in te 

sturen. Wij rekenen op uw inzet en motiverende steun aan de jeugd.  

 

16. Rondvraag 

Afdeling Lochem (L-19): Kan de vragenlijst van de speciaalclub parkieten Overijssel ook als  

Word document worden toegezonden. 

Antwoord: Komt er aan, misschien vanavond al (is gebeurd). 

Afdeling Den Ham/Vroomshoop (H-26): Dient er ook dit jaar bij de TT-aanvraag een kopie 

van het keurcontract te zitten. 

Antwoord: Ja, zolang het nieuwe systeem nog niet in werking is gelden de oude regels.. 
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Afdeling Den Ham/Vroomshoop: Niet alle keurmeesters willen hun keurcontract op sturen 

voor de najaarsvergadering. 

Antwoord: Probeer er samen met de betrokken keurmeester uit te komen als men deze 

keurmeester graag wil hebben (dit is wel het geval). Lukt dit niet dan dient men dit te  

respecteren en in een later stadium het contract trachten te verkrijgen. Wil een keurmeester 

niet meewerken, dan is het handiger afstand te doen en op zoek te gaan naar en ander.  

Afdeling Den Ham/Vroomshoop: Kan er op de site van de keurmeesters ook een emailadres. 

Antwoord: Ja, wij denken dat in de toekomst men dit ook op de site kan zien naast het 

gegeven op welke dagen een keurmeester vrij is. 

Afdeling Nijverdal / Hellendoorn (N-06): Vraagt i.v.m. hun 70-jarig bestaan in 2019 een optie 

voor de organisatie van de districtsshow in dat jaar. 

Antwoord: U maakt mij hiermee erg blij. 

NieuwLeusen (N-37): Wat is de maximum leeftijd van de jeugd. 

Antwoord: In het bondsvademecum staat dat het jaar waarin het jeugdlid de leeftijd van 17 

jaar bereikt men overgaat naar de senioren. 

Wim Mulder: Wil graag alle afdelingen bedanken voor de getoonde belangstelling, op wat 

voor manier dan ook, tijdens en na zijn ziekenhuisopname direct na de najaarsvergadering. 

Hij geeft aan dat de bondsvoorzitter hem ook nog een bezoek heeft gebracht. Hij heeft dit 

alles zeer gewaardeerd. Wim geeft aan als toevoeging op het onderwerp over Dierenwelzijn, 

dat er binnen het COM een commissie is die contact houdt met het Europese parlement. 

 

17. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering te 21.30 uur. Hij bedankt 

ieder voor zijn/haar komst en inbreng en wenst allen wel thuis. 

 

Aldus opgemaakt te Lettele 

Jan van Duuren 

(secretaris) 
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2013 

 

Artikel 1. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Vogelvereniging “De Goudvink” Almelo (A-15) 

 en wordt gehouden in zaal “ ’t Brookshoes ”, Pastoor Ossestraat 21, 7627 PJ Bornerbroek, tel. 074-3841790. 

 

Programma: 

Zondag  22 december Inbreng   16.00 tot 20.00 uur 

Maandag 23 december Keuring 

Dinsdag  24 december Inrichten 

Woensdag 25 december Gesloten 1
e
 kerstdag 

Donderdag 26 december Opening  11.00 tot 20.00 uur 

Vrijdag   27 december Open van 10.00 tot 20.00 uur 

Zaterdag  28 december  Open van 10.00 tot 20.00 uur  

Zondag  29 december Open van             10.00 tot 16.00 uur 

Zondag  29 december  Afgifte vogels  16.00 tot 17.30 uur                                              

 

Artikel 2. 

De inschrijving is open gesteld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3, lid 3 van het 

tentoonstellingsreglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Door inschrijving onderwerpt men 

zich aan de bepalingen van dit reglement. Ingezonden kan worden met erkende ringen van de NBvV. Ook zijn 

ringen toegestaan van andere organisaties volgens C.O.M. Nederland, dit moet duidelijk op het 

inschrijfformulier worden vermeld, met een registratiebewijs afgegeven door de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers. Dit registratiebewijs is verkrijgbaar via het bondsbureau van de NBvV en dient fysiek in de 

zaal aanwezig te zijn (Kopie). 

 

Artikel 3. 

Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de NBvV, zoals staat afgedrukt in een van de 

uitgaven van “Onze Vogels” van het lopende jaar. Inschrijfformulieren moeten volledig en duidelijk op volgorde 

van klasse nummer, met vermelding van de soort vogel en het verzekerd bedrag, te worden ingevuld. Voor elke 

ingeschreven vogel 1 regel gebruiken. 

 

Artikel 4. 

Het inschrijfgeld is € 2,00 per vogel, jeugd € 1,00 per vogel. Op het inschrijfformulier duidelijk aangeven 

JEUGD en geboortedatum. Een catalogus á € 3,50 is voor elke inzender verplicht. De inschrijfformulieren 

dienen, bij voorkeur in verenigingsverband, uiterlijk op 7 december 2013, noodsituaties daargelaten, in bezit te 

zijn van: TT secretaris H.M. Voortman, J.J. van Deinselaan 22, 7602 VL Almelo, telefoon 0546-870269. 

Ingeschrijfformulieren mogen tevens per mail worden gezonden aan secretariaat@goudvink-almelo.nl  

 

Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op RABO rekening nr. 38.13.44.754 t.n.v. “De 

Goudvink” Almelo, onder vermelding van DTT Ov. 2013 en uw afdelingscode. Er wordt geen inschrijfgeld 

retour betaald bij niet inzenden, dan wel  bij weigering van de vogel door het TT bestuur. 

 

Artikel 5. 

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

dat toelaat in de zgn. advieskooi van de Bond (grote tropen en parkieten). Alleen voor duiven en grondvogels 

zijn (gratis) klapkooien aanwezig. Deze klapkooien zijn voor alle grondvogels verplicht, deze worden bij 

inbrengen over gekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van de 

klapkooien gebruik wil maken. Voor papegaaiachtige zijn grote vluchten beschikbaar, hiervoor contact opnemen 

met de T.T. secretaris. 

 

Artikel 6. 

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

maar wel met voldoende zaad in de zaadbakjes en voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit 

schelpenzand gebruikt worden, uitgezonderd de parkietachtige die in de universeelkooi worden ingezonden, deze 

moeten zaad als bodembedekking hebben. Bij vruchten- en insecteneters is grijs/witte kattenbakvulling verplicht. 

Voor de laatste groep is (eventueel) deskundige begeleiding aanwezig. 

 

Artikel 7. 

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

en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene kooien. 

 

mailto:secretariaat@goudvink-almelo.nl
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Artikel 8. 

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

worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het bijzijn van het T.T. bestuur. 

 

Artikel 9. 

Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan het bestuur 

niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 10 

Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, dus niet bij het 

inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het T.T. bestuur. 

 

Artikel 11. 

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

 

Artikel 12. 

De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de NBvV toegekend. 

 

Artikel 13. 

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

Voor de zang zal een afzonderlijke verenigingsprijs beschikbaar worden gesteld. 

 

Artikel 14. 

De bekendmaking van de kampioensprijzen zal plaatsvinden tijdens de opening van de tentoonstelling. Alle 

kampioensprijzen kunnen na de opening worden afgehaald. 

 

Artikel 15. 

Wedstrijdvogels mogen tijdens de T.T. niet ter verkoop worden aangeboden. 

 

Artikel 16. 

Er is een aparte verkoopklasse van eigen kweek vogels voor inzenders, zie daarvoor het reglement 

verkoopklasse. Vooraf is er geen 10 % inschrijfgeld verschuldigd, doch pas bij de daadwerkelijke verkoop van 

uw vogels. 

 

Artikel 18 

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

 

Artikel 19 

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

gecontroleerd. 

 

Artikel 20 

Inzenders waarvan de vogels  een ander voedsel vereisen dan het gebruikelijke zaad, dienen dit op het 

inschrijfformulier te vermelden en het voedsel zelf mede te brengen. Dit voedsel aanbieden bij het inbrengen met 

duidelijke vermelding: eigenaar, kooinummer en hoeveelheid verstrekking. Bijzondere vogels mogen, i.o.m. het 

T.T. bestuur, door de eigenaar zelf gevoerd worden. 

 

Artikel 21 

Inzenders van grondvogels dienen hun vogels vergezeld te doen gaan van een inentingsverklaring, ondertekend 

door een dierenarts. Evt. maatregelen genomen door bevoegde instanties, m.b.t. bepaalde groepen vogels, dienen 

als beschreven uitgevoerd te worden. Bij niet navolgen van de voorschriften dienen deze vogels ten spoedigste 

verwijdert te worden uit de TT omgeving. Kosten hieruit voortvloeiende zijn voor rekening van de 

inzender/eigenaar van betreffende vogels. 

 

Artikel 22 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet het T.T. bestuur, zonodig in overleg met het districtsbestuur. 

 

Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem,  april 2013 
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CLUBSHOP ARTIKELEN 
 
Een aantal clubshop artikelen kunnen nu door de afdelingen besteld worden via het 

district. Dit om de kosten voor afdelingen te drukken. Er behoeven immers geen 

verzendkosten meer te worden betaald. U kunt nu al bestellen voor 2014 !!!!! 

 

De navolgende artikelen kunnen besteld worden: 

 

- Bondsinsignes     €     1,80 

- T-shirt       €  10,20 

- Aanstekers      €      1,05 

- Dynamo LED lamp     €      9,70 

- Paraplu NBvV      €      8,65 

- Knuffelbeer met NBvV shirt    €  15,25 

-     Big Bag tas      €      5,10 

- Verzamelband onze vogels     €      4,60 

- Pennen       €      0,55 

- Stropdas met vogels     €  11,70 

- Sleutelhanger      €      1,05 

- Kalender NBvV     €      2,50    

- Vogeldoosjes (pakket van honderd)  €  10,20    

 

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

 

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

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

en vervolgens door mij ontvangen tijdens een bondsraadvergadering. Tijdens 

de districtsvergadering in april of oktober ontvangt u dan uw bestelde 

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

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

wel uw afdeling gegevens. Bestelde artikelen worden niet door 

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

worden, na telefonisch overleg.  

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

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

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

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

een aantal clubshopartikelen aanwezig zijn ter verkoop. 

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

aantal  bondsraadvergaderingen uw voorzitter kan uw spullen dan meenemen, 

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

uiteraard tegen contante betaling.  

 

 

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

geldt genoemde mogelijkheid alleen voor het bovengenoemde. 

 

 

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

 

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

 

 

mailto:zomer66@zonnet.nl
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:   2013  Nijverdal (N-06)  

2014  Tubbergen (T-15) 

2015  Westenholte (W-40) 

 

Districtstentoonstelling Overijssel:   2013  Almelo II (A-15)  

2014  Combinatie 

   Steenwijk (S-15) 

   Steenwijkerwold (S-39) 

   Vollenhove (V-17)  

2015  Wierden (W-25) 

2016  Vacant 

2017  Vacant 

2018  Vacant 

2019 Nijverdal/Hellendoorn 

(optie) 

 

Districtstentoonstellingen:    2013  26 t/m 29 december 

       2014  week 52 (kerstdagen) 

       2015  week 52 (kerstdagen) 

 

Bondskampioenschappen NBvV:   2014  16 t/m 19 januari 

       2015  08 t/m 11 januari 

2016  14 t/m 17 januari 

2017   12 t/m 15 januari 

 

COM tentoonstellingen:    2014  Italië 

2015   Nederland 

        2016  Portugal 

 

Beschermde weken:     2013    28 okt t/m 24 november 

 

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

 

 

 

 

Ringkleur voor de komende jaren: 

 

2014 Groen (RAL 6026) 2015 Violet (RAL 4008) 2016 Oranje (RAL 2003)   

2017 Blauw (RAL 5019)  2018 Rood (RAL 3002) 2019 Zwart  (RAL 8005) 
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 

 

JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 

2014  Voorzitter    A. Zomer 

  2e secretaris    L. Zandman 

  Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 

2015  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 

  2e voorzitter    G.J.J. Oude Vrielink 

2016  1e Secretaris    G.J. van Duuren 

  2e penningmeester   W. Smit 

EN VERVOLGENS 

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

 

OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 

 

De vergaderingen in 2014 zijn gepland op: 

 

Dinsdag 15 april  2014 (voorjaarsvergadering) 

Dinsdag  14 oktober 2014 (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 (3-voud) en tegen de 

tentoonstelling een herinneringsbrief, dit voorkomt misverstanden. Voor de vermelding 

in de TT katern van uw TT is het belangrijk dat deze goed en duidelijk is 

ingevuld en op tijd verstuurd is naar de districtsvoorzitter (voor 15 september). 

E.e.a. dient vergezeld te gaan van kopieën van de keurcontracten. 

 

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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Tentoonstellingdata 2014 (volgens principe afspraak, afwijken na overleg) 

Week Afdeling Code Soort Keurdag Weekdata 

42 Lochem L-19 Nat Woe 12 tot 18 oktober 

44 

Almelo A-15 Afd Dins 

26 oktober tot 1 november 

Enschede 1 E-03 Afd Woe 

Sibculo S-42 Afd Woe 

Wijhe O-24 Afd Donder 

Deventer 1 D-01 Afd Donder 

Oldenzaal O-27 Afd Maan 

Olst/Diepenveen OD-1 Afd Dins 

Haaksbergen H-67 Afd Vrijdag 

Twello T-08 Afd Donder 

45 

Tubbergen T-15 Afd Dins 

2 tot 8 november  

Den Ham/V'hoop H-26 Afd Dins 

Glanerbrug G-04 Afd Woe 

Dedemsvaart D-14 Afd Woe 

St Jansklooster J-03 Afd Vrijdag 

Gorssel G-06 Afd Zondag 

Wierden W-25 Afd Woe 

Heeten H-77 Afd Zater 

Dalfsen D-09 Afd Dins 

Nijverdal/H'doorn N-06 Regio Woe 

Gramsbergen G-33 Afd Donder 

46 

Rijssen R-06 Afd Dins 

9 tot 15 november 

NieuwLeusen N-37 Afd Woe 

Almelo A-04 Afd Donder 

Lettele L-13 Afd Woe 

Hardenberg H-31 Afd Dins 

Oldenzaal O-05 Afd Dins 

Enschede   E-28 Afd Woe 

Ommen 0-22 Afd Dins 

Zwolle Z-07 Afd Donder 

Hof van Twente D-29 Afd Donder 

Ootmarsum O-34 Afd Donder 

Twello T-17 Afd Donder 

47 

Hengelo H-64 Afd Woe 

16 tot 22 november 

Genemuiden G-20 Afd Woe 

Westerhaar W-35 Afd Donder 

Bathmen B-52 Afd Donder 

Westenholte W-40 Afd Donder 

Raalte R-16 Afd Woe 

Hengelo H-95 Afd Woe 

48 

Hasselt H-22 Afd Woe 

23 tot 29 november  

Ens E-19 Afd Donder 

Zwartsluis Z-12 Afd Woe 

Kampen/IJ'muiden  K-18 Afd Donder 

Zwolle Z-08 Afd Vrijdag 

49 

Urk U-04 Afd Woe 

30 november tot 6 december  Denekamp D-11 Afd Woe 

Deurningen D-32 Afd Donder 

52 S-15/V-17/S-39 Combi District   Keuring niet toegestaan op di en woe muv district 
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OM REKENING MEE TE HOUDEN: 

 
De verdeling v.w.b. bezoek aan uw tentoonstelling, aanspreekpunt bij problemen en het 

uitreiken van jubileumspelden, daar waar mogelijk, door het districtsbestuur is als volgt: 

 

Jan van Duuren  
Bathmen, Diepenheim/Markelo, Deventer 1, Gorssel, Lochem, Twello 1 & 2 

en Raalte. 

 

Harry Oude Vrielink   
Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Deurningen, Denekamp, Ootmarsum en Almelo 2 

 

Piet Konkelaar   
Dalfsen, Dedemsvaart, Lettele, Nieuw Leusen, Ommen, Westenholte, Zwolle 2, Steenwijk, 

Rijssen (SEC), Kampen/IJsselmuiden en Genemuiden.  

 

Willem Smit  
Ens, Hasselt, Steenwijkerwold, Zwartsluis, Vollenhove, Urk en Sint Jansklooster. 

 

Albert Zomer 
Tubbergen, Nijverdal/Hellendoorn, Almelo 1, Wierden, alsmede afdelingen ANBvV op 

uitnodiging.   

 

Lambert Zandman  

Rijssen, Wijhe, Heeten, Olst/Diepenveen, Hardenberg, Den Ham/Vroomshoop, Gramsbergen  

en Zwolle 3 

 

Egbert van Dijk 
Enschede 1 en 3, Hengelo 1 en 2, Haaksbergen, Oldenzaal 1 & 2 

 

Gelieve de uitnodigingen voor TT’s en uitreikingen van spelden die samen vallen met 

een opening van de TT rechtstreeks naar de districtsbestuurder, die aan uw afdeling 

gekoppeld is, te sturen. 

 

 

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

 

 

DENK aan de AANVRAAG voor 2014. Deze samen (nog 

steeds) met een kopij van de keurcontracten insturen aan 

de districtsvoorzitter voor 15 september 2013. 

 

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

 


