DISTRICT
OVERIJSSEL

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Voor u die vogels houdt.
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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

2e Voorzitter:

2e Penningmeester:

2e Secretaris:

Lid van bestuur:

Albert Zomer
De Putter 14
7609 TX Almelo
Tel. 0546-456146
E-mail: zomer66@zonnet.nl
Jan van Duuren
Wichinksweg 6
7434 RW Lettele
Tel. 0570-551015
E-mail: jan.vanduuren@home.nl
Piet Konkelaar
Stickerbelt 79
8014 ND Zwolle
Tel. 038-4659481
E-mail: pietkonkelaar@home.nl
Harry Oude Vrielink
Vosmeerstraat 20
7651 EP Tubbergen
Tel. 0546-622818
E-mail: Yurley2@kpnmail.nl
Willem Smit
Het Eemter 7
8332 JJ Steenwijk
Tel. 06-13782511
E-mail: twin63@home.nl
Lambert Zandman
Den Lagen Oordt 19
7731 GM Ommen
Tel. 0529-462460
E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl
Egbert van Dijk
Schipholtstraat 178
7534 DC Enschede
Tel. 053-4611136
E-mail: egbert.rie@home.nl

**********************
Het district Overijssel telt 51 afdelingen, met 3183 leden (waarvan 131 jeugdleden). Dit betreft
informatie van 15 februari 2013.
**********************
DISTRICTSFONDS
De minimale bijdrage (verplicht voor elke afdeling van het district) aan dit fonds is 16 per jaar.
Waarvan € 4,-- voor de jeugd. De bijdrage kan als volgt worden voldaan:
1e
In principe per automatische incasso
2e
Op de districtsvergadering contant of per betaalcheque (na overleg met penningmeester)
3e
Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer:
2490029, ten name van:
Districtsfonds NBvV Overijssel
Stickerbelt 79
8014 ND Zwolle
onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging.
De gelden uit het districtsfonds hebben de volgende bestemming:
2/4:
voor de afdeling die de districts TT organiseert;
1/4:
voor jubilea, prijzen, enz.
1/4:
voor jeugdzaken
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 15 APRIL 2014, 19.30 UUR
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de districtsvergadering, welke zal worden gehouden op:
dinsdag 15 april 2014 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te
Marieenheem, tel. 0572-351238.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Notulen districtsvergadering 15 oktober 2013
3.
Ingekomen en uitgegane stukken.
4.
Benoeming afgevaardigde naar A.V. op zat. 17 mei 2014
5.
Behandeling jaarverslag en financieel verslag NBvV.
Het heeft geen zin tijdens de vergadering specifieke vragen, dan wel
gedetailleerde uitleg te vragen over het financieel verslag van de NBvV. Evt.
vragen dient U schriftelijk te stellen aan de penningmeester van de NBvV.
6.
Verkiezing leden hoofdbestuur. Aftredend in 2014 2e voorzitter Klaas Snijder en
secretaris Ton Koenen. Beiden stellen zich herkiesbaar. Dhr. Dirk Verburg
momenteel penningmeester a.i. stelt zich verkiesbaar. Reglementair konden
tegenkandidaten worden gesteld door een district, tot 31 december 2013.
7.
Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2014, voorzitter
Albert Zomer, 2e secretaris Lambert Zandman en Lid van bestuur Egbert van Dijk.
Allen stellen zich herkiesbaar. Reglementair konden tot 31 december 2013
tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen.
8.
Mededelingen NBvV
PAUZE
9.
Beleid districtsbestuur (wat verder ter tafel komt m.b.t. district)
10.
Bespreking financieel verslag districtsfonds (Separaat bijgevoegd).
11.
Verslag kascontrole commissie Nijverdal/Hellendoorn (N-06), Nieuwleusen
(N-37) en Lochem (L-19). Graag 18.30 uur aanwezig voor controle kas.
12.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2015, Lettele (L-13),
Kampen/IJsselmuiden (K-18) en Hengelo 4 (H-95), in volgorde zoals afgesproken.
13.
Terugblik district TT 2013 Almelo.
14.
Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen. Het stembureau wordt gevormd
door Oldenzaal 1 (O-05) en 2 (O-27) en Olst/Diepenveen (OD-1).
Stemming volgens aantal volwassen leden per 1 januari 2014, zie jaarverslag
NBvV 2013.
15.
Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2014 te Tubbergen (T-15)
16.
Rondvraag
17.
Sluiting
U wordt verzocht de stembriefjes met uw afdelingsstemmen, betreffende de bonds- en
afdelingsvoorstellen, voor aanvang van de vergadering in te leveren bij de
stemcommissie. De stemcommissie wordt verzocht bijtijds, 19.00 uur, aanwezig te zijn.
Wij hopen van alle afdelingen uit het district een afvaardiging te mogen begroeten en
hopen daarnaast tevens op een korte, maar bovenal constructieve vergadering. Is uw
afdeling verhindert, dan graag een afmelding naar de districtssecretaris.

Het districtsbestuur.
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Notulen districtsvergadering 15 oktober 2013
1.Opening:
Van harte welkom op deze najaarsvergadering, speciaal welkom voor de bondsvoorzitter Dhr.
Henk van Hout.
Welkom aan ereleden: Cor van Elven, Durk v.d. Molen en Wim Mulder.
Bericht van verhindering: Afd.Deurningen (D-32) Hasselt (H-22) Lochem (L-19)
Olst/Diepenveen (OD-1) Ootmarsum (O-34) Raalte (R-16) Urk (U-04) Zwolle 3 (Z-08)
Zonder kennisgeving afwezig: Hof van Twente (D-29) en Sibculo (S-42)
Zonder de kwaliteiten van betrokkenen binnen de diverse afdelingen individueel te benoemen
zijn ons sinds de vergadering van april ontvallen:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

G.
G.
G. van
G.
H.G.M.
G.
A.W.M.
J.T.W.M. van
H. van
B.
A. de

Curtu
Meijer
Munster
Ligtenberg
Ruiter
Donders
Bouwmeester
Baardwijk
Veen
Koopman
Roos

te
te
te
te
te
te
te
te
te
te
te

Deventer
Deventer
Rijssen
Rijssen
Wijhe
Westenholte
Twello
Deventer
Urk
Tubbergen
Almelo

De naaste familie van de overledenen wordt sterkte en kracht toegewenst.
Mededelingen vooraf:
*
*
*
*
*
*

Toevoegingen agenda. Hiervoor meldt zich niemand.
Nieuw secretariaatoverzicht komt per email naar afdelingen toe, alsmede een kort
verslag van de districtsvergadering.
De goedkeuring voor de aangevraagde TT’s in 2014 bevind zich in de enveloppe
waarin tevens de bescheiden zitten voor de district TT 2013.
Aangevraagde jubileumspelden tevens in dezelfde enveloppe.
Ook de catalogi voor de jeugd treft u in de enveloppe aan.
In de pauze kan men weer terecht voor de kalenders en vogeldoosjes, tegen contante
betaling. Eerst de afdelingen die besteld hebben en vervolgens alle gegadigden.

2.
Notulen 16 april 2013
De notulen worden blad voor blad door gelopen. Op pagina 8 staat bij TT programma op een
gegeven moment vraagprogramma dit dient TT-programma te zijn.

3. Ingekomen en uitgaande stukken
*
Bestuur mutaties (onder dank). Ook aan bondsbureau verzonden ???
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*

Reacties op Negatieflijst. Ideeën om een actie te ontketenen.

4. Verslag afgevaardigde naar AV op 25-5-2013
Verslag afgevaardigde afd. Lettele (Dhr. J. Vrielink)
Aangezien de heer Vrielink met een zware longontsteking op bed ligt wordt zijn verslag voor
gelezen door de 2e secretaris van de afdeling Lettele (L-13) de heer G. Brinkhof.
5. Bespreking afdelingsvoorstellen
Geen binnengekomen. Districtsvoorzitter vraagt of er nu nog een afdeling is die een
afdelingsvoorstel heeft, hiervoor meldt zich niemand.
6. Verkiezing hoofdbestuur
2e Voorzitter Klaas Snijder en secretaris Ton Koenen zijn aftredend in 2014. Hun
herkiesbaarheid is nog niet bekend. Feit blijft dat tegenkandidaten zich kunnen melden onder
de gebruikelijke voorwaarden.
7. Reguliere verkiezing districtsbestuur
Periodiek aftredend in 2014 en herkiesbaar zijn 2e secretaris Lambert Zandman en Lid van
bestuur Egbert van Dijk. Beiden zijn herkiesbaar.
U heeft het de districtsvoorzitter dit jaar heel moeilijk gemaakt. Veel extra werk moest
besteed worden aan de ingestuurde aanvragen TT 2014. Incompleet, niet juist ingevuld, niet
vergezeld van kopieën keurcontracten keurmeesters. Niet voldoende porto op de enveloppes.
Discussies over de zin van e.e.a. De tijd die hierin gaat zitten kan de voorzitter beter
gebruiken. Graag uw aandacht hiervoor.
I.v.m. met zijn werk in Den Haag heeft hij diverse functies binnen de NBvV voor de zomer
terug moeten geven. Zo heeft hij zijn functie in de redactie van “Onze Vogels” per 1 januari
2013 beëindigd. Vervolgens heeft hij zijn functie als secretaris van de geschillencommissie
NBvV die hij inmiddels 3 termijnen bekleed heeft beëindigd en daarnaast de coördinatie rol
voor de Promoteams Noordelijke Provincies beëindigd. Ook de recentelijke toetreding tot de
commissie die één KMV NBvV moet vormen heeft hij helaas terug moeten geven.
E.e.a. was voor hem een erg moeilijke beslissing, daar hij met veel plezier en liefde deze
taken voor de NBvV doet. Er zijn echter belangrijkere zaken in het leven, zoals zijn gezin,
zijn werk (die voorlopig veel werkdruk geeft) en niet onbelangrijk zijn afdeling
vogelvereniging “De Goudvink”. Hij heeft deze beslissingen moeten nemen anders had hij
een totale desinteresse voor de hobby in gang gezet. U ziet in de agenda dat hij zich nog niet
herkiesbaar heeft gesteld als districtsvoorzitter. Hij gaat dat beslissen voor eind 2013. Wel
hebben districtsbestuurders al zoveel mogelijk taken overgenomen en zal dit mogelijk nog
meer gaan gebeuren.
Hij vraagt wel uw medewerking als afdeling, want dat zal medebepalend zijn. Graag
aanvragen van spelden, onderscheidingen, keurmeesters, TT aanvragen, etc. correct doen,
voorzien van de juiste informatie. Ook voor hem is dit het er extra bij doen.
Intussen kunnen voor alle functies tegenkandidaten gesteld worden, mits gesteund door 10
afdelingen en een intentie verklaring en wel tot 31 december 2013.
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8. Jeugdontmoetingsdag
Verslag van afgevaardigde van de afdeling Nijverdal/Hellendoorn (N-06), op 5 oktober 2013.
In 2014 zal afdeling Tubbergen e.e.a. verzorgen. Ook hier hopen wij op veel inzenders en
vogels. In 2015 naar Westenholte en hierna zijn er nog vacante plekken.
Harry Oude Vrielink geeft namens het districtsbestuur een korte impressie van deze dag. Het
was een prachtige dag. Op de site van de NBvV staan veel foto’s. 23 inzenders hebben 129
vogels ingeschreven. Het was een zeer geslaagde dag, mede door de prima ontvangst van de
afdeling Nijverdal/Hellendoorn, goede locatie en een enthousiaste jeugd en een prima
organisatie. Afdeling Nijverdal/Hellendoorn mede namens de jeugd hartelijk dank hiervoor.
Namens de afdeling Nijverdal/Hellendoorn vertelt Henri Melenboer hoe zij het hebben
ervaren. De TT-commissie bestond uit 7 leden. Zij hebben enkele sponsoren weten te strikken
zodat de jeugd ook met een tas met cadeautjes naar huis is gegaan. Hij doet bij deze ook een
oproep aan de aanwezige bestuursleden van de afdelingen uit Overijssel om hun jeugdleden te
motiveren om toch volgend jaar ook eens aan zo’n jeugdontmoetingsdag deel te nemen.
Naast de TT voor de jeugd was er ook een vogelmarkt. De catalogus voor de inzenders vindt
u in de afdelingsenveloppe. De afdeling Nijverdal/Hellendoorn heeft veel plezier beleefd aan
de organisatie van deze dag en zij kunnen andere afdelingen de organisatie van deze dag van
harte aan bevelen.
Districtsvoorzitter bedankt Henri Melenboer voor zijn verslag en de afdeling Nijverdal/
Hellendoorn voor de organisatie.
9. Mededelingen betreffende NBvV
Keurmeesterslijst/agenda
De digitale versie van de agenda van keurmeesters is in gebruik genomen. De secretaris van
uw afdeling kan deze vinden in het zelfde bestand als waar de ledenmutaties gesteld dienen te
worden. Deze keurmeesterslijsten zijn dus voor geautoriseerde personen binnen de NBvV
zichtbaar (secretarissen). Graag hier secuur mee om gaan. Een keurmeester bepaald
uiteindelijk zelf of hij wel of niet een keuring aanneemt.
Districtsvoorzitter heeft wel voor gesteld om de agenda voor secretarissen open te stellen t/m
2017 en niet 1 jaar in voren zoals dat nu is. Hij legt het indienen van dit voorstel uit. Een
secretaris benadert op verzoek van de leden een bepaalde keurmeester, om de meeste kans van
slagen te hebben dat hij nog vrij is, bel of mail je deze keurmeester dan ook meer dan een jaar
van te voren, want je kunt niet zien in de agenda of hij/zij vrij is. Hij moet dan soms nog
meerdere telefoontjes plegen omdat blijkt dat de keurmeester al een toezegging heeft gedaan
aan een andere afdeling om te komen keuren.
Afdelingen melden dat zij werken met een TT-secretaris, deze heeft geen inlog gegevens en
kan dus niet in de digitale keurmeesteragendag. Zij stellen voor om ook deze functionarissen
aan inloggegevens te helpen.
Antwoord: dit is niet de bedooeling. Het contracteren/vast leggen van keurmeesters is een
bestuurs aangelegenheid. De secretaris contracteert, legt keurmeesters vast en geeft deze
daarna door aan de TT-secretaris.
Wel is het verstandig om binnen het bestuur een 2e persoon te hebben die de inloggevens van
de secretaris weet, veronderstel dat deze weg valt dan kan niet iemand anders in loggen op
deze link van de NBvV site.
Dierwelzijn
Vanaf 19 juni is er een positieflijst zoogdieren samengesteld (door Raad van
dierenaangelegenheden). Op deze lijst zijn 6 dieren toegestaan en 30 dieren onder
voorwaarden ** toegestaan. Op de rest (5400 soorten) is een verbod gekomen ze te houden en
wel per 1 januari 2014. Dan gaat de uitsterfconstructie in werking, dat wil zeggen er mag niet
meer mee gefokt worden en na overlijden geen aanschaf meer.
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** voorwaarden zijn: deskundigheid en opleiding.
De 2e Kamer zal hier unaniem mee akkoord gaan. Inmiddels is er ook het verzoek gekomen
dit te regelen voor vogels en reptielen. Insteek is dat het merendeel van de Tropische vogels
verboden verklaard zullen worden en daarnaast grote gedeelten van de parkieten en
papegaaien.
Bij zoogdieren is de enquête onder houders/fokkers verkeerd gelopen. Hierdoor heeft men de
gedachte gehad: “Het zal wel niet met zo’n vaart lopen”. Het is dus wel met een vaart
gelopen. Het verbod gaat 1 januari 2014 voor deze groep in. Inmiddels zijn diverse actie op
gang gekomen. Graag uw extra aandacht hiervoor.
Districtsvoorzitter vindt het onbegrijpelijk dat dierenwinkels en voederfabrikanten nog geen
actie hebben ondernomen. Van uit de afdelingen komt de melding dat Witte Molen en Dibevo
nu wel bezig zijn. We mogen niet achter over leunen, het is echt realiteit. Zet bijv. een
computer in de TT-zaal en laat bezoekers die dat willen een digitale handtekening zetten.
Districtsvoorzitter zelf heeft al zijn familieleden per mail benaderd met het verzoek om de
petitie te tekenen.
Nieuw TT programma district
Dit programma is volgend jaar verplicht. Overijssel heeft op 18 augustus in Renswoude (Ben
en Willy Papenborg en voorzitter Albert Zomer) een uitleg gekregen. Er zijn aanvullingen en
wijzigingen op verzoek van ons aangebracht. Het is een pracht TT programma. Het werkt
goed, mede na onze aanvullingen. Er zijn inmiddels al drie updates na verstrekking
aangebracht, wat alles niet makkelijker maakt.
Het grote probleem voor Overijssel is, is dat de sortering plaats vindt op kweeknummer. In
onze ogen een omslachtig en te moeilijke wijze. Een goed werkend systeem moet daarom
omgezet worden. Als Overijssel hebben wij de wens uitgesproken, net zoals in Apeldoorn
gebeurd, om te blijven werken met een deelnemer nummer. Dit kan momenteel niet
gerealiseerd worden. Ik heb aangekondigd dat Overijssel dan mogelijk niet met het
programma, wat trouwens verder uitstekend is, gaat werken.
Kleurkanarie show
Op initiatief van de NBvV is er van donderdag 24 oktober tot en met zaterdag 26 oktober een
kleurkanarieshow in het Duivensportcentrum te Apeldoorn. Meewerkende organisaties zijn de
speciaalclub kleurkanaries NKC , de Mozaïekclub Noord- en Oost Nederland en de SKNN.
De NBvV en de deelnemende organisaties zijn van mening dat deze show in een
behoefte van de kleurkanarieliefhebber kan voorzien. Inmiddels hebben (stand tot 9-10-2013)
zich 43 inzenders met 420 vogels gemeld. De bedoeling is om er een vooral mooie, maar ook
grote kleurkanariewedstrijd van te maken. Het zal zeker de moeite van het bezoeken waard
zijn. Meer informatie vindt u op de website van de NBvV.

COM contributie keurmeesters
De contributie voor COM keurmeesters wordt nu nog betaald door de NBvV. De
keurmeesters dienen dit voortaan zelf te betalen. De NBvV draagt af aan COM en zal dit
verrekenen met de keurmeesters.
Keurvergoeding keurmeesters
M.i.v. 1 januari 2014 zal dit verhoogd worden naar 45 euro, om vervolgens in 2015 naar 50
euro te gaan. Dit is geldend voor alle keuringen, ook die al geruime tijd geleden zijn
vastgelegd.
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Keurmeesters ambitie
Interesse om keurmeester te worden? Het keurmeesterbestand kan aanvulling gebruiken. Om
de opleidingen aantrekkelijker en minder moeilijk te maken is een groot deel van de lesstof
herschreven en aangepast.
Daarnaast is het ambt van keurmeester zeer leuk en een grote toevoeging aan uw hobby. Ook
binnen uw vereniging is het hebben van keurmeesters is pre omdat zij vaak een helpende hand
kunnen toesteken bij raad en daad.
Nodig een keurmeester uit in uw verenigingsbijeenkomst en laat hem/haar vertellen over
hetgeen hij doet. Mogelijk kan hij/zij uw leden enthousiast maken?
Vogels met gebreken
Mogen op geen enkele TT meer toegelaten worden. Bij aantreffen keurbriefje met Niet
Gekeurd omschrijving. Vogel verwijderen van show.
Zangvogels
Zangvogels dienen in elk district gevraagd te worden en mogen niet geweigerd. Wel mogen
afspraken tussen districten gemaakt worden om gezamenlijk iets te doen, wel met eigen
districtsprijzen.
Avondkeuringen
Avondkeuringen, dubbele keuringen gaan als pilot gedaan worden (indien nodig) in Limburg/
Brabant/Zeeland. Toestemming of overleg loopt via KMV’s.
Gewijzigd keurbriefje kanaries.
Er komen afbeeldingen op de keurbriefjes van de kleurkanaries. De oude worden eerst
opgemaakt en vervolgens de nieuwe gebruikt.
Entente Europene
De NBvV is toegetreden tot de EE. De enige in NLD op vogelgebied en de op 2 na grootste
organisatie die lid is van deze organisatie. De NBvV heeft getracht een aantal belangrijke
zaken, zoals wet en regelgevingen maar ook dierenwelzijn aan te kaarten bij COM mondiaal.
Helaas heeft men er daar geen oren naar. Dat was onder meer reden voor de NBvV
aansluiting te zoeken tot de EE. In een van de komende bladen Onze Vogels treft u meer
informatie over de EE. Aan de eerste kennismaking en de huidige contacten zeker op gebied
van wetgeving en toegang in Brussel hebben we al zeer goede ervaringen op gedaan.
In 2017 zal een show gehouden worden in NLD, met max. 100.000 dieren. Recentelijk is deze
in Bern gehouden. De inschrijving moest gestopt worden bij genoemd aantal.
Alle COM keurmeesters worden automatisch keurmeester bij deze organisatie. Overige
kunnen keurmeester worden na een test.
Henk van Hout (voorzitter NBvV) heeft samen met een andere Hoofdbestuurder de NBvV
gepresenteerd op de AV van deze organisatie, waarna er tot stemming tot toelating is
overgegaan en dat is gelukt. Op deze AV kunnen de aanwezigen alles volgen via een
koptelefoon in je eigen taal. Alles wordt simultaan vertaald. Wij moeten er allen van
overtuigd zijn dat Dierwelzijn + wetgevingen steeds meer op ons af komen. Anderhalf jaar
geleden heeft de NBvV dit bij COM-Nederland aangekaart, maar deze reageerde nogal
laconiek. Volgens deze organisatie loopt het allemaal niet zo’n vaart. Daarna heeft de NBvV
deze kwestie aangekaart bij COM-Mondial en kreeg daar dezelfde reactie. Vandaar de
aanmelding bij Entente Europene die wel bereid is om actie te ondernemen.
Districtsvoorzitter Albert Zomer bedankt de Bondsvoorzitter voor zijn toelichting.
District Overijssel NBvV voorjaar 2014
-8-

PAUZE
In de pauze controleert de kascontrolecommissie van april de ontbrekende bon van de
voorjaarscontrole. Na de pauze deelt een afgevaardigde van de afdeling Oldenzaal (O-05) mee
dat alles klopt.
Verkort keuren bondsshow
Op de bondsshow zal verkort worden gekeurd. D.w.z. alleen eindtotaal (geen rubrieken meer)
en max. 4 bemerkingen c.q. streepjes, kringetjes voor enkelingen, 3 bemerkingen voor stellen
en 2 voor de stammen. E.e.a. heeft operationele redenen, zoals controle, snelheid, minder
keurmeesters, etc.
Bezuinigen bondsshow
Het succes van Apeldoorn met “Vogel” raakt ons als organisatie financieel flink. De NBvV is
dan ook genoodzaakt flinke bezuinigingsoperaties uit te voeren. Zo is er afgelopen Vogel een
70.000 euro in de min gedraaid. Het HB wil hierop flink bezuinigen, door zaken anders aan te
pakken, te snijden daar waar kan. Het hoofdbestuur vraagt dan ook uw begrip wanneer u
merkt dat sommige zaken soms anders worden en of iets meer zullen kosten dan voorheen.
De kwaliteit van “Vogel” zal overigens onaangetast blijven.
Als voorzitter van een district, wat telkenmale haar beste beentje voor zet bij deze show,
hoopt hij echter dat vrijwilligerswerk blijvend gewaardeerd wordt, zoals alle jaren het geval
is. Van vrijwilligers moeten we het namelijk hebben.
Keurverlichting bondsshow.
Aangewezen groepen vogels worden op de bondsshow per 2014 gekeurd onder
keurverlichting (boven de tafels). Hiertoe is 13.000 euro uitgetrokken. De opdracht is, na
werving campagne en offertes gegund aan firma Heesakkers.
Busreizen Vogel
Het valt op dat steeds meer bezoekers gezamenlijk naar Apeldoorn komen en wel per bus.
Goede zaak natuurlijk. Dit is daarnaast ook nog beter voor het milieu, bespaart
parkeerplaatsen en is daarnaast heel gezellig. Niet wat voor uw afdeling???
10. Mededelingen betreffende district TT
Voorzitter doet een oproep om deel te nemen aan de districtstentoonstelling te Bornerbroek
georganiseerd door de afdeling Almelo (A-15) Komt u niet als inzender dan toch zeker wel
als bezoeker. Het betreft hier een mooie accommodatie. Wij verzoeken wel iedereen om
auto’s, na inleveren van de vogels, te verwijderen en elders te parkeren.
11. Mededelingen betreffende district
Commissies
Aanwijzing stembureau voor april 2014
(aanwezig 19.00 uur)

=>afd. Ommen (O-22), Ootmarsum
(O-34) en Raalte (R-16)

Kascontrolecommissie voor april 2014
(aanwezig 18.30 uur)

=>afd. Nijverdal/Hellendoorn (N-06)
Nieuwleusen (N-37) en Lochem (L-19)

Zorg dat u een back-up hebt voor het geval een van uw functionarissen niet meer in staat is
zijn/haar zaken te doen. Zorg dat ook TT secretarissen die geen bestuurslid zijn op de hoogte
zijn van procedures t.a.v. formulieren.
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Site Overijssel
Inmiddels hebben velen van u de site van het district Overijssel gevonden. Prima. Ik vraag de
regiovoorzitters om even te kijken naar de geografische indeling van afdelingen. Graag
ontvang ik een voorstel om dit per regio te doen, dan wel geografisch te laten.
Afdeling Lochem (L-19) beklaagt zich er over dat de najaarsvergadering van het district bijna
elk jaar is op de inbrengavond van hun nationale show. Wij als districtsbestuur hebben daar
uiteraard begrip voor en de najaarsvergadering van volgend jaar een week vervroegd nl. naar
dinsdag 7 oktober.
12. Rondvraag
Bij rondvraag graag naam, afdelingscode en luid en duidelijk de vraag/opmerking.
Albert Wevers afdeling Haaksbergen: meld dat er in Haaksbergen een eendaagse
agapornidenshow is op zaterdag 2 november.
Reactie van afdeling Deventer (D-01) zij vragen zich af of week 44 geen beschermde week is.
Deze eendaagse show valt nl. precies in hun TT-week en kost hun vogels op de onderlinge
om dat er leden zijn die met hun vogels naar deze speciaalclubshow gaan.
Antwoord: neen week 45 t/m 48 zijn de beschermde weken en de agapornidendag in
Haaksbergen is geen dag van een speciaalclub. Alle informatie die Albert Wevers zo juist
heeft gegeven over deze dag is ook te vinden op de site van het district Overijssel voor
diegene die het thuis nog eens na wil lezen. Wel vraagt de districtsvoorzitter om zo veel
mogelijk rekening met elkaar te houden.
Voorzitter dan de afdeling Deventer meldt dat hij tevreden is met dit antwoord.
Glanerbrug (G-04) vragen toestemming om de jeugdontmoetingsdag in 2016 te mogen
organiseren.
Antwoord: 2016 is inderdaad nog vrij en voorzitter vraagt of de vergadering akkoord gaat met
de toewijzing van de organisatie van de Jeugdontmoetingsdag aan de afdeling Glanerbrug. Er
komt geen reactie en voorzitter bedankt de afdeling Glanerbrug al vast om deze dag te willen
organiseren en bij deze is hun aanvraag akkoord bevonden.
13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de districtsvoorzitter Albert Zomer om 21.40 uur deze
vergadering, wenst allen, mede namens het overige districtsbestuur een goede TT, bedankt
voor uw komst en graag tot ziens.
Aldus opgemaakt te Lettele
Jan van Duuren
(districtssecretaris)

PRIJSWINNAARS uit district Overijssel bij COM MONDIAL te Bari
(Italië)
Naam

Es van R.
Kokkeler H.F.
Korf, D
Kleinherenbrink, R
Wal, v.d.
Totaal

Goud

Zilver

1
1
9
2

5
2

13

7
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Brons

1
4
1
1
7

REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2014
Artikel 1.
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de vogelverenigingen De Waterslager uit Vollenhove, Vogelkring
Steenwijk e.o. uit Steenwijk en de Edelzanger uit Steenwijkerwold en wordt gehouden in het M.F.A. de Burgt
aan de G. van Rhenenlaan 2 te Vollenhove, tel. 0527 - 24 21 51.
Programma:
Zondag
21 december
Inbrengen vogels van
16.00 tot 20.00 uur.
Maandag
22 december
Keuring
Maandag
22 december
Afhalen zangkanaries
16.30 tot 17.30 uur.
Dinsdag
23 december
Inrichten
Woensdag
24 december
Gesloten
Donderdag
25 december
Gesloten (1e Kerstdag)
Vrijdag
26 december
Opening (2e Kerstdag)
11.00 uur, geopend tot 18.00 uur
Zaterdag
27 december
Open voor publiek van
10.00 tot 18.00 uur
Zondag
28 december
Open voor publiek van
10.00 tot 16.00 uur
Afhalen vogels van
16.00 tot 17.30 uur
Deelnemers met principiële bezwaren kunnen de vogels op zaterdag 20 december inbrengen tussen 16.00 en
17.00 uur en op maandag 29 december ophalen tussen 10.00 en 11.00 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 6 december 2014, noodsituaties daargelaten, in bezit te
zijn van: Secretaris DTTS 2014, J de Ruiter,Kade 18, 8325 HG te Vollenhove. Ingeschrijfformulieren
mogen tevens per mail worden gezonden aan dewaterslager@hotmail.com Het inschrijfgeld moet gelijktijdig
worden overgemaakt op RABO rekening nr. NL 08 RABO 0151 388 393, t.n.v. De Waterslager onder
vermelding van DTT Ov. 2014, uw naam en afdelingscode. Er wordt geen inschrijfgeld retour betaald bij niet
inzenden of bij weigering van vogel(s) door het TT bestuur.
Artikel 5.
De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten, voor zover hun grootte
dat toelaat in de zgn. advieskooi van de Bond (grote tropen en parkieten). Alleen voor duiven en grondvogels
zijn (gratis) klapkooien aanwezig. Deze klapkooien zijn voor alle grondvogels verplicht, deze worden bij
inbrengen over gekooid door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van 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.
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Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen bij inbreng door het bestuur worden geweigerd, evenals vuile
en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene kooien.
Artikel 8.
De vogels worden tijdens de T.T. door het T.T. bestuur verzorgd en mogen tijdens de T.T. niet uit de kooien
worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het bijzijn van het T.T. bestuur.
Artikel 9.
Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan het bestuur
niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 10
Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, dus niet bij het
inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het T.T. bestuur.
Artikel 11.
De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 13 van het T.T. reglement van de NBvV.
Artikel 12.
De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de NBvV toegekend.
Artikel 13.
In het district Overijssel zijn kampioensgroepen vastgesteld. Deze prijzen worden, evenals de verenigingsprijzen
gefinancierd uit de districtskas. De kampioensprijzen worden aangewezen door de keurmeesters.
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, zo nodig in overleg met het districtsbestuur.
Aldus goedgekeurd door de districtsvergadering te Mariënheem, 15 april 2014
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MEDEDELINGEN en OVERIGE INFORMATIE


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



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



Draagspelden voor 25 en 40 jaar kunnen door het afdelingsbestuur zelf worden
uitgereikt. Op verzoek kunnen deze door districtsbestuurders worden uitgereikt,
echter alleen in combinatie met een TT opening c.q. TT bezoek. Legpenningen van 50
jaar en meer worden door de districtsvoorzitter of bij verhindering door een vervanger
uitgereikt. Het districtsbestuur verzoekt dan ook om tijdig, plaats, datum en tijdstip
bekend te maken en informatie te ontvangen over de jubilaris.



In principe vind U de door U aangevraagde spelden 25 en 40 jaar, in uw afdelingsenveloppe tijdens de districtsvergadering van april. Indien U de spelden eerder wilt
ontvangen, dient U dit expliciet te vermelden in uw aanvraag. Uitreiken op de
districtsvergadering spaart postzegels en heeft dus altijd de voorkeur.



Voor leden die U gewaardeerd wilt zien met de onderscheiding “Bijzonder
gewaardeerd lid NBvV”, dient U een aanvraag hiertoe te richten aan het
Hoofdbestuur. Deze aanvraag dient, naast de gegevens van de persoon die het betreft,
de redenen van de aanvraag te bevatten en verzonden te worden naar de
districtsvoorzitter. Deze redenen dienen zo ruim mogelijk beschreven te zijn.
Bedoelde onderscheiding is dus niet alleen bedoeld voor bestuurders, maar tevens
voor leden van de N.B.v.V. op de werkvloer, die zich gedurende een groot aantal jaren
(minimaal 25 jaar) verdienstelijk hebben gemaakt. De speld moet het bijzondere
karakter behouden, dienen deze niet klakkeloos aangevraagd te worden.



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



Wij verzoeken een ieder de in dit bulletin aanwezige secretariaatslijst te controleren.
Bij fouten c.q. wijzigingen, dit graag z.s.m doorgeven aan de districtssecretaris.



Indien berichten per e-mail aan een van de districtsbestuurders wordt verzonden,
graag uw afdelinggegevens en postadres vermelden.
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Zoals U ongetwijfeld weet heeft de NBvV een internetpagina, maar daarnaast tevens
als service de site vogelmarktplaats.nl, vogelcafe.nl en afdelingsnieuws.nl
ontwikkeld. Inmiddels worden deze sites door velen bezocht en staat eerstgenoemde
hiermee in de top van meest bezochte dierensites. Genoemde sites zijn de moeite van
het bezoeken, maar tevens het plaatsen van een advertentie meer dan waard.
Kunt u de site www.afdelingsnieuws.nl niet benaderen of worden uw berirchten niet
geplaatst, dan komt dit door de Internet Explorer. U kunt dan het programma Mozilla
Firefox gratis downloaden, via deze toegang is de pagina wel bereik- en bewerkbaar.



Ook hebben enkele afdelingen in het district prachtige sites ontwikkeld. Bezoekt U
deze sites eens en doe ideeën op. Het is meer dan de moeite waard.



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



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

Bestel de kalenders van 2015!!!
(adverteerders zijn er blij mee)

KOSTEN

€ 2,50 per stuk
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CLUBSHOP ARTIKELEN
Een aantal clubshop artikelen kunnen nu door de afdelingen besteld worden via het
district. Dit om de kosten voor afdelingen te drukken. Er behoeven immers geen
verzendkosten meer te worden betaald. U kunt al bestellen voor 2014 en 2015 !!!!!
De navolgende artikelen kunnen besteld worden:
-

Bondsinsignes
T-shirt
Aanstekers
Dynamo LED lamp
Paraplu NBvV
Knuffelbeer met NBvV shirt
Big Bag tas
Verzamelband onze vogels
Pennen
Stropdas met vogels
Sleutelhanger
Kalender NBvV
Vogeldoosjes (pakket van honderd)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,80
10,20
1,05
9,70
8,65
15,25
5,10
4,60
0,55
11,70
1,05
2,50
10,20

In de toekomst kan de groep producten eventueel nog uitgebreid worden.
1)

2)
3)
4)

U bestelt uw benodigde artikelen bij de districtsvoorzitter, middels een
duidelijke beschrijving. De door U bestelde artikelen worden bij het
bondsbureau besteld en vervolgens door mij ontvangen tijdens een
bondsraadvergadering. Tijdens de districtsvergadering in april of oktober
ontvangt u dan uw bestelde artikelen. Het spreekt dan ook van zelf dat u wel
op tijd moet zijn met uw bestellingen. Dit kan via e-mail (zomer66@zonnet.nl)
of via een brief. Vermeld wel uw afdeling gegevens. Bestelde artikelen worden
niet door districtsbestuurders bij u thuis bezorgd, e.e.a. kan wel door u
afgehaald worden, na telefonisch overleg.
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.
Ook tijdens de districtsvergaderingen en op de districtstentoonstelling zullen er
een aantal clubshopartikelen aanwezig zijn ter verkoop.
Mocht u nog artikelen nodig hebben, besteld dan snel. Er volgen nog een
aantal bondsraadvergaderingen uw voorzitter kan uw spullen dan meenemen,
zodat e.e.a. op de districtsvergadering in oktober kan worden uitgereikt. Dit
uiteraard tegen contante betaling.

Het heeft geen zin contact op te nemen met vragen over andere artikelen. Tot op heden
geldt genoemde mogelijkheid alleen voor het bovengenoemde.
Zie de clubshopartikelen site van de N.B.v.V.

Wees op tijd met bestellen !!!!!!!!
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JEUGDONTMOETINGSDAG te Tubbergen
Op 4 oktober 2014 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun vogels te
mogen begroeten in het gebouw Postduivenvereniging “De Luchtbode”, Sportlaan 3 te
Tubbergen. Uiteraard zijn ouders, begeleiders en vriendjes/vriendinnetjes ook welkom.
JEUGDLEDEN (tot en met 16 jaar) !!!!
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

WAAR MOET JE OP LETTEN ???

Er kan door jullie ingestuurd worden in 9 verschillende groepen, te weten:
1. Kleurkanarie’s
2. Postuurkanarie’s
3. Japanse meeuwen/zebravinken
4. Tropische vogels
5. Europese Cultuurvogels
6. Duiven en grondvogels
7. Grasparkieten
8. Agaporniden
9. Grote parkieten
Bij minder dan 3 vogels in een groep, volgt evt. samenvoeging met een andere groep.
Alleen EK vogels volgens het vraagprogramma
Ben je pas lid of had je nog geen kweeknummer, dan ook OK
Alleen EK vogels met je eigen kweeknummer
OK volgens het vraagprogramma mag ook bij tropen en grote parkieten
Geen stammen
Niet meer dan 10 vogels
Je moet zelf met je vogels meekomen
Er zijn kampioensprijzen, 1e, 2e en 3e prijzen beschikbaar.
<3
vogels in een groep een kampioen
4-5
vogels in een groep een kampioen en 1e prijs
6-8
vogels in een groep een kampioen, 1e en 2e prijs
9>
vogels in een groep een kampioen, 1e, 2e en 3e prijs

Daarnaast is er een OK kampioensbeker in de groepen: Kanarie’s, Kromsnavels en overigen.
Het inbrengen is om 08.30 uur. Het gebouw is open vanaf 08.00 uur. Om 09.00 uur beginnen
de keurmeesters met de keuring. Voor iedere inzender is er een leuke bruikbare herinnering
aan deze dag.
Elk jeugdlid uit het district Overijssel krijgt een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Vlak
voor de jeugdontmoetingsdag krijgt een ieder de kooinummers, samen met een
routebeschrijving, toegestuurd op je huisadres.

JIJ KOMT MET JE VOGELS,
TOCH OOK NAAR
TUBBERGEN?
District Overijssel NBvV voorjaar 2014
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG op zaterdag 4
oktober 2014 te Tubbergen.
(Inschrijfformulieren voor 20 september 2014 inzenden naar J.H. Lohuis, Singravenstraat 3,
7651 JP Tubbergen, tel. 0546-621830)

NAAM JEUGDLID
ROEPNAAM
GEB.DATUM
LID AFDELING
KWEEKNUMMER
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
TELEFOON

KLASSE

: ___________________________________________________
: ___________________________________________________
: ___________________________________________________
: ___________________________________________________
: ___________________________________________________
: ___________________________________________________
: ___________________________________________________
: ___________________________________________________
: ___________________________________________________

SOORT VOGEL (KLEURSLAG)

EK

OK

De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 5 oktober 2013 en duurt van 09.00 tot 13.00
uur. Er zijn 7 keurmeesters om jou vogels te beoordelen. Je mag bij deze keuring aanwezig
zijn en je mag vragen stellen over de vogels. Mogelijk is er tevens nog een verrassing voor
iedereen!!!!

P.S.

Afdelingssecretarissen wilt U de jeugdleden aansporen om aan dit evenement
mee te doen. Het wordt een leuke dag !
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2014

50

Afdeling
Lochem
Almelo
Enschede I
Sibculo
Wijhe
Deventer 1
Oldenzaal
Olst/Diepenveen
Haaksbergen
Twello
Tubbergen
Den Ham/V’hoop
Glanerbrug
Sint Jansklooster
Dedemsvaart
Steenwijk
Gorssel
Wierden
Heeten
Dalfsen
Nijverdal
Gramsbergen
Vollenhove
Rijssen
Nieuwleusen
Almelo
Hardenberg
Oldenzaal
Enschede
Lettele
Ommen
Zwolle
Ootmarsum
Twello
Hengelo
Genemuiden
Westerhaar
Bathmen
Westenholte
Steenwijkerwold
Raalte
Hengelo
Hof van Twente
Ens
Hasselt
Zwartsluis
Kampen/IJsselmuiden
Zwolle
Urk
Deurningen
Denekamp
Wisselende afd

51

Wisselende afd

52

Wisselende afd

42
44

9

45

13

46

11

47

9

48
5

49
3

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

Keurdag
Woensdag (Nationale)
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag

Weekdata
12 tot 18 oktober

26 oktober tot 1 november 2014

2 tot 8 november 2014

9 tot 15 november 2014

16 tot 22 november 2014

23 november tot 29 november 2014

30 november tot 6 december
Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v.
2009 niet toegestaan, m.u.v. district TT
Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v.
2009 niet toegestaan, m.u.v. district TT
Keuringen op dinsdag en woensdag zijn m.i.v.
2009 niet toegestaan, m.u.v. district TT

combi District TT
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:

2014
2015

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

Districtstentoonstelling Overijssel:

2014
2015
2016

Steenwijk (S-15)
Steenwijkerwold (S-39)
Vollenhove (V-17)
Wierden (W-25)
Vacant

Districtstentoonstellingen:

2014
2015

week 52 (kerstdagen)
week 52 (kerstdagen)

Bondskampioenschappen NBvV:

2015
2016
2017

08 t/m 11 januari
14 t/m 17 januari
12 t/m 15 januari

COM tentoonstellingen:

2015
2016

Nederland (Rosmalen)
Portugal

Beschermde weken:

2013

28 okt t/m 24 november

=======================================
Ringkleur voor de komende jaren:
2015
2018

Violet (RAL 4008)
Rood (RAL 3002)

2016
2019

Bruin (RAL
)
Zwart (RAL 8005)
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2017 Blauw (RAL 5019)

ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR
JAAR:
2014

FUNCTIE:
NAAM:
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
e
2 penningmeester
W. Smit
EN VERVOLGENS
==================
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN:
De vergaderingen in 2014 zijn gepland op:
Dinsdag

14 oktober 2014 (najaarsvergadering)

Aanvang te 19.30 uur in zaal “DE KRUIDENTUIN”, Hellendoornseweg 1 te Marienheem,
telefonisch te bereiken op: 0572-351238.
Is uw afdeling verhindert dan verzoeken wij U dit te melden bij de districtssecretaris.
====================
De meeste afdelingen hebben de keurmeesters al voor de komende twee jaar vastgelegd en voor
andere jaren opties op keurmeesters genomen. Het blijft echter de bedoeling dat de tentoonstellingen
zoveel mogelijk gespreid worden, bij voorkeur maximaal 10 afdelingstentoonstellingen per week. Wij
hebben een rooster van 2011 tot en met 2015 afgesproken. Het kan zijn dat u wilt veranderen van
week, maak dit dan kenbaar. Het contracteren van keurmeesters blijft echter uw eigen
verantwoordelijkheid. Graag zien wij als districtsbestuur dat een eventuele indeling in onderling
overleg plaats vind en niet op eigen houtje. De districtsvergadering leent zich bij uitstek om wensen
tot wisseling van week kenbaar te maken.
De afdelingen worden verzocht zorgvuldig om te gaan met het aantal te contracteren keurmeesters.
Het is zaak dat U een juiste inschatting maakt van het aantal benodigde keurmeesters. WEES OP
TIJD MET HET BENADEREN van keurmeesters, dan vist U niet achter het net. Stuur keurmeesters
een contract toe (3-voud) en tegen de tentoonstelling een herinneringsbrief, dit voorkomt
misverstanden. Voor de vermelding in de TT katern van uw TT is het belangrijk dat deze goed en
duidelijk is ingevuld en op tijd verstuurd is naar de districtsvoorzitter (voor 15 september).
Uiteraard worden er elk jaar regio en districtstentoonstellingen gehouden en dit meestal door elk jaar
een andere afdeling. Dit behoeft geen probleem te zijn. De afdeling die een regio- of districtstentoonstelling organiseert, gaat tijdelijk uit zijn vaste week en komt het jaar erop, er in dezelfde week
weer in. Toestemming voor regioshows later dan de 1e week van december wordt niet meer gegeven.
Hopelijk werkt iedereen mee ! Het is namelijk vooral in uw eigen belang !
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OM REKENING MEE TE HOUDEN:
De verdeling v.w.b. bezoek aan uw tentoonstelling, aanspreekpunt bij problemen en het
uitreiken van jubileumspelden, daar waar mogelijk, door het districtsbestuur is als volgt:
Jan van Duuren
Bathmen, Diepenheim/Markelo, Deventer 1, Gorssel, Lochem, Twello 1 & 2
en Raalte.
Harry Oude Vrielink
Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Deurningen, Denekamp, Ootmarsum en Almelo 2
Piet Konkelaar
Dalfsen, Dedemsvaart, Lettele, Nieuw Leusen, Ommen, Westenholte, Zwolle 2, Steenwijk,
Rijssen (SEC), Kampen/IJsselmuiden en Genemuiden
Willem Smit
Ens, Genemuiden, Hasselt, Steenwijkerwold, Zwartsluis, Vollenhove, Urk en Sint
Jansklooster.
Albert Zomer
Tubbergen, Nijverdal/Hellendoorn, Almelo 1, Wierden, Urk, alsmede afdelingen ANBvV op
uitnodiging.
Lambert Zandman
Rijssen, Wijhe, Heeten, Olst/Diepenveen, Hardenberg, Gramsbergen, Den Ham/Vroomshoop
en Zwolle 3
Egbert van Dijk
Enschede 1 en 3, Hengelo 1 en 2, Haaksbergen, Oldenzaal 1 & 2
Gelieve de uitnodigingen voor TT’s en uitreikingen van spelden die samen vallen met
een opening van de TT rechtstreeks naar de districtsbestuurder, die aan uw afdeling
gekoppeld is, te sturen.
=================

VERZOEK AAN U ALLEN IS HET
TT ROOSTER VAN 2014 na te kijken.
DENK aan de AANVRAAG voor 2015. Deze samen met een
kopij van de keurcontracten insturen aan de
districtsvoorzitter voor 15 september 2014.
Wilt U wijzigen, geef het dan door !!!!!!!!
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