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:

Lid van bestuur:

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 47 afdelingen, met 2741 leden (waarvan 118 jeugdleden). Dit betreft
informatie van 16 februari 2016. (In 2004 telde het district Overijssel 57 afdelingen met
3747 leden, waarvan 227 jeugdleden)
**********************
Stichting District Overijssel
Ter borging van de districtstentoonstellingen is de stichting Overijssel opgericht, elke afdeling in
het district Overijssel betaalt hiertoe € 62,50. Bijdrage vind plaats middels:
1e

Automatische incasso (in principe)
Contant op de districtsvergadering of per betaalcheque (na overleg met penningmeester)
3e
Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer:
NL69INGB0002490029, ten name van:
Stichting District Overijssel
Stickerbelt 79
8014 ND Zwolle
onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging.
2e

De ingelegde gelden hebben de volgende bestemming:
€ 50,-€ 12,50

per afdeling gaat naar de afdeling die de district TT organiseert
per afdeling ter besteding bij gelegenheid van jubilea, prijzen en jeugdzaken.
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DISTRICTSVERGADERING DINSDAG 12 APRIL 2016, 19.30 UUR
U wordt uitgenodigd voor de districtsvergadering op dinsdag 12 april 2016 te 19.30 uur,
in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te Marieenheem, tel. 0572-351238.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Notulen districtsvergadering 6 oktober 2015
3.
Ingekomen en uitgegane stukken.
4.
Benoeming afgevaardigde naar A.V. op zat. 21 mei 2016
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.
Bespreken afdeling- en bondsvoorstellen (m.n. betreffende samengaan)
7.
Verkiezing leden hoofdbestuur. Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Henk van
Hout. Kandidaat hebben zich gesteld Dhr. Klaas Snijder (thans 2e voorzitter) en
Albert Zomer. Reglementair konden tegenkandidaten worden gesteld door een
district, tot 31 december 2015. De bondsraad komt, na overleg, tot voordracht
van Dhr. Klaas Snijder als voorzitter en Albert Zomer, in diens plaats als 2 e
voorzitter van de NBvV. Er hebben zich geen verdere kandidaten gemeld.
8.
Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend en herkiesbaar in
2016 1e secretaris Jan van Duuren. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar 2e
penningmeester Willem Smit. Het districtsbestuur draagt Jacob Hakvoort als
kandidaat voor. Reglementair konden tot 31 december 2015 tegenkandidaten
worden gesteld door de afdelingen. Er zijn geen verdere kandidaten aangemeld.
9.
Afscheid districtsbestuurder Willem Smit
10.
Mededelingen NBvV
PAUZE
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Bespreking financieel verslag districtsfonds (Separaat bijgevoegd).
Verslag kascontrole commissie Hengelo (H-64), Heeten (H-77) en Hasselt (H22). Graag 18.30 uur aanwezig voor controle kas.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2017, Hardenberg (H-31), Haaksbergen
(H-67) en Gramsbergen (G-33), zijnde de volgorde zoals afgesproken.
Terugblik district TT 2015 Wierden en uitreiking herinneringsbord.
Uitslag stemming bonds- en afdelingsvoorstellen. Het stembureau wordt gevormd
door Ommen (O-22), Olst/Diepenveen (OD-1) en Ootmarsum (O-34).
Stemming volgens aantal volwassen leden per 1 januari 2016, zie hiervoor
jaarverslag NBvV 2015 (afdelingstand).
Mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2016 te Glanerbrug (G-06)
Rondvraag
Sluiting

Gezien het voorliggende voorstel tot samengaan en voorliggende punten is de
mogelijkheid aanwezig betreffende dit voorstel tijdens de vergadering hierover nadere
uitleg te ontvangen en uit te wisselen. Stembriefjes behoeven dus niet op voorhand
ingeleverd te worden. Wel wordt verzocht een afvaardiging te sturen die volledig
stemmandaat heeft van uw afdeling.
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 6 oktober 2015
1.Opening:
Voorzitter heet om 19.45 uur alle aanwezige vertegenwoordigers van de afdelingen,
bondsvoorzitter Henk van Hout, de ereleden Durk van de Molen en Wim Mulder van harte
welkom op deze najaarsvergadering.
Bericht van verhindering:

Zonder kennisgeving afw:

Bathmen (B-52) Haaksberen (H-67) Oldenzaal ()-27)
Twello (T-17) Westenholte (W-40) Zwolle (Z-07), Lid van
Verdienste Cor van Elven en van districtsbestuurder Lambert
Zandman.
Denekamp (D-11) Deurningen (D-32) Raalte R-16) en
Urk (U-04)

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.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

J.
Nijeboer
H.B. Pleyhuis
A.J.J. van Beek
L.G.J. Morsink
H. de Monnik
A.A.J. van Gerven
G.
Naberhuis
A.
Welbroek
J.A.M. Hulsink
J.
Steggink
K.
Visscher
P.K. Bos
A
Demoed
W.
Hietland

Hardenberg
Denekamp
Olst-Diepenveen
Oldenzaal
Hengelo (H-64)
Haaksbergen
Deventer
Steenwijk
Oldenzaal (O-05)
Oldenzaal (O-05)
IJsselmuiden
Enschede (E-03)
Wierden
Almelo (A-15)

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

*
*
*

Nieuwe secretariaatsoverzicht komt per email naar u toe, alsmede een kort verslag van
deze districtsvergadering. Verspreid deze lijst niet.
De goedkeuring voor de aangevraagde TT’s in 2016 vind u in de afdeling enveloppe
(deze graag retour). De aanvragen dienen in drievoud ingeleverd te worden, het is voor
de districtsvoorzitter niet te doen om ze zelf allemaal te kopiëren, frankeer de
enveloppe ook voldoende, het komt nog wel eens voor dat er strafport op zit.
Aangevraagde jubileumspelden tevens in dezelfde enveloppe.
In de pauze kunt U terecht voor de kalenders en vogeldoosjes, tegen contante betaling.
Eerst de afdelingen die besteld hebben en vervolgens alle gegadigden.
De consumptiekaart van vanavond graag, ook al gebruikt u niets, toch inleveren bij de
bediening aan het eind van de avond.
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2. Notulen 14 april 2015
De notulen worden blad voor blad door gelopen. De heer Kamphuis afdeling Enschede (E-03)
meldt dat in de notulen staat dat zijn ringmussen als bastaarden zijn gekeurd maar ze zijn niet
gekeurd. De heer Hietland afdeling Hof van Twente (D-29) meldt m.b.t. zijn klacht in de
aprilvergadering over de ringenbestelling dat gebleken is dat de fout lag bij eigen afdeling,
dus opgelost. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. Notulist wordt bedankt en voorzitter
tekent de notulen voor akkoord.
3.
*
*





Inkomende en uitgegane stukken
Bestuur mutaties met dank hiervoor.
Mail van afdeling Dalfsen m.b.t. orde van vergaderen en verzoek tot plaatsen extra
microfoon. Is afgehandeld en tweede microfoon staat er. Afdeling Dalfsen is tevreden.
Mail van HB NBvV m.b.t. toepassen Algemeen Kampioenen (6x) op district TT, naar
voorbeeld bondsshow. Komen we nog in deze vergadering.
Het blijkt een goede zet geweest te zijn om de districtsbijdrage aan de afdeling die de
districtstentoonstelling organiseert te verhogen. Na de voorjaarsvergadering zijn er t/m
2018 aanmeldingen binnen gekomen om de districtstentoonstelling te mogen
organiseren, voor 2018 is er een optie.
Vraag: krijgen we het bedrag van € 50,00 per bestaande afdeling. Voorwaarden zijn te
vinden in de bijlage van het Huishoudelijk Reglement van de Stichting.

4. Verslag afgevaardigde naar AV op 9-5-2014
Bernardo Buskes (Hasselt) doet verslag. Hij heeft op de AV namens district Overijssel
ingebracht of het mogelijk is dat in het financieel overzicht van de NBvV de post
speciaalclubs/keurmeesters gescheiden kan worden.
Antwoord: Penningmeester neemt dit op met de accountant.
Samenwerking met de ANBvV is met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.
Tijdens de vergadering komt er ook bericht van de vergadering van de ANBvV, die op het
zelfde moment wordt gehouden dat ook daar voor is gestemd.
Voorstel van district Overijssel om op de Bondsshow naast de 6 kampioenen voor de
enkelingen, deze ook in te stellen voor stellen en stammen.
Antwoord: Zou besproken worden binnen HB. (aanvulling districtsvoorzitter: Beslissing is
inmiddels genomen, gaat niet door). Bernardo wordt bedankt voor zijn verslag.
5. Bespreking afdelingsvoorstellen
Geen binnengekomen. Mogelijk in de vergadering.
6. Verkiezing hoofdbestuur
Voorzitter Henk van Hout is aftredend in 2016 en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De
bondsvoorzitter geeft zelf uitleg. Henk is in september 63 jaar geworden, 43 jaar bestuurder,
15 jaar HB. Bondsraad kost nogal wat tijd en keurmeesterschap kost nog al wat dagen. Samen
met echtgenote heeft hij een elektrotechnisch bedrijf en geen opvolger en daarom in het
voorjaar samen met zijn vrouw besloten om de zaak te verkopen. Deze procedure is in
werking gezet, kost veel tijd en energie en Henk denkt aan pensioen. Het besluit dat hij niet
herkiesbaar is als voorzitter heeft hij begin maart kenbaar gemaakt binnen het HB met het
verzoek dit vooralsnog nog niet naar buiten te brengen. In de Bondsraad van 5 september
heeft Henk het daar verteld. In Onze Vogels van oktober zal dit ook gemeld worden.
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7. Reguliere verkiezing districtsbestuur
Periodiek aftredend in 2016 en herkiesbaar is secretaris Jan van Duuren. 2e penningmeester
Willem Smit is aftredend en niet herkiesbaar, wegens andere uitdagingen en zijn opleiding tot
keurmeester. Willem licht zijn beslissing mondeling toe. Districtsbestuur heeft voor 99,9 %
een kandidaat gevonden, deze laat het binnen twee weken weten. Uiteraard kunnen voor beide
functies (tegen) kandidaten gesteld worden, mits gesteund door 10 afdelingen en een intentie
verklaring en wel tot 31 december 2015.
8. Jeugdontmoetingsdag
Afdeling Westenholte (W-40) is verhindert en heeft districtsbestuur gevraagd om verslag te
doen van deze dag. Harry Oude Vrielink, coördinator jeugd binnen het districtsbestuur doet
verslag van de jeugdontmoetingsdag op zaterdag 3 oktober bij de afdeling Westenholte.
Het was een ontzettend mooie dag. Jammer dat er slechts 11 van de 118 jeugdleden uit ons
district mee deden. Er werden 65 vogels ingeschreven. Afdeling Westenholte heeft alles uit de
kast gehaald om er een prachtige dag van te maken. Harry doet oproep om de jeugd te
stimuleren om volgend jaar wel weer te komen. In 2016 zal afdeling Glanerbrug e.e.a.
verzorgen. Wij hopen op meer inzenders en vogels. Vanaf 2018 hebben wij vacante plekken
in het organiseren van de jeugddag.
9. Mededelingen betreffende NBvV
Bestuurszaken
Penningmeester Dirk Verburg is voor de zomer getroffen door een herseninfarct. Revalidatie
gehad na ziekenhuis opname. Het gaat nu weer goed. Hij moet wel rustig aan doen.
Americahal
Geruchten dat de Americahal niet meer gebruikt kan worden zijn niet juist. De hal wordt
momenteel voor een aantal weken gebruikt voor registratie van asielzoekers. Het contract met
de NBvV voor Nederlandse Kampioenschappen Vogel 2016 blijft intact. Americahal is
gecontracteerd tot en met 2017, met optie voor 2018
Financiën
Vanwege de ziekte van Dirk is dit, begrijpelijk, verschoven naar later tijdstip.
Bondsbureau
- Gaat goed op het bondsbureau.
- Het verzekeringsformulier straks “on-line” door de secretaris van een afdeling in te
vullen is, dit voorkomt postverkeer en daarnaast kunnen direct statistieken, gegevens,
etc. gegenereerd worden.
- Het bondsbureau wordt regelmatig geconfronteerd met storneren van automatische
incasso door afdelingen. De kosten van elke nieuwe incasso zijn 10 euro. Deze dienen
door de afdelingen die storneren betaald te worden. Enkele afdelingen doen daar
moeilijk over. Indien rekeningen niet worden betaald, zal de NBvV de gehele afdeling
geen “Onze Vogels” meer toesturen, voorafgegaan door een brief aan die leden om uit
te leggen wat er speelt.
Overijssel heeft voorgesteld de aanvraag formulieren TT ook te laten digitaliseren en af te
wikkelen via de site. De wijze waarop zal bekeken worden, wel blijft e.e.a. in handen van de
districtsvoorzitter, zodat deze het overzicht houdt.
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KMV zaken
Het is nog steeds de bedoeling dat indien keurmeesters gecontracteerd worden van de
ANBvV dit via de KMV aangevraagd dient te worden. E.e.a. geldt niet voor gecombineerde
TT’s, daar dit in het verleden al besproken en afgestemd is.
Samenwerking ANBvV en NBvV
Het gaat voortvarend met dit onderwerp en daardoor gaan sommige zaken wat dieper gaan
dan vooraf erkent. Overijssel heeft terecht gereageerd op een nieuwsbrief waarin melding
werd gedaan dat twee HB’ers van de ANBvV toegevoegd zouden worden aan het HB NBvV.
Besluiten dienen niet in commissies genomen te worden, doch zijn een BR zaak. 2e Voorzitter
van de NBvV blijft bij zijn standpunt dat sommige zaken voortvarend gaan en dat dit moet
kunnen.
Voorzitter Overijssel heeft een pleidooi gehouden over de eigen identiteit van de NBvV, qua
naam, logo en anderszins. De ANBvV komt bij ons voor samenwerking. De noodzaak ligt niet
bij ons.
Uitleg gegeven door de NBvV secretaris:
Makkelijke weg
Opheffing ANBvV. Autonome afdelingen kunnen zelfstandig doorgaan, echter het voorstel is
alles in 1 keer over naar de NBvV. Reglementswijzigingen niet nodig. Geen kosten bij
notaris.
Moeilijke weg
Allebei organisaties opheffen. Wijziging van reglementen. Andere naam, logo, etc.
Hierbij dienen wettelijke termijnen in acht worden genomen en dat is een ½ jaar, dan via
notaris en voor de rechter ter vaststelling (mede vanwege bezwaar- en beroep mogelijkheid
schuldeisers of anderszins).
Voorzitter geeft aan dat dit ook toepasbaar is bij samenvoegen van afdelingen.
Werkgroep organisatie is al beëindigd, o.a. de wijze waarop deelname aan NK Vogel 2016
mogelijk gemaakt wordt. Leden zijn ingevoerd. De Nederlandse Kampioenschappen Vogel
2016 wordt de pilot en kent vooralsnog geen problemen. KMV regelt bijscholing KM
ANBvV.
Er is zeker (nog) geen sprake van deelname afdelingen ANBvV aan district TT’s in 2015.
NK Vogel 2016 zal iedere deelnemer een herinneringsspeld ontvangen (passend logo).
EE Show Metz
1 tot 30 september inschrijven. Reglement, inschrijvingsformulieren, etc. te vinden op NBvV
site. Vragen worden door bondsbureau beantwoord. Inbrengen vogels te Apeldoorn en bergen
op Zoom. Stand in Metz zal gezamenlijk met Klein dierenorganisatie zijn.
Op de vraag van districtsvoorzitter of het bekend is of er nog iemand uit Overijssel heeft
ingeschreven meldt zich één lid. Henk van Hout meldt dat er door 28 deelnemers 158 vogels
via de NBvV zijn ingeschreven.
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Gebruik kooien NBvV
Naar aanleiding van de verwarrende berichtgeving omtrent aanschaf transportkooien zijn
hierover vragen gesteld in de BR. Er is inmiddels een nieuwe nieuwsbrief gemaakt, deze
geeft echter nog geen duidelijkheid.
Een ieder staat het vrij om de in “Onze Vogels” beschreven inzetkooien te kopen. Deze zijn
dan uw eigendom. Daarnaast koopt de NBvV drie inzetkarretjes met kooitjes. Ongeveer 180.
Deze zijn te gebruiken en via de NBvV te verkrijgen, zoals het eerder ook ging, tegen betaling
van 10 euro borg per stuk. Bij teruggave krijgt de gebruiker 9 euro retour. Bewuste keuze daar
nu veel NBvV transportkooien niet terugkomen.
Lidmaatschap bewijs
Vanaf 2016 krijgt iedereen een bewijs van lidmaatschap om hiermee aan te kunnen tonen lid
te zijn van een hobby houderij organisatie (dierwelzijn).
Kopij “Onze Vogels”
Bij inleveren kopij en plaatsing in Onze Vogels krijgt de inzender/afdeling 25 euro. Dus graag
informatie bijvoegen over rekening en verzender.
VSC
-

Piet Onderdelinden stopt als voorzitter VSC. Dit vanwege zijn zitting in de KMV en
persoonlijke omstandigheden (gezondheid).

Dierenwelzijn: Hobby indicatoren zijn door districtsvoorzitter samengevoegd en naar Henk
van de Wal, commissie Dierenwelzijn NBvV, gestuurd, die er dankbaar voor is.
10. Mededelingen inzake district TT
Oproepen tot het insturen van veel vogels naar Wierden.
Voorzitter van de afdeling Wierden (W-25) Johan Maathuis meldt dat de voorbereidingen op
schema liggen. Verwacht heel veel vogels. Het is de 3e keer dat Wierden de districtsshow
organiseert. Het is in dezelfde sporthal als de vorige twee keren. Er wordt door Wierden
desondanks niet al te makkelijk gedacht over de TT. De vogels dienen zonder waterflesjes
ingeleverd te worden. Organisatie levert nieuwe drinkfonteintjes die mee mogen worden
genomen. Districtsvoorzitter vult nog aan dat de jeugd gratis kan in sturen. Afdeling Wierden
kan de rekening hiervoor naar de districtspenningmeester sturen. Op de Nederlandse
kampioenschappen Vogel 2016 worden er geen 6 kampioenen voor stel/stam toegekend, maar
Overijssel gaat dit met uw goed vinden wel doen op de districtstentoonstelling (m.u.v. voor de
zang). Er komen dus 10 extra prijzen bij, vijf voor stellen en vijf voor stammen. De extra
districtskampioenen die de voorgaande twee jaren zijn uitgedeeld vervallen dan door deze
nieuwe regeling. Vergadering gaat hiermee akkoord.

11. Mededelingen betreffende district
Korte lijnen/communicatie
Vaak is een districtsvergadering een monoloog. Dat hoeft niet zo te zijn. Het districtsbestuur
probeert zo veel mogelijk variatie te brengen in de vergadering, echter ontkomt niet aan het
doen van mededelingen. De wijze waarop dit gebeurd is echter een zaak van het bestuur.
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Commissies
Aanwijzing stembureau voor april 2016
(aanwezig 19.00 uur)

=>afd. Ommen (O-22), Olst/Diepenveen
(OD-1) en Ootmarsum (O-34)

Kascontrolecommissie voor april 2016
(aanwezig 18.30 uur)

=>afd. Hengelo (H-64), Heeten (H-77)
afd. Hasselt (H-22)

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.
De districtsbijdrage 2015 ad. € 16,00 is door enkele afdelingen nog niet overgemaakt, als u
over een maand een herinnering krijgt dient u € 2,50 extra te betalen. Heeft u het
incassoformulier voor de bijdrage aan de stichting nog niet ingeleverd gaarne alsnog op
sturen.
12. Rondvraag
Dhr. Oudenampsen, afdeling Lochem (L-19): Indien beide bonden worden opgeheven en er
wordt overgegaan naar één nieuwe bond, betekend dat een afdeling die aangesloten is bij de
NBvV hun statuten moeten wijzigen, daarin staat namelijk dat de afdeling deel uit maakt van
de NBvV. De afdeling moet dan naar de notaris om die wijziging daar ook door te geven en
dat betekend extra kosten en daar zitten de afdelingen niet op te wachten.
Antwoord districtsvoorzitter: Indien dit expliciet in de statuten vermeld is, is een wijziging
noodzakelijk. Hij gaat niet uit van opheffen van de NBvV.
Antwoord Bondsvoorzitter: NBvV zal zich niet opheffen. ANBvV sluit zich maar aan,
identiteit van de NBvV blijft bestaan.
Dhr. Maathuis, afdeling Wierden (W-25): Afdelingstentoonstelling van 2016 staat niet in de
TT-agenda.
Antwoord districtsvoorzitter: Is inmiddels hersteld naar jullie gebruikelijke week. Copij moet
vroeg ingeleverd worden, wat aanpassingen op laatste moment niet mogelijk maakt.
Dhr. Elders afdeling Heeten (H-77): Waarom is er geen extra kampioen voor de duiven en de
kwartels op de bondsshow.
Antwoord districtsvoorzitter: Omdat deze onder de tropen vallen. Deze keuze is gemaakt.
Dhr. Gierveld afdeling Wierden (W-25): Het brengen van een stam is voor de meeste
liefhebbers een uitdaging. Hij betreurt dat dat dat niet gezien en beloond wordt met een prijs.
De districtsvoorzitter begrijpt de gevoelens van Dhr. Gierveld. Hij had e.e.a. ook graag anders
gezien. Hier moeten we het echter mee doen.
Erelid Wim Mulder: De bijlage bij Onze Vogels in juli verbaasde hem. Je vraagt stammen en
stellen en beloont alleen 6 enkelingen kampioenen op de Bondsshow?
Het verbaasd hem daarnaast dat bij stammen en stellen 93 en 94 punten gelijk worden gesteld
met 92 punten voor het toekennen van de eenheidspunten.
Hoe is het mogelijk dat er op de districtsshow voor het toe kennen van zilver en brons dit
afhankelijk is van het aantal ingeschreven vogels. Hij is van mening dat ongeacht het aantal
ingeschreven vogels gewoon Goud, Zilver en Brons toegekend moet worden.
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Dhr. Mulder vervolgt zijn betoog met: Samenwerking wat houdt dat in? Wat is er in feite aan
de hand? Bij de ANBvV zou er na de wereldshow geen bestuur meer zijn. Enkel twee
bestuursleden zouden aan blijven om de lopende zaken af te werken. Na de Bondsshow van
2016 moet duidelijk zijn wat en hoe verder met de ANBvV is zijn informatie. Wat willen
jullie nou? Hoe gaan we verder, niet op deze manier. Laat ze de ANBvV maar opheffen,
waarom moet de NBvV zich in allerlei bochten wringen.
Antwoord districtsvoorzitter: Bedankt Wim voor je betoog welke te verdelen is in 2 delen, te
weten keuraspecten en hetgeen er mee samenhangt en als 2e de samenwerking met de
ANBvV.
Betreffende het 1e geeft de districtsvoorzitter aan dat hij het een betoog naar z’n hart vind. Hij
maakt echter ook duidelijk dat je het soms niet eens bent met beslissingen, doch dat je bij
stemming hierover wel eens aan het kortste eind trekt. Zo zit het democratisch bestel in elkaar
en heb je maar mee leven. Het keursysteem zou eigenlijk over de hele wereld gelijk moeten
zijn, de NBvV is een lelijk eendje in die systematiek. Dit heeft echter een oorzaak. Bij de
NBvV waren er 3 KMV’n en deze waren het niet altijd met elkaar eens en daardoor is o.a.
ook de situatie van één KMV ontstaan. De systematiek van keuren is een consensus
oplossing, omdat de KMV’n elkaar niet konden vinden in deze. Op persoonlijke titel spreekt
de districtsvoorzitter uit dat het toepassen van de prijstoekenning en daarnaast de 93 en 94
punten regel bij stellen en stammen m.b.t. het toekennen van eenheidspunten hem ook een
doorn in het oog is. Hij kan er echter niets aan veranderen.
Wim Mulder stelt dat het beleid door het bestuur bepaalt dient te worden, dus de bondsraad.
Deze moet ingrijpen. Nu is het zo dat bonte kanarie niet gekeurd wordt en de bonte tropische
vogel wel. Wij gaan nu op de Bondsshow verkort keuren, waarom geen plaatsingssysteem
dan heb je veel minder keurmeesters nodig, dus minder kosten.
Bondsvoorzitter: De commissie Vraagprogramma heeft een aantal voorstellen ingediend bij
de bondsraad en uiteindelijk heeft de bondsraad dit vraagprogramma en prijzensysteem
goedgekeurd.
De districtsvoorzitter geeft de bondsvoorzitter gelegenheid het woord te voeren over de
samenwerking met de ANBvV n.a.v. de opmerkingen van Dhr. Mulder.
De bondsvoorzitter geeft aan dat we praten over vergaande samenwerking. Hij wil ook geen
ander woord horen. Dat de ANBvV geen bestuursleden kon vinden kon hij zich niet
voorstellen, maar de vraag is bij de NBvV terecht gekomen. Toen de vraag kwam van de
ANBvV willen jullie een vergaand samenwerkingsverband met ons aangaan is dat in het
hoofdbestuur besproken. Er is gekeken wat ANBvV wilde. Uiteindelijk is e.e.a. op de AV
goedgekeurd. We hadden ook een andere weg kunnen kiezen, namelijk geen samenwerking.
Met andere woorden laat de ANBvV maar ploffen. Dit is echter niet charmant, daar is bewust
ook niet voor gekozen. Projectcommissie kijkt wat de vergaande samenwerking is en de
commissie heeft de opdracht om met rapporten te komen hoe het nu verder moet. Dit alles
gaat voorgelegd worden aan de bondsraad en eventueel dienen op de AV weer zaken ter
stemming te komen. De bondsvoorzitter geeft verder aan dat in “Onze Vogels” van oktober
een interview staat met beide Bondsvoorzitters door een professionele journalist die we zelf
binnen onze eigen gelederen hebben, Dhr. van Kelckhoven.
De bondsvoorzitter geeft aan dat de leden uiteindelijk zelf bepalen.
Districtsvoorzitter geeft aan dat hij een 100 % voorstander is van samenwerken, maar dat hij
zolang hij deel uit maakt van de bondsraad hij de eigen identiteit van de NBvV zal bewaken.
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14. Sluiting
Om 22.10 uur bedankt de districtsvoorzitter, mede namens de overige districtsbestuursleden,
een ieder voor zijn/haar komst en de inbreng in deze vergadering en wenst allen iedereen een
goede TT toe.
Aldus opgemaakt te Lettele
Jan van Duuren
(secretaris)

Te bewaren statistiek of tijd voor actie ???????
Jaar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Afdeling en ledenbestand Overijssel
Afdelingen
Leden
Jeugd (incl)
59
4071
271
58
4049
261
57
3747
227
57
3747
227
56
3797
218
55
3719
196
54
3656
186
54
3543
182
53
3506
180
53
3439
172
52
3389
196
52
3257
131
51
3160
136
51
3039
136
50
2937
118
47
2741
118

Het zou toch fantastisch zijn om nu onze leden te zien stijgen.
Enthousiasme en passie dragen bij ledenwinst.
U kunt dat bewerkstelligen door uw hobby en het plezier ervan uit te
dragen !!!!
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MEDEDELINGEN en OVERIGE INFORMATIE


Bondsonderscheidingen worden alleen verleend bij 25, 40, 50 of meerdere jaren
aaneengesloten lidmaatschap van de bond. Jubilea zijn gekoppeld aan lidmaatschap en
niet aan een ringnummer. De NBvV kent geen 12 ½ jaar lidmaatschap jubileum.



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



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



In principe vindt U de door U aangevraagde spelden 25 en 40 jaar, in uw 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) bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Dit behoeft geen
bestuursfunctie te zijn. De speld moet het bijzondere karakter behouden, dienen deze
niet klakkeloos aangevraagd te worden.



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



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



Indien berichten per e-mail aan een van de districtsbestuurders wordt verzonden,
graag uw afdeling gegevens en postadres vermelden.
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Zoals U ongetwijfeld weet heeft de NBvV een internetpagina, maar daarnaast tevens
als service de site vogelmarkt.nl, vogelcafe.nl en afdelingsnieuws.nl ontwikkeld.
Deze sites door velen bezocht en staat eerstgenoemde hiermee in de top van meest
bezochte dierensites. Genoemde sites zijn de moeite van het bezoeken, maar tevens
het plaatsen van een advertentie meer dan waard. Plaatst u zelf iets op deze sites,
houdt dan rekening met geldende waarden en normen. Belangrijk is dat we met
respect met elkaar om gaan.
Kunt u de site www.afdelingsnieuws.nl niet benaderen of worden uw berichten niet
geplaatst, dan komt dit door de Internet Explorer. U kunt dan het programma Mozilla
Firefox gratis downloaden, via deze toegang is de pagina wel bereik- en bewerkbaar.



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



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



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

Bestel de kalenders van 2017!!!
(ook 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 nog bestellen voor 2015 en al voor
2016 !!!!!
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, 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.
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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HELAAS, is door langdurige ziekte van de webmaster het verslag van de
jeugdontmoetingsdag te Westenholte nog niet op de site geplaatst. Daarom nemen we
deze in dit blad op. Zodra de webmaster weer uit bed kan zullen we proberen e.e.a.
alsnog op de site te zetten, met de foto’s erbij uiteraard.

Jeugd Ontmoetingsdag Westerholte 3 oktober 2015
Zaterdag 3 oktober was het weer feest voor de jeugd in Overijssel. Van onze 118 jeugdleden die ons
district telt hebben in totaal ……. 11 jeugdigen zich ingeschreven voor deze dag.
Geen geweldig aantal, wel jammer! Maar de echte serieuze liefhebbers waren er en die hebben
genoten. Er is de laatste jaren helaas een neergaande beweging te zien bij onze
jeugdontmoetingsdag. Er waren dit jaar dan ook maar 65 vogels aanwezig. Heel wat minder als dat
we de afgelopen jaren gewend waren. Een paar jaar geleden waren er nog ruim 180 – 200 vogels van
soms wel 30 inzenders of meer.
Westenholte dicht bij Zwolle vierde dit jaar hun 50 jarige jubileum en in dat kader organiseerden zij
deze dag. Een mooie dag, een mooie locatie, alles goed georganiseerd, maar alleen dan wel erg
weinig vogels. Dat hadden er meer kunnen zijn? Veel meer! ! Er was van te voren flink aan de weg
getimmerd door de vereniging, maar ook door het districtsbestuur. De jeugdleden waren allemaal
persoonlijk benaderd en uitgenodigd. Ondanks wat minder vogels kon iedereen, aan het eind van
deze dag, wel tevreden terugkijken op een gezellige en geslaagde dag.
De zaal was al vroeg open en alles stond klaar voor de keuring en de aansluitende tentoonstelling. De
voorzitter, Ben Erdtsieck en de secretaris Martin Mensink heetten de aanwezigen vanaf 8.00 uur al
welkom. Een ruim opgezette zaal in het Multi Functionele Centrum van Westenholte met veel licht,
waar het prettig vertoeven was. De 2e voorzitter van district Overijssel bedankte Westenholte op
voorhand voor de mogelijkheid die werd geboden aan de jeugd en het feit dat zij de organisatie op
zich hadden genomen. Er werd kort uitgelegd wat de bedoeling was van deze dag en hoe de keuring
vandaag in zijn werk zou gaan.
Net even iets anders als dat we in het verleden gewend waren, gingen de deelnemers nu eens zelf
flink aan de slag. Samen met de jonge collega “kwekers” zat men al snel achter de keurtafels en kon
men om klokslag 9.00 uur beginnen om zijn/haar eigen maar ook de vogels van de ander te
beoordelen. De vier keurmeesters voor deze dag waren: Gerrit Brinkman samen met Cor van Elven,
voor de tropen, Henri Melenboer voor de kromsnavels (Parkieten), en Jan van Duuren voor de
kleurkanaries.
De 11 inzenders werden als een groepje van 3 - 4 jeugdigen bij de keurmeester aan de tafel gezet en
de hele groep vogels kwam tegelijkertijd op de keurtafel in totaal dus 65 vogels. Er waren:
 17 kanaries


15 zebravinken



14 rijstvogels, een gouldamadine en een duif



10 Agaporniden en 3 splendidparkieten.

De ouders/ begeleiders zaten op afstand mee te kijken en te luisteren, zodat de kinderen echt met
de keurders rustig en alleen konden praten. Samen, per groep, werden alle vogels besproken/
vergeleken. Dit was voor iedereen een goed leermoment van en voor elkaar en ook de belangstelling
voor de vogels van de andere werd hiermee opgewekt. Na deze gezamenlijke bespreking werden
door de keurmeesters de definitieve keurbriefjes ingevuld, om de prijsverdeling te bepalen.
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Natuurlijk zonder dat de jeugd hier invloed op had. Wel werden de vogels door de keurmeester
samen met de jeugdleden in volgorde geplaatst van 1 t/m 6. De inzenders werden in de tussentijd
getrakteerd op een patatje met en een drankje.

Verdeling prijzen:
Groep

Aantal
inzenders
4

Aantal
vogels
17

Soort vogels

Prijs
verdeling
1
Kleurkanaries
Kampioen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
2
3
15
Zebravinken
Kampioen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
3-4-5
1
1
Gouldamadine In groep 3
3-4-5
2
14
Rijstvogels
Kampioen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
3-4-5
1
1
Diamantduif
In groep 3
6
1
4
Grasparkieten
Kampioen
1e prjs
7
2
10
Agaporniden
Kampioen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
8
1
3
Splendids
Kampioen
Groep 3, 4 en 5 werden voor de prijzen samengevoegd.

Naam

Soort vogel

K. Eidhof
K. Eidhof
L. Gr. Lipman
L. Gr. Lipman
J. Weelink
J. Weelink
J. Weelink
J. Weelink

Geel intensief
Geel schimmel
Ag. Op. Geel moz. T1
Ag. Rood moz. T2
Zw. Brst mask. Bruin P
Witborst grijs M
Masker grijs M
Zw. Bst. Mask, bruin M

J. van Haaften
J. van Haaften
K. Lohuis
J. Van Haaften

Wildkleur
Wildkleur
Wildkleur
Zw. Oog wit

C. vd kamp
C. vd. Kamp
T. Brökink
W. Heres
T. Brökink
W. Heres
K. Lohuis

Spangle hemelsbl.
Spangle licht gr.
Fisheri groen
Fisheri groen
Fisheri groen
Fisheri groen
Wildkleur M

Na de prijsuitreiking en een goed gevulde zak met cadeaus is de jeugd nog samen met de
keurmeesters op de “statiefoto ” gegaan. Van de afdeling Westenholte kreeg iedereen een bewijs
van deelname in de vorm van een ingelijste oorkonde. Dit werd zeer op prijs gesteld. Hierna werden
door de inzenders en hun begeleiders de vogels ingeladen en ging iedereen met een tevreden
gevoel naar huis. De catalogi werden in de districtsvergadering in de daarop volgende week
uitgedeeld aan de afgevaardigden van de verenigingen van de inzendende jeugd.
Wij hopen dat we volgend jaar wel weer op een groot aantal inzenders, aan de andere kant van de
provincie, kunnen rekenen. We gaan dan naar Glanerbrug (G06).
4 oktober 2015
H. Oude Vrielink
2e vz. District Overijssel
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JEUGDONTMOETINGSDAG te Glanerbrug
Op zaterdag 1 oktober 2016 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun
vogels te mogen begroeten in Glanerbrug, Kerkstraat 92a (tussen vijver en sportvelden in).
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
GLANERBRUG?
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG op zaterdag 1
oktober 2016 te Glanerbrug.
(Inschrijfformulieren voor 20 september 2016 inzenden naar Marcel Levers, Kastanjestraat
42, 7545 HZ Enschede).

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

KLASSE

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

SOORT VOGEL (KLEURSLAG)

EK

OK

De tentoonstelling wordt gehouden op zaterdag 1 oktober 2016 en duurt van 09.00 tot 13.00
uur. Er zijn 6 keurmeesters om jouw vogels te beoordelen. Je mag bij deze keuring aanwezig
zijn en je mag vragen stellen over de vogels. Mogelijk is er tevens nog een verrassing voor
iedereen!!!!

P.S.

Afdelingssecretarissen willen jullie de jeugdleden aansporen om aan dit
evenement mee te doen? Het wordt een leuke dag !
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Tentoonstellingsdata 2016
week Afdeling

Code

Keurdag

Weekdata

42

Lochem & Gould club

L-19

woensdag

17 t/m 23 oktober

43

JMC & NZC

Regio

maandag

24 t/m 30 okt

44

Almelo

A-15

dinsdag

31 okt t/m 6 nov

Enschede 1

E-03

woensdag

Sibculo

S-42

woensdag

Wijhe

O-24

donderdag

Oldenzaal

O-27

maandag

Olst/Diepenveen

OD-1

donderdag

Haaksbergen

H-67

vrijdag

Steenwijk

S-15

dinsdag

Tubbergen

T-15

dinsdag

Den Ham/V'hoop

H-26

dinsdag

Glanerbrug

G-04

woensdag

St Jansklooster

J-03

vrijdag

Dedemsvaart

D-14

woensdag

Nijverdal

N-06

woensdag

Hengelo

H-95

woensdag

Wierden

W-25

woensdag

Gramsbergen

G-33

donderdag

Dalfsen

D-09

dinsdag

Rijssen

R-06

dinsdag

Nieuwleusen

N-37

woensdag

Almelo

A-04

donderdag

Hardenberg

H-31

dinsdag

Oldenzaal

O-05

woensdag

Enschede

E-28

zaterdag

Lettele & Heeten combi

L-13 & H77

woensdag

Deventer

D-01

donderdag

Ommen

o-22

dinsdag

Twello

T-17

donderdag

Zwolle

Z-07

donderdag

Ens

E-19

donderdag

Hengelo

H-64

woensdag

Genemuiden

G-20

woensdag

Ootmarsum

O-34

donderdag

Hof van Twente

D-29

donderdag

Westerhaar

V-35

donderdag

Bathmen

B-52

donderdag

Mozaiekclub Ommen

Doelgroep

Steenwijkerwold

S-39

dinsdag

Hasselt

H-22

woensdag

Zwartsluis

Z-12

woensdag

Kampen/IJ'muiden

K-18

donderdag

Westenholte

W-40

donderdag

Urk

U-04

woensdag

5 dec t/m 11 dec

Vollenhove (week 45)

V-17

dinsdag

Regio

50

Denekamp

D-11

51

Wisselende afd.

19 t/m 25 dec

52

Wisselende afd.

26 dec t/m 1 jan

45

46

47

48

49

miv 2017 naar 45

7 t/m 13 nov

14 t/m 20 nov

21 t/m 27 nov

28 nov t/m 4 dec

12 t/m 18 dec

In week 50 t/m 52 geen keuringen op di & woe toegestaan muv distr. TT
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Voor uw gemak zijn onderstaand de juiste weeknummers van 2017 afgedrukt.

Tentoonstellingsdata 2017
week Afdeling

Code

Keurdag

41

Weekdata
9 t/m 15 oktober

42

Lochem & Gould club

L-19

woensdag

16 t/m 22 oktober

43

JMC & NZC

Regio

maandag

23 t/m 29 okt

44

Almelo

A-15

dinsdag

30 okt t/m 5 nov

Enschede 1

E-03

woensdag

Sibculo

S-42

woensdag

Wijhe

O-24

donderdag

Oldenzaal

O-27

maandag

Haaksbergen

H-67

vrijdag

Steenwijk

S-15

dinsdag

Tubbergen

T-15

dinsdag

Olst/Diepenveen

OD-1

donderdag

Den Ham/V'hoop

H-26

dinsdag

Glanerbrug

G-04

woensdag

St Jansklooster

J-03

vrijdag

Dedemsvaart

D-14

woensdag

Hengelo

H-95

woensdag

Wierden

W-25

woensdag

Gramsbergen

G-33

donderdag

Dalfsen

D-09

dinsdag

Rijssen

R-06

dinsdag

Nieuwleusen

N-37

woensdag

Almelo

A-04

donderdag

Hardenberg

H-31

dinsdag

Oldenzaal

O-05

woensdag

Enschede

E-28

zaterdag

Lettele & Heeten combi

L-13 & H77

woensdag

Deventer

D-01

donderdag

Ommen

o-22

dinsdag

Twello

T-17

donderdag

Zwolle

Z-07

donderdag

Ens

E-19

donderdag

Hengelo

H-64

woensdag

Genemuiden

G-20

woensdag

Ootmarsum

O-34

donderdag

Hof van Twente

D-29

donderdag

Westerhaar

V-35

donderdag

Bathmen

B-52

donderdag

Mozaiekclub Ommen

Doelgroep

Steenwijkerwold

S-39

dinsdag

Hasselt

H-22

woensdag

Zwartsluis

Z-12

woensdag

Kampen/IJ'muiden

K-18

donderdag

Westenholte

W-40

donderdag

Denekamp

D-11

woensdag

Urk

U-04

woensdag

4 dec t/m 10 dec

Vollenhove (week 45)

V-17

dinsdag

Regio

50

Nijverdal/Hellendoorn

N-06

dinsdag

11 t/m 17 dec

51

Wisselende afd.

18 t/m 24 dec

52

Wisselende afd.

25 t/m 31 dec

45

46

47

48

49

6 t/m 12 nov

13 t/m 19 nov

20 t/m 26 nov

27 nov t/m 3 dec

In week 50 t/m 52 geen keuringen op di & woe toegestaan muv distr. TT
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel:

2016
2017

Glanerbrug (G-06)
Rijssen (R-06)

Districtstentoonstelling Overijssel:

2016
2017
2018
2019

Denekamp
Nijverdal/Hellendoorn
afd. gem. Hardenberg
vacant

Districtstentoonstellingen:

2016
2017
2018

Week 50
Week 50
Week 51

Bondskampioenschappen NBvV:

2017

12 t/m 15 januari

COM tentoonstellingen:

2017
2018

Spanje
Frankrijk

=======================================
Ringkleur voor de komende jaren:
2016
2019

Oranje (RAL 2003) 2017 Blauw (RAL 5019) 2018
Zwart (RAL 8005)
2020 Violet (RAL 4008), enzov.

Rood (RAL 3002)

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

Het districtsbestuur feliciteert alle prijswinnaars met hun behaalde prijzen bij zowel de
Nederlandse Kampioenschappen in Apeldoorn als de COM wedstrijd in Porto (Portugal).
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR
JAAR:
2016
2017
2018

FUNCTIE:
1e Secretaris
2e penningmeester
Voorzitter
2e secretaris
Lid van Bestuur
Penningmeester
2e voorzitter

NAAM:
G.J. van Duuren
W. Smit
A. Zomer
L. Zandman
E.D. van Dijk
P. Konkelaar
G.J.J. Oude Vrielink

EN VERVOLGENS
==================
OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN:
De vergaderingen in 2016 zijn gepland op:
Dinsdag
Dinsdag

12
april
4 oktober

2016 (voorjaarsvergadering)
2016 (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 in principe een rooster van 2016 tot en met 2020 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 vindt 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, Lochem en Twello 1 & 2
Harry Oude Vrielink
Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Denekamp, Ootmarsum en Almelo 2
Piet Konkelaar
Dalfsen, Dedemsvaart, Lettele, Nieuw Leusen, Ommen, Westenholte, Zwolle 2, Steenwijk,
Rijssen (SEC), Kampen/IJsselmuiden en Genemuiden
Willem Smit
Ens, Genemuiden, Hasselt, Steenwijkerwold, Zwartsluis, Vollenhove, Urk en Sint
Jansklooster.
Albert Zomer
Tubbergen, Nijverdal/Hellendoorn, Almelo 1, Wierden, Urk, alsmede afdelingen ANBvV op
uitnodiging.
Lambert Zandman
Rijssen, Wijhe, Heeten, Olst/Diepenveen, Hardenberg, Gramsbergen, Den Ham/Vroomshoop
en Zwolle 3
Egbert van Dijk
Enschede 1 en 3, Hengelo 1 en 2, Haaksbergen, Oldenzaal 1 & 2
Gelieve de uitnodigingen voor TT’s en uitreikingen van spelden die samen vallen met
een opening van de TT rechtstreeks naar de districtsbestuurder, die aan uw afdeling
gekoppeld is, te sturen.
=================

DENK aan de AANVRAAG voor 2017. Deze samen met een
kopij van de keurcontracten insturen aan de
districtsvoorzitter voor 15 september 2016.
Wilt U wijzigen, geef het dan door !!!!!!!!
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