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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 
 
 

Voorzitter:     Harry Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 

      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 
      E-mail: Harry.oudevrielink@kpnmail.nl  
 
Secretaris:     Jan van Duuren 
      Wichinksweg 6 
      7434 RW Lettele 06- 28047165 

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

      Tel. 038-4659481 
      E-Mail: pietkonkelaar@home.nl  

 
2e Voorzitter      Reinder Woudenberg 

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

 
2e  Secretaris:    Lambert Zandman 
      Den Lagen Oordt 19 
      7731 GM Ommen 
      Tel. 0529-462460 
      E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl 
 

2e Penningmeester     Rick Oudenampsen 
      Oudendijk 2a 
      7437 SL Bathmen 
      Tel. 06-22101101 
      E-mail: info@oudenampsen.com 
 
Lid van bestuur:    Egbert van Dijk 

      Schipholtstraat 178 
      7534 DC Enschede 
      Tel. 053-4611136 
      E-mail: egbert.rie@kpnmail.nl  

 
 

**********************  
Het district Overijssel telt 54 afdelingen, met 2991 leden (waarvan 95jeugdleden). 

Dit betreft informatie van 1 januari  2019 
 
**********************  
Stichting District Overijssel 
Ter borging van de districtstentoonstellingen is de stichting Overijssel opgericht, elke afdeling in het 

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

1
e Automatische incasso (in principe) 

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

 
De ingelegde gelden hebben de volgende bestemming: 

 
€ 50,--  per afdeling gaat naar de afdeling die de district TT organiseert 
€ 12,50  per afdeling ter besteding bij gelegenheid van jubilea, prijzen en jeugdzaken. 
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Uitnodiging: 
 
DISTRICTSVERGADERING dinsdag 8  oktober 2019, 19.30 UUR 

 
U wordt van harte uitgenodigd voor de districtsvergadering op dinsdag 8 oktober 

2019 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te Mariënheem, 
tel. 0572-351238. 
 

 
AGENDA:  

1. Opening  
2. Notulen districtsvergadering 9 april 2019 
3. Ingekomen en uitgegane stukken. 

4. Mondeling verslag afgevaardigde A.V. 28 september 2019 dhr. M. 
Strijdveen. 

5. Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de 
AV  van 2020 zullen worden ingediend. Deze voorstellen dienen met 
beleidszaken van de N.B.v.V te maken te hebben, dan wel hieraan gelieerd 

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

in het eigen district te toetsen op haalbaarheid). 
6. Verkiezing leden hoofdbestuur N.B.v.V, Voorzitter Klaas Snijder, aftredend 

en herkiesbaar. Sjaak van Bennekom a.i secretaris verkiesbaar. 

Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door een district, tot 
31 december 2019. 

7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2020:    
Voorzitter Harry Oude Vrielink, 2e secretaris Lambert Zandman en lid van 
bestuur Egbert Dijk zijn aftredend en herkiesbaar. Reglementair kunnen 

tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen, tot 31 december 2019 
8. Mededelingen district 

9. Mededelingen N.B.v.V 
 

PAUZE 

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

10.Mededelingen betreffende de districtstentoonstelling die georganiseerd 
wordt door: 

VVTO T08 en De Gekleurde Zanger T17 uit Twello:   
11.Nabeschouwing jeugd ontmoetingsdag 5 oktober 2019 te Genemuiden, 

georganiseerd door “Vogellust” uit Genemuiden 

12.Rondvraag 
13.Sluiting  

 
 
Wij hopen van alle afdelingen uit het district een afvaardiging te mogen begroeten 

en hopen daarnaast tevens op een korte, maar bovenal constructieve vergadering. 
Is uw  afdeling verhindert, dan graag een afmelding naar de districtssecretaris.  

  
  
                                  Het districtsbestuur. 
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Notulen districtsvergadering Overijssel gehouden op 9 april 2019 

 
1.Opening: 

 
Om 19.37 heet districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink een groot aantal 
afgevaardigden welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor Albert Zomer, 

2e voorzitter van de N.B.v.V vanuit het hoofdbestuur als afgevaardigde en erelid 
van district Overijssel, hier aanwezig is. 

 
Bericht van verhindering: Bathmen B12, Olst/Diepenveen OD1, Steenwijk S15 en 
Zwartsluis Z12. 

Zonder kennisgeving afwezig: Delden 305, Gramsbergen G33, Kampen 109, 
Oldenzaal 332, Steenwijkerwold S39, Twello T17 en Urk U04. 

 
Zoals gebruikelijk gaan we eerst over tot het herinneren van onze  
Overleden leden N.B.v.V district Overijssel die ons sinds de vorige 

vergadering in oktober ontvallen zijn. 
 

J. Renleo,   Twello   (T08) 
A.A. Kokkelink,  Ootmarsum   (O34) 
G. Donkervoort,  Almelo   (A15) 

A. Lanjouw,   Gramsbergen  (G33) 
F.A.A. van Elst,  Deventer   (D01) 

F.H. Terhurne,  Enschede   (319) 
L.Hetebry,   Witte Paarden  (S39) 
B. Kerkhof,   Delden   (A15) 

G. v.d. Streek,  Hasselt   (H22) 
R. Rooda,   Emmeloord   (E19) 

M.B. Mulder   Oldenzaal   (O05) 
R.H. Jannink,  Wierden   (W25) 
J. Jongerius,  Haaksbergen  (H67) 

R.J.F. Westendorp, Haaksbergen  (H67) 
H.W. Teunissen,  Bathmen   (B52) is al eerder overleden maar stond nu 

pas in Onze Vogels. 
 

Ze blijven in onze gedachten. We wensen de familie alle steun en sterkte 
 
Mededelingen algemeen: 

Op de eerste plaats een welgemeend excuus voor de weergave van enkele 
onvolkomenheden van de agenda en andere stukken op de site, in het 

districtsblad, omdat de drukker sneller was dan de auteurs. 
Een  vervelende situatie misschien wel, maar gewoon niets aan  te veranderen:  
Een situatie rondom de notulen maar het volgende heeft zich voorgedaan:  

De notulen zijn in de oktobervergadering door onze districtssecretaris keurig 
uitgewerkt, maar op onverklaarbare wijze zijn deze compleet van zijn computer 

verdwenen. 
Hier valt ook niets meer in te redden of te achterhalen. Het is dan ook niet anders! 
Sorry daarvoor. 

Gezien de tijd die er over heen is gegaan (september 2018 maart 2019) hebben 
we met elkaar gekeken naar een passende oplossing en hebben de verkorte versie 

zoals die ik meteen ’s avonds aan alle verenigingen heb gestuurd, met de 
aanpassingen en aanvullingen die we ons konden herinneringen en de 
aantekeningen die we nog hadden, aangepast en nu als notulen opgenomen in het 

districtsblad. 
We konden er niet meer van maken en moeten we het er nu mee doen.  
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U heeft vanavond de afdelingsenveloppe gekregen waarin evt. speldjes zitten voor 

de jubilarissen binnen uw vereniging. Hier zitten nu ook de 50 en 60 jarig 
jubilarisspelden bij. We hebben binnen het districtsbestuur afgesproken, met 

instemming van de bondsraad, dat wij als districtsbestuurders niet meer specifiek 
naar uw vereniging komen voor de 50 - en 60 jarige jubilarissen om hen te 
huldigen . Alleen als we op de avond van de opening aanwezig kunnen zijn bij de 

aan ons toegedeelde vereniging, gaan wij de spelden  wel overhandigen. De 
huldiging zal dan door de eigen afdelingsvoorzitter geschieden.  

 
Ook zit in deze enveloppe de toestemming voor de tentoonstelling 2019 
Op 5 verengingen na , waarvan ik graag op zeer korte termijn de aanvraag zou 

willen ontvangen in drievoud met de keurcontracten in enkelvoud.  
 

Wilt u deze (lege) enveloppe a.u.b. vanavond weer inleveren. 
 
Ik wil u ook namens de overige districtsbestuurders weer hartelijk bedanken voor 

de gastvrijheid tijdens uw tentoonstelling afgelopen jaar.  
 

De consumptiekaart van vanavond graag, ook al gebruikt u niets, toch inleveren 
bij de bediening aan het eind van de avond.  
 

t.a.v. Agendapunt 5 en 6. 
U heeft geen geloofsbrief bij de stukken aangetroffen, omdat we tijdens deze 

vergadering nog niet kunnen stemmen i.v.m. uitstel AV naar later tijdstip,  zie het 
jaarverslag van de N.B.v.V. 
 

Agendapunt 13 a toevoegen: bespreken concept t.t. reglement 2019 (wordt dit 
jaar  georganiseerd door Twello 1 en 2 zie bijlage die u afgelopen week heeft 

gekregen. 
 
Op dit moment is er nog geen aanmelding voor een districtsshow 2020  bij ons 

bekend en dus nog vacant, ik heb al wel geruchten gehoord dat er evt. bereidheid 
is bij een afdeling maar die is niet bevestigd. De vraag die dan ook nog open ligt 

is : Is er voor 2020 een afdeling die de districtsshow wil en kan organiseren?  
 

Agendapunt 16,staat in agenda fout: bij 2e keer punt 13 moet zijn 
jeugdontmoetingsdag 2019 Genemuiden 
 

Sorry voor het ongemak, maar hopend op een goede vergadering en zoals u 
gewend bent van ons, krijgt u spoedig een verslag van deze avond.  

  
 2.notulen 9 oktober 2018 
Ik heb een brief binnen gekregen d.d. 20 maart  van afdeling Dalfsen namens het 

voltallige afdelingsbestuur van deze vereniging, betreffende nalatigheid en  
onvolledigheid van de notulen van de najaarsvergadering. Hiervoor heb ik net  

uitleg gegeven wat er mis is gegaan en wil U dan nu vragen om deze notulen die 
we wel tot onze beschikking hebben samen door te lopen. We gaan nu  blad voor 
blad kijken voor zover als mogelijk waar we nog zaken missen die we ons met 

elkaar nog kunnen herinneren vullen we dan bij deze aan. De vergadering gaat 
hier mee akkoord. 

Voorzitter vraagt aan de afdeling Dalfsen of de ingezonden brief in zijn geheel 
voorgelezen dient te worden. Afgevaardigde van de afdeling Dalfsen meldt dat als 
zij de informatie die voorzitter nu geeft m.b.t. de notulen vooraf bekend was 

geweest dan hadden zij deze brief niet gestuurd en brief hoeft niet voorgelezen te 
worden. 
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3. inkomende en uitgaande stukken 

 
• Brief afd. Dalfsen betreffend verslag districtsvergadering dd 9 oktober 2018 

• Heeten H77 meldt dat ze op 1 maart 2019 bij het 50 jarige bestaan  opheffen 
te bestaan 

• Dedemsvaart t.t. agenda 20120 i.p.v. week 45 nu week 47 tt  

• Brief bestuur  Dalfsen t.a.v. notulen  
• Bestuur mutaties/  e-mailadressen .  

• Diverse clubbladen, waarvoor dank  
• Meerdere aanvragen spelden voor jubilarissen en aanvragen voor bijzonder 

gewaardeerde leden daarover graag even op blz. 8 van het districtsblad 

lezen hoe de procedure is . 
• Uitgaande diverse mails   

          
 4. Behandeling jaarverslag en financieel verslag N.B.v.V.  
Het heeft geen zin tijdens de vergadering specifieke vragen, dan wel gedetailleerde 

uitleg te vragen, over het financieel verslag van de N.B.v.V. Evt. vragen dient U 
schriftelijk te stellen aan de penningmeester van de N.B.v.V. met name vragen 

over specifieke financiële zaken waar ook het districtsbestuur geen antwoord over 
kan geven, over algemene zaken mogen wel vragen gesteld worden. 
Afdeling Dalfsen: districtsvoorzitter zit in BR, kan deze geen toelichting geven op 

de cijfers? 
Albert Zomer: dit is een summier verslag, officiële verslag gaat naar 

districtsvoorzitter en wordt besproken in de BR van 13 april a.s. Aangezien het 
jaarverslag openbaar is wordt de uitgebreide versie hier niet in geplaatst. 
De kosten voor de NK 2018 waren fors hoger dan begroot, dit komt o.a. door de 

huur van extra verlichting. Als de afdeling Dalfsen een brief met vragen naar de 
bondspenningmeester stuurt, krijgen ze van hem antwoord op de door hun 

gestelde vragen. 
Afdeling Dalfsen: de post centraal magazijn is € 2000,00 hoger dan begroot, waar 
zit hem dat in? Kan voorzitter deze vraag mee nemen naar de BR. Wordt mee 

genomen. 
 

5. Bespreken afdelings- en bondsvoorstellen 
Er zijn op dit moment nog geen afdelings- en/of bondsvoorstellen bekend, vandaar 

dat er vanavond niet gestemd hoeft te worden. 
Het stembureau zou anders zijn  gevormd door. St Jans Klooster J03, Steenwijk 1 
S15, Steenwijkerwold S39. Echter omdat er niet is gestemd zullen deze 

verenigingen doorschuiven naar de najaarsvergadering om het  stembureau te 
vormen.  

 
6. Verkiezing leden hoofdbestuur: 

Dhr. Munniksma  is aftredend en niet herkiesbaar,  Dhr. Snijder is aftredend en 

herkiesbaar hiervoor heeft u vanavond nog geen stem kunnen uit brengen omdat 
bij het bekend maken van de agenda dit nog niet bekend was.  

 
  7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur.  
Periodiek aftredend en herkiesbaar in 2019: secretaris Jan van Duuren herkiesbaar 

en 2e penningmeester Jacob Hakvoort die niet herkiesbaar is.  
Het districtsbestuur draagt Rick Oudenampsen als kandidaat voor.  

Reglementair konden tot 31 december 2018 tegenkandidaten worden gesteld door 
de afdelingen. Er zijn geen verdere kandidaten aangemeld. De vergadering kan 
akkoord gaan met de benoeming van Rick en voorzitter feliciteert Rick met zijn 

benoeming.  
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8. Afscheid districtbestuurder en toezichthouder. 

Er wordt afscheid genomen van Jacob en Geert. Geert heeft gedurende de 
afgelopen drie jaar gefunctioneerd als toezichthouder vanuit de A.N.B.V na de 

samenvoeging van  beide bonden .We willen hem bedanken, voorzitter 
overhandigd hem een bos bloemen. Jacob heeft te kennen gegeven dat hij stopt 
als districtsbestuurder, Jacob heeft samen met zijn broers een groot familiebedrijf 

en dat kost erg veel tijd, daarnaast wil hij wat meer tijd aan zijn gezin en 
kleinkinderen besteden, waar wij uiteraard begrip voor hebben. Ook Jacob wordt 

bedankt en voorzitter overhandigd hem ook een bos bloemen.  
 
 9. Mededelingen N.B.v.V  

Mededelingen N.B.v.V. en terugblik C.O.M,  
We kunnen terug kijken op een geslaagd en indrukwekkend evenement. 

Het organisatiecomité zal binnenkort evalueren. 
 
We spreken respect uit voor de vele vrijwilligers en HB bedankt alle  

vrijwilligers hartelijk, want mede door jullie inzet heeft de N.B.v.V zich op  een 
voetstuk geplaatst. De Mondial is een meerwaarde voor de vogelsport in Nederland  

geweest. Ook de con voyeurs hebben veel goed werk gedaan. 
Geruchten over diefstal van vogels zijn veelal nergens op gebaseerd 
Commerciële verkoop van vogels: het was veel werk, maar e.e.a. is goed verlopen. 

De opslag in campers e.d. was (voor zover controleerbaar) ook conform de 
gestelde normen. Helaas trof men ook een paar handelaren aan die soms lastig in 

de juiste banen te leiden waren, maar het merendeel heeft zich prima aan de 
afspraken gehouden. 
Albert Zomer vult nog aan: COM-cijfers zijn inmiddels binnen. NK mag geld kosten 

en draait al jaren negatief. Ook de COM heeft geen winst gedraaid, maar heeft ons 
minder gekost dan de NK. Kort voor de NK heeft een handelaar ons in de steek 

gelaten, zodat we elders in moesten gaan kopen en die heeft daar flink gebruik 
van gemaakt. De commissie die verantwoordelijk was voor de organisatie heeft 2 
jaar voorbereiding gehad en heeft daar heel veel tijd in gestoken. Ook de helpdesk 

heeft flink overuren gedraaid. Om 0.15 uur gebeld worden door iemand die niet in 
het systeem kan is toch wel bijzonder. De N.B.v.V is heel erg trots op het 

evenement zoals dat door ons allen georganiseerd is en is zeker voor herhaling 
vatbaar en zal ons dan ook geen geld gaan kosten. Ook vanuit het buitenland zijn 

veel positieve reacties ontvangen. 
 

Albert meldt dat hij is gekozen tot vice president van de C.O.M. en hij bedankt alle 

afdelingen voor de felicitaties. 
NK gaat totaal anders worden, speciaal clubs krijgen een andere plek. We gaan 
ouders met kinderen proberen te stimuleren een bezoek aan de N.K. te brengen 

en hopen dat ze daardoor enthousiast worden om ook vogels te gaan houden om 
zo ledengroei te bewerkstelligen. 
 

Verplaatsing AV jaarvergadering hws naar 28 september, agenda is nog niet 
definitief 
 

Mededelingen district  
Voor zover bekend zijn voor 2019  VVTO Twello T08 en Twello 2  de gekleurde 

zanger T17 de organiserende verenigingen.   
 

PAUZE 
 

10. Bespreking financieel verslag districtsfonds Geen op en 
aanmerkingen  
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11. Verslag kascontrole commissie Dedemsvaart D14, Hof van 

Twente D29 en  Ens E19. 
Namens de  commissie meldt de heer W. van de Eng van de afdeling Dedemsvaart 

dat de kasboeken gecontroleerd zijn en goed bevonden.  
Een compliment voor de penningmeester is dan ook op zijn plaats. 
Voorzitter bedankt de commissie en vraagt de vergadering om toestemming om 

de penningmeester decharge te verlenen. Applaus van de aanwezigen, dus 
akkoord. 
 

12. Terugblik district TT 2018 Ommen. 
We kunnen terugkijken op een ontzettend mooie show, mooie zaal en ieder was 

erg tevreden, alles is prima verlopen. Voor herhaling vatbaar, voorzitter 
overhandigd een herinneringsstandaard aan de voorzitter van de afdeling Ommen 
en bedankt hen hartelijk voor de organisatie. Voorzitter bedankt het 

districtsbestuur voor de goede samenwerking en meldt dat zij geweldige groene 
cijfers hebben behaald. 

 
12A  Organisatie districtstentoonstelling 2019. 

Twee afdelingen uit Twello:  VVTO T08 en De Gekleurde Zanger T17 gaan de 

districtstentoonstelling in 2019 organiseren. Het districtsbestuur heeft de locatie 
bezocht en kan alleen maar lovend zijn over het prachtige zalencomplex. Het 

concept TT-reglement heeft u in het districtsblad aan kunnen treffen. We wensen 
beide afdelingen heel veel succes met de verdere voorbereidingen. Voorzitter van 
de afdeling T08 vertelt hoe ver men is met de organisatie, men dient de vogels in 

te leveren zonder drinkflesjes, bij het ophalen van de vogels worden de 
beschikbaar gestelde drinkflesjes mee gegeven aan de inzenders. Digitaal 

inschrijven is mogelijk. 
Tevens bedankt de voorzitter van de afdeling T08 de afdeling Ommen voor het 
mee lopen tijdens de inbreng, de keuring en de uitgifte, ze hebben er veel van 

opgestoken. Het draaiboek is klaar, het parkeerterrein wordt aangepast men hoopt 
materialen te kunnen lenen bij zusterverenigingen.  

Districtsvoorzitter meldt nog dat de jeugd gratis mag inzenden. 
Afdeling Nijverdal N06: afdelingen dragen al € 50,00 bij aan de districts-
tentoonstelling. Het inschrijfgeld wordt met € 0,25 verhoogd, wel akkoord maar 

ze willen dit toch even melden, voor hen is het een principekwestie.  
Afdeling Dalfsen: artikel 9 en 11 zijn te combineren, artikel 18 ontbreekt en artikel 

21 van vorig jaar inzake privacy ontbreekt. 
Districtsvoorzitter meldt dat we e.e.a. zullen aan passen. 
 

13. uitreiking afdeling klassement prijzen.  
Bijlage volgt, bij het korte verslag van deze vergadering wat u een dezer dagen 
krijgt.  

Op de 3e plaats is geëindigd de afdeling O24 Ons Genoegen Wijhe en Wierden 
W25, op de 2e plaats de afdeling Ommen O22 en op de 1e plaats de afdeling 

Almelo A15, prijswinnaars gefeliciteerd en de bijbehorende bekers worden 
uitgereikt aan een afgevaardigde van de afdeling. 
 

  14 en 15 daar we tijdens deze vergadering geen verkiezingen hebben 
vervallen de punten 14 en 15. 

 
 16. jeugdontmoetingsdag:  
Nabeschouwing jeugd ontmoetingsdag 6 oktober 2018 georganiseerd door 

Vogelvriend afd. Dalfsen D09 in het gebouw van “De Tuinfluiter” vv Ommen. We 
danken hen voor de organisatie en afd. Ommen voor het beschikbaar stellen van 

hun clubgebouw.  
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Afdeling Genemuiden G20  heeft zich aangemeld om de jeugdontmoetingsdag 

2019 te organiseren.  
Jeugdleden wederom gratis inzenden op district.  

De jeugdleden krijgen via het bondsbureau t.z.t. de originele en juiste 
inschrijfformulieren  toegezonden.  
De dag is in het verenigingsgebouw “d’Overtoom”. Grutto 1 te Genemuiden waar 

we te gast zijn bij vogelvereniging “Vogellust” uit Genemuiden. 

INSCHRIJFFORMULIER voor 16  september 2019 inzenden naar Vogelvereniging 

“Vogellust”. Genemuiden 
T.a.v. :  André van Dijk [h.jvandijk@outlook.com] 
mobiel: 06-21946593p/a Stuivenbergstraat  64, 8281  EM  Genemuiden 

Districtsvoorzitter roept de aanwezigen op om de jeugdleden aan te sporen om 
mee te doen aan dit evenement. Het wordt een leuke dag !  

 
Afgevaardigde van de afdeling Genemuiden G20 doet een oproep om met zoveel 
mogelijk jeugdleden naar Genemuiden te komen, zij zullen goed voor hen zorgen. 

 
 17. Rondvraag  

Afdeling Beckum de heer Waanders: Afd. Beckum geeft aan dat het goed is  
om ook bij de DTT aan te geven dat de mogelijkheid van fotograferen  
aanwezig  i.v.m. de wet Privacy 

 
Vriezenveen 343: 50- en 60-jarige spelden zitten nu in de afdelingsenveloppe, 

mogen de voorzitters deze nu uit reiken of hoe gaat dat? 
Zie punt 1 mededelingen. Voorzitters mogen deze inderdaad uit reiken, als er een 
districtsbestuurder aanwezig is dan zal deze uiteraard de spelden uit reiken. 

Albert Zomer: geeft toelichting op keurtechniek, zie ook de nieuwsbrief. 
De kampioen enkeling mag niet meer in een stel of stam zitten. Regel dat ook in 

uw TT-reglement. Als u dit niet duidelijk regelt in uw TT-reglement dan zullen er 
problemen kunnen ontstaan. 
Bij een stel worden geen eenheidspunten meer gegeven. 

 
Vogeldiefstallen Mondial: geruchten via Facebook, op de zaterdag voor de keuring 

zijn er 3 putters verdwenen, vraag blijft echter of die wel ingeleverd zijn. Bij uitgifte 
zijn enkele foutjes gemaakt, maar wat wil je op zo'n groot aantal. Deze zijn 

allemaal hersteld, er zijn nu nog 2 rood intensieve kanaries weg.  
 18.Sluiting 
 

Districtsvoorzitter bedankt allen mede namens de overige districtsbestuurders 
voor de komst, wel thuis en graag tot ziens. 

Denk aan het inleveren van de consumptiekaart 
 
 

Jan van Duuren 
Districtssecretaris 
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel: 

       2019 Genemuiden 

 

Districtstentoonstelling Overijssel:   

2019  Twello  T08/T17  

2020  Ommen  O-22 

2021  Almelo  A-15 (optie) 

Nederlandse Kampioenschappen N.B.v.V:  

2020  09 t/m 12 januari  

2021  14 t/m 17 januari  

COM tentoonstellingen:  

 

2020 Portugal Matosinhos    2020  21 t/m 26 januari 

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

Ringkleur voor de komende jaren:  

2019 Zwart (RAL 8005) 2020 Groen (RAL 6026) 2021 Violet (RAL 4008) 2022 Oranje (RAL 

2003) 2023 Blauw (RAL 5019) 2024 Rood (RAL 3002) enz. 

 

Tentoonstellingen agenda 2019 
Week   Afdeling   Afd. code   Keurdag  open 

     

42 Lochem L19 17-10 19 okt 

     

43 Zwolle  358 24 okt 25 - 26 okt 

 NZC/JMC Overijssel  29 okt 29 okt 

 Haaksbergen H67 28 okt 30 okt 

     

44   Oldenzaal O27 28 okt 2- 3 nov 

 Parkieten sociëteit  OO 31 okt 2- 3 nov 

 Almelo 2 A15 29 okt 1-3 nov 

 Sibculo S42 30 okt 1-2 nov 

 Twello T08 31 okt 3- 4 nov 

 Wijhe O24 31 okt 2-3 nov 

 IJsselmuiden K18 1 nov  1 nov 

 Zwolle /Westenholte W40 1 nov 2-3 nov 

 Delden 305 31 okt 2 -3 nov 

 Olst/ Diepenveen OD1 31 okt 2 - 3 nov 

     

45 Steenwijk S15 5 nov 6-9 nov 

 Vollenhove V17 5 nov 7- 8  nov 

 Den Ham/Vroomshoop H26 5 nov 7-9 nov 

 Tubbergen T15 5 nov 9-10 nov 

 Dalfsen D09 7 nov 8-9 nov 

 Nijverdal/Hellendoorn N06  8 nov 9-10 nov 
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 Glanerbrug G04 7 nov 8-10 nov 

 Gramsbergen G33 7 nov 8-9 nov 

 Dedemsvaart D14 6 nov 7-9 nov 

 Wierden W25 6 nov 7-9 nov 

 Beckum 312 9 nov 10-11 nov 

     

46 Hardenberg H31 12 nov 14-16 nov 

 Rijssen R06 13 nov 14-16 nov 

 Hattem 320 13 nov 15-17 nov 

 Ommen   022 12 nov 13- 16 nov 

 Oldenzaal O05 13 nov 16-17 nov 

 Lettele  Z07 13 nov  16-17 nov 

 Nieuwleusen N37 13 nov 14-16 nov 

 Almelo 1 A04 14 nov 15-17 nov 

 Hof van Twente D29 14 nov 16- 17 nov 

 Ens E19 15 nov 15-16 nov 

 Vriezenveen 343 15 nov 15-17 nov 

 Sint-Jans Klooster J06 15 nov 15-16 nov 

 Zwolle Z07 15 nov 15-16 nov 

 Enschede E28 16 nov 17 nov 

     

47         Haaksbergen 319 21 nov 23- 24 nov 

             Genemuiden G20 20 nov 21-23 nov 

 Steenwijkerwold  S39 19 nov 22- 24 nov 

 Losser 326 20 nov 22-24 nov  

 Ootmarsum O34 20 nov 23-24 nov 

 Hengelo H64 20 nov 23-24 nov 

 Haaksbergen 319 21 nov 22-24 nov 

 Bathmen/ Holten B52 21 nov 22-23 nov 

 Ommen nvp mozaïek club NVP 22 nov 23 nov 

 Deventer D01 21 nov 23-24 nov 

     

48        Rijssen 336 26 nov 28 nov – 30 
nov 

 Zwartsluis Z12 27 nov 28 nov-  30 nov 

 Kampen 109 28 nov 29 nov - 1 dec 

 Hasselt H22 27 nov  29 nov- 30 nov 

 Denekamp D01 27 nov 29 nov -1 dec 

 SVPKN oost Nederland SVPKN 7 dec 7 dec 

     

48         Urk U04 4-12 5-7 dec 

     

49 Westerhaar V35 3 dec 6 - 7 dec 

 Twentse Frisé dag   14 dec 14 dec 

     

50 Twello 1 en 2 T08 
T17 

11 dec 13- 15 dec 
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JEUGDONTMOETINGSDAG 2019 Overijssel 
te Genemuiden 

Op 5 oktober 2019 hopen wij als districtsbestuur vele jeugdige inzenders met hun 
vogels te mogen begroeten in  het verenigingsgebouw d’Overtoom,  
Grutto 1 te Genemuiden  waar we te gast zijn bij vogelvereniging “Vogellust” uit 
Genemuiden.  
Uiteraard zijn ouders, begeleiders en vriendjes/vriendinnetjes ook welkom. 

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

Er kan door jullie ingestuurd worden in 9 verschillende groepen: 
1. Kleurkanarie ’s 
2. Postuurkanarie’ s 
3. Japanse meeuwen /zebravinken 
4. Tropische vogels 
5. Europese Cultuurvogels 
6. Duiven en grondvogels 
7. Grasparkieten 
8. Agaporniden 
9. Grote parkieten 
 

Bij minder dan 3 vogels in een groep, volgt evt. samenvoeging met een 
andere groep. 
a. Alleen EK vogels volgens het vraagprogramma 
b. Ben je pas lid of had je nog geen kweeknummer, dan ook OK 
c. Alleen EK vogels met je eigen kweeknummer 
d. OK volgens het vraagprogramma mag ook bij tropen en grote parkieten 
e. Geen stellen of stammen 
f. Niet meer dan 10 vogels 
g. Er wordt verwacht dat je zelf met je vogels meekomt 
h. 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 
 
Heb je nog niet eerder deelgenomen dan is er een OK kampioensbeker in de 
groepen: Kanaries, Kromsnavels en overige. 
 
Het inbrengen is om 08.30 uur. Het gebouw is open vanaf 08.00 uur. Om 09.00 uur 
beginnen de keurmeesters met de keuring. Voor iedere inzender is er een leuke 
bruikbare herinnering aan deze dag. Ongeveer 14.00 uur sluiten we de 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 
GENEMUIDEN? 

 

P.S. Afdelingssecretarissen wilt U de jeugdleden aansporen om aan dit 
evenement mee te doen. Het wordt een leuke dag ! 
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INSCHRIJFFORMULIER JEUGDONTMOETINGSDAG 
op zaterdag 5 oktober 2019 te Genemuiden 
 
 Inschrijfformulieren vóór 16 september 2019 inzenden naar: 

Vogelvereniging “Vogellust”. Genemuiden 
T.a.v. :  Andre van Dijk [h.jvandijk@outlook.com] , 
mobiel: 06-21946593 
p/a Stuivenbergstraat  64, 
8281  EM   Genemuiden 
 

P.S. Afdelingssecretarissen wilt U de jeugdleden aansporen om aan dit evenement 
mee te doen. Het wordt een leuke dag ! INSCHRIJFFORMULIER 
JEUGDONTMOETINGSDAG op zaterdag 5 oktober 2019 te Genemuiden  
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 2019 en duurt van 09.00 
tot 14.00 uur. Er zijn keurmeesters om jou vogels te beoordelen. Je mag bij deze 
keuring aanwezig zijn en je mag vragen stellen over de vogels. Mogelijk is er tevens 
nog een verrassing voor iedereen!!!! 
District Overijssel N.B.v.V  2019 
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 

 

JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 

2018  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 

  2e voorzitter    R. Woudenberg 

2019  1e Secretaris    G.J. van Duuren 

  2e penningmeester   J. Hakvoort 

2020  2e secretaris    L. Zandman 

  Lid van Bestuur   E.D. van Dijk 

  Voorzitter     G.J.J. Oude Vrielink 

EN VERVOLGENS 
 

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

OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 

 

De vergaderingen in 2019 zijn gepland op: 
 

Dinsdag   8   oktober  2019 (najaarsvergadering) 
 
 

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

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

districtssecretaris. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
De meeste afdelingen hebben de keurmeesters al voor de komende twee jaar 

vastgelegd en voor andere jaren opties op keurmeesters genomen. Het blijft echter 
de bedoeling dat de tentoonstellingen zoveel mogelijk gespreid worden, bij 

voorkeur maximaal 10 afdelingstentoonstellingen per week. Wij hebben een 
rooster van 2011 tot en met 2015 afgesproken. Het kan zijn dat u wilt veranderen 
van week, maak dit dan kenbaar. Het contracteren van keurmeesters blijft echter 

uw eigen verantwoordelijkheid. Graag zien wij als districtsbestuur dat een 
eventuele indeling in onderling overleg plaats vind en niet op eigen houtje. De 

districtsvergadering leent zich bij uitstek om wensen tot wisseling van week 
kenbaar te maken. 

De afdelingen worden verzocht zorgvuldig om te gaan met het aantal te 

contracteren keurmeesters. Het is zaak dat U een juiste inschatting maakt van 
het aantal benodigde keurmeesters. WEES OP TIJD MET HET BENADEREN van 

keurmeesters, dan vist U niet achter het net. Stuur keurmeesters een contract toe 
(2-voud) en tegen de tentoonstelling een herinneringsbrief, dit  
 

voorkomt misverstanden. Voor de vermelding in de TT katern van uw TT is 

het belangrijk dat deze goed en duidelijk is ingevuld en op tijd verstuurd 
is naar de districtsvoorzitter (voor 15 september). 
 

Uiteraard worden er elk jaar regio en districtstentoonstellingen gehouden en dit 
meestal door elk jaar een andere afdeling. Dit behoeft geen probleem te zijn. De 
afdeling die een regio- of districts-tentoonstelling organiseert, gaat tijdelijk uit zijn 

vaste week en komt het jaar erop, er in dezelfde week weer in. Toestemming voor 
regioshows later dan de 1e week van december wordt niet meer gegeven. 
 

Hopelijk werkt iedereen mee ! Het is namelijk vooral in uw eigen 

belang ! 
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OM REKENING MEE TE HOUDEN: 

 

De verdeling v.w.b. bezoek aan uw tentoonstelling, aanspreekpunt bij problemen 
en het uitreiken van jubileumspelden, daar waar mogelijk, door het 
districtsbestuur is als volgt: 

 
Harry Oude Vrielink: 

Sibculo, Westerhaar, Glanerbrug, Denekamp, Ootmarsum, Almelo 2, Vriezenveen 
343, Almelo 1 en Ommen 
 

Piet Konkelaar: 
Dalfsen, Ens, Urk, Zwolle 2, Zwartsluis, St. Jansklooster,  Steenwijkerwold, 

Rijssen SEC,  Genemuiden en Hasselt 
 
Egbert van Dijk: 

Enschede 1, Hengelo 2, Haaksbergen, Oldenzaal 1, Oldenzaal 2, Tubbergen, 
Haaksbergen 319, Oldenzaal 332, Losser 326 en Delden 305 

 
Jan v Duuren 
Kampen/ IJsselmuiden, Vollenhoven, Steenwijk, Kampen 109, Westenholte 

 
Lambert Zandman: 

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

Rick Oudenampsen: 
Bathmen, Twello 1 en 2, Rijssen 336, Olst/Diepenveen, Deventer 1, en Lettele 

 
Rein Woudenberg: 
Rijssen, Hof van Twenthe, Nijverdal/Hellendoorn, Beckum 321, Lochem en 

Hattem 
 

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 2019 na te kijken. 

 

DENK aan de AANVRAAG voor 2020. Deze samen met 

een kopij van de keurcontracten insturen aan de 

districtsvoorzitter voor 15 september 2019. 

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


