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juli 2018  

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB  Bergen op Zoom
tel.  0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
•	 Besturen van de afdelingen
•	 Besturen van de speciaalclubs
•	 Districtsbesturen
•	 Besturen van de KMV en TC’s
•	 Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
•	 Ereleden en Leden van Verdienste
•	 Keurmeesters

“De NBvV, dat zijn we samen!”

Als bijlAge bij dit bulletin ontvAngt u:
•	 Het concept-verslag van de Algemene Vergadering d.d. 26 mei jl.

De inschrijving is geopend!

Op de website van de NBvV vindt u alle documenten die nodig zijn om 
deel te kunnen nemen aan de EE-show in Herning. In Onze Vogels van 
juli en augustus wordt aandacht gegeven aan de show in Herning.

Let op! De inschrijving stopt op 26 september. Voor al uw vragen over 
transport, vraagprogramma en inschrijving:

Contactpersoon: 
Henk Jansen 
Mail: henk.fmjansen@ziggo.nl Tel: 0416 372 155 / 06 19931488

in dit voorlichtingsbulletin informeren we u over een AAntAl Actuele zAken 
rondom de ee-show in herning denemArken, nieuws uit de commissie dierenwel-
zijn, ethiek en wetgeving, een enquête over onze vogels en nAtuurlijk de mon-
diAl. veel leesplezier toegewenst !

ee-show in herning

nieuws vAn de commissie dierenwelzijn-ethiek en wetgeving nbvv: surveillAnt

Waarom Surveillanten?

Een belangrijk facet van het gevoerde beleid van de NBvV 
is wel die waaruit duidelijk naar voren komt hoe leden van 
de NBvV omgaan met dierenwelzijn, dierengezondheid en 
dierenethiek.
Daarnaast zijn als onderdelen van het totale beleid diverse 
reglementen en regels opgesteld.

Soms raken die beleidsonderdelen en de regelgeving elkaar. 
We zien dit onder anderen bij dierenwelzijn en het organiseren 
van tijdelijke tentoonstellingen en tijdelijke vogelmarkten.
Nu hebben reglementen en regels weinig effect als er niet 
wordt toegezien op de naleving er van. De NBvV heeft ingezet 
op de toezicht en handhaving van haar eigen regelgeving voor 
tijdelijke tentoonstellingen en -vogelmarkten, te laten uitvoe-
ren door vrijwillige Surveillanten.
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Wat doet de surveillant?

Surveillanten van de NBVV zijn leden van de NBvV die hob-
bymatig kooi- en volièrevogels houden en fokken. Zij hebben 
ruime praktijkervaring met deze hobby.
De Surveillanten van de NBvV zijn door hun eigen vereniging 
voorgedragen om als zodanig ingezet te kunnen worden op 
vooral de evenementen die door hun eigen vereniging of dis-
trict worden georganiseerd. Een afdeling die geen Surveillant 
binnen eigen gelederen heeft, kan in dat geval een Surveillant 
van een andere afdeling vragen om bij te springen. 

De cursus

Om op een verantwoorde wijze deze taak als vrijwillige “toe-
zichthouder en handhaver” te kunnen uitoefenen, is in mei 
2018 een cursus gestart. Tijdens deze cursus leert men om te 
gaan met de regelgeving rond dierenwelzijn, maar ook met de 
van toepassing zijnde regelgeving van de bond. Deze regelge-
ving van de bond is gebaseerd op de dagelijkse praktijk van 
onze hobby en gaat in detail vaak wat verder dan de Nationale- 
of Europese wetgeving en verordeningen. De Nationale- en 
Europese regelgeving vormt een onderdeel van de opleiding.
De cursus is opgebouwd uit theoretische modules, die door 
thuisstudie, met het digitaal beantwoorden van multiple-
choicevragen, wordt afgesloten. Het praktijkgedeelte bestaat 
uit het uitvoeren van audits, met behulp van vragenlijsten tij-
dens een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt. 
In januari 2010 wordt de cursus afgesloten als alle modules 
zijn beantwoord en zowel in 2018 als in 2019 een audit is 
uitgevoerd.
Op dit moment volgen 620 leden van de NBvV van 212 afde-
lingen deze cursus.
Instromen is niet meer mogelijk, de inschrijving sloot op 1 
januari 2018. Of er op termijn een nieuwe cursus gestart 
wordt, is nog niet bekend. In Onze Vogels zal dan een oproep 
verschijnen. 

Geruchten op Facebook

Het is onvermijdelijk dat er rond deze cursus, gegeven onder 
auspiciën van de NBvV en uitgevoerd door de Commissie 

Dierenwelzijn-ethiek en Wetgeving NBvV, allerlei verhalen 
en geruchten de ronde doen. Helaas worden dan al dan niet 
moedwillig vele onjuistheden, vooral via de sociale media, 
de wereld ingeslingerd. De grootste verwarring ontstaat dan 
doordat de Nederlandse wetgeving via de Wet dieren, ook een 
dergelijke opleiding kent. Via het Besluit Houders van dieren 
geldt een wettelijke verplichting dat in een inrichting, waar 
bedrijfsmatig handelingen worden verricht met gezelschaps-
dieren, iemand aanwezig moet zijn die de beroepsopleiding tot 
Toezichthouder heeft gevolgd. Ook op beroepsmatig georga-
niseerde vogeltentoonstellingen en dierenmarkten moet een 
dergelijke beroepsmatige Toezichthouder aanwezig zijn.
De afdelingen en districten, zelfs de bond, organiseren niet-
beroepshalve een tijdelijke vogeltentoonstelling of een tijdelij-
ke vogelmarkt. Aan die wettelijke bepaling van het hebben van 
een Toezichthouder met een beroepsopleiding met dan ook 
nog een specialisatie voor vogels, hoeven wij, als hobbyisten, 
niet te voldoen.
Die paar leden die wel beroepsmatig met vogels bezig zijn 
weten zelf wel aan welke regels ze moeten voldoen.

Verplicht diploma????

En dan circuleert met name in het zuiden van ons land een 
hardnekkig gerucht over een toekomstplan dat de overheid het 
hobbymatig houden van vogels alleen toestaat wanneer een 
hobbyist in het bezit is van een diploma o.i.d. Ook dit is klink-
klare nonsens. Wel is er binnen NBvV-verband gesproken over 
een ledenpas waarop ruimte kan worden gemaakt voor vermel-
ding van de specialiteiten van een lid. Bijvoorbeeld het lid zijn 
van een speciaalclub, of het uitoefenen van een functie, zoals 
keurmeester of bestuurder. Dit naar Duits model, maar ook 
dit is niet concreet en zal nooit dwingend opgelegd worden. 
Mocht de overheid ooit met wat voor verplichtingen dan ook 
komen, dan hoort u dat via ons.  
De NBvV roept dan ook nadrukkelijk op om dergelijke onzin 
niet verder te verspreiden. Mocht dit desondanks toch gebeu-
ren, neem dan contact op met uw District, het Bondsbureau 
of een HB-lid. Wij kunnen dit via een Nieuwsbulletin, een 
bericht op NBvV-Facebook en Onze Vogels weerspreken. Doe 
dus niet aan deze onzin mee!

onze vogels

Het maandblad, voor vele liefhebbers een lijfblad, van de NBvV wordt hoog gewaardeerd, Althans, dat den-
ken wij, of beter gezegd, dat hopen wij. Wellicht dat u als lezer dit helemaal met ons eens bent, maar zeker 
weten doen we dat niet. Onze Vogels kent een vaste lay-out, vaste rubrieken en een mix van artikelen over 
de diverse vogelgroepen. Maar misschien missen we iets, willen we meer aandacht voor…. of …… Elke 
afdeling ontvangt binnenkort een enquête om deze met haar leden in te vullen.
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het lAAtste nieuws vAn de mondiAl is te volgen viA:

Website: https://com.mondial2019.nl 

Nieuwsbrief: Abonneer gratis via de website van de Mondial

Facebook https://www.facebook.com/MondialZwolle 

de inschrijving voor de mondiAl 
stArt voor nederlAndse inzenders 
op 15 november

De Nederlandse inzenders kunnen hun vogels online 
opgeven. Dit lijkt op het NBvV-systeem, maar het is niet 
helemaal hetzelfde. Ook het vraagprogramma wijkt af van 
het NBvV-vraagprogramma. We begrijpen dat dat voor 
velen onwennig aan zal voelen en daarom wordt er een 
helpdesk ingericht. De helpdesk bestaat uit mensen die u 
kunnen begeleiden bij het opgeven van de wedstrijdvogels. 
De telefoonnummers worden via een volgende nieuwsbrief 
en op de websites na de zomer bekend gemaakt. De slui-
tingsdatum van inschrijving is 16 december.

De openingshandelingen van de Mondial zijn op donder-
dag 10 januari. De opening verloopt volgens de richtlijnen 
van de COM. De ceremonie is dan ook kort en voor een 
beperkt aantal mensen bij te wonen. We kunnen hier he-
laas niet van afwijken en zullen dus een aantal vaste gasten 
moeten teleurstellen. 

Op zaterdag 12 januari tijdens de Mondial, organiseert de 
NBvV een Gala-avond in de IJsselhal. Naast de plichtple-
gingen is er aandacht voor amusement en wordt er een 
gala-diner geserveerd. Er zijn een beperkt aantal kaarten 
verkrijgbaar à € 55,- De verkoop start op 1 oktober en kan 
alleen online, via de website van de Mondial. Let op; Vol 
is vol. 

Na afloop van de show, wanneer de vogels weer gehaald 
worden, zijn de kartonnen universeel kooien te koop. Voor 
€ 3,- krijgt u kooi, front, zitstokken en voerbakje mee naar 
huis. De vogel hoeft dan niet uitgekooid te worden.

opening vAn de mondiAl

gAlA-Avond

verkoop vAn kArtonnen kooien op 
de mondiAl
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De werkgroep organisatie Mondial, waarvan ook het complete 
hoofdbestuur deel uit maakt, vergadert al geruime tijd elke 
maand maar desondanks blijkt het onvermijdelijk dat in de 
eveneens maandelijkse bestuursvergadering de wereldshow 
ook steeds voorbij komt. Onvermijdelijk gelet op de enorme 
impact die besluiten nu eenmaal hebben op onze eigen orga-
nisatie en natuurlijk ook omdat we het gewoon goed willen 
doen. Die agendapunten gaan dan van heel simpel tot ingewik-
keld. Neem bijvoorbeeld electra en etiketten die in de laatste 
bijeenkomst passeerden. Lijkt niet zo´n groot punt maar als je 
bedenkt dat het om 30.000 etiketten gaat en dan ook nog dat 
die nauwelijks in 24 uur moeten worden gedrukt en aange-
bracht, die begrijpt dat er nogal wat druk op staat. Op het 
allerlaatste moment zijn namelijk pas de gegevens bekend die 
op het etiket moeten komen te staan en om dat goed te laten 
verlopen, moet alles wel `in slagorde staan opgesteld`. Met 
andere woorden er mag niets verkeerd zijn. En in de voorbe-
reiding  van nu bleek dat juist wel het geval. De uitgedraaide 
print paste namelijk niet op het etiketvel en als je daar 24 
uur vantevoren pas achter komt, dan heb je een gigantisch 
probleem. Even naar de kantoorboekhandel lopen voor 30.000 
etiketten is er dan niet bij!! Als u dus te zijner tijd leest op de 
kooi om welke vogel het gaat enz. enz. dan weet u dat zelfs aan 
het maken van zo´n etiket nog heel wat vast zit.

Of neem bijvoorbeeld de keuring. Die gaat digitaal. Klinkt 
leuk maar daar moet wel een heleboel voor worden gedaan en 
vooral voorbereid. De betrokken keurmeesters zijn daar al lang 
mee bezig maar wat te doen als iedereen op de twee dagen van 
de keuring zelf weet wat er moet gebeuren maar de tablets zijn 
niet genoeg opgeladen. Ook dan heb je een probleem. Daarom 
dus maar op zeker spelen. Powerbanks in voorraad voor het 
geval dat en bekijken of er stroom kan komen op de plaats 

van de keuring. En als dat niet kan zorgen we voor een ander 
alternatief. U ziet het, het zijn kleine dingen maar het moet 
wel allemaal geregeld zijn want de gevolgen kunnen ingrijpend 
zijn.

Inmiddels is ook wel duidelijk dat we met de beschikbare 
ruimte in de IJsselhallen zorgvuldig moeten omgaan tijdens de 
Mondial 2019. Nu al is aan diverse groepen aangegeven dat er 
voor hen geen plaats is in aparte ruimte, zoals vaak de wens is, 
maar dat ruimtes gedeeld moeten worden. Dat heeft natuurlijk 
ook te maken met het feit dat de commercie een belangrijke 
rol speelt. Geen onbelangrijke factor want het moet allemaal 
wel bekostigd worden en geloof mij: het gaat om veel geld!

Maar in de laatste bestuursvergadering ging het natuurlijk 
niet alleen over de Mondial. Tal van andere zaken passeerden 
evens de revue en voor we het wisten was de tijd al weer op. 
Zo spraken we over een enquete over ons maandblad die naar 
alle afdelingen gaat. Graag willen we namelijk weten hoe u 
over het blad denkt. Wat u mist en waar u mogelijk verbete-
ringen ziet, die we kunnen aanbrengen. Moeten er rubrieken 
bij komen of juist verdwijnen. Wilt u meer foto´s of vindt u dat 
de hele opmaak wel eens op de schop mag. Enfin binnenkort 
hoort u er meer van.

Daarnaast bogen we ons nog over andere zaken zoals de bezet-
ting van het bondsbureau, tal van financiele zaken zoals de 
afwikkeling van Vogel 2018, de uireiking van diverse spelden, 
het EE traject voor Denemarken, de cursus surveillant en de 
regelgeving in verband met de vogelgriep.

Onno Bijlsma, bondssecretaris

vAn de bestuurstAfel
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Document nr. 18/079 

 
Verslag: Algemene Vergadering CONCEPT 
Datum: 26 mei 2018 
Aanwezig: zie presentielijst  
Afwezig : zie presentielijst 
Notulen: HS 

 
 

1. Opening door de bondsvoorzitter 

Bondsvoorzitter Klaas Snijder heet allen welkom en opent de vergadering om 10.00 uur. Een 
speciaal woord van welkom is er voor dhr. Nijkamp, voorzitter a.i. van Kleindierliefhebbers 
Nederland (KLN), welke als toehoorder uitgenodigd en aanwezig is. 

Enige strofen uit de openingsrede van de voorzitter: 

Alweer is er een jaar voorbij. Waar blijft de tijd….en wat gaat de tijd snel. Vorig jaar 
kondigden we in deze vergadering de aanstaande Mondial aan en nu is het bijna 
zover. Maar daar vanmiddag meer over. Het is niet alleen de Mondial waar we mee 
bezig zijn. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Zo hebben we kennis gemaakt 
met onze nieuwe thuishaven, de IJsselhallen. De eerste Nederlandse 
Kampioenschappen was een succes. Weliswaar een aantal punten ter verbetering, 
met name de verlichting, maar over het geheel genomen kijken we terug op een 
mooie eerste show en een goede generale repetitie voor de Mondial. 

Maar er was meer. Er is een commissie gevormd die op gebied van PR en Marketing 
de vogelsport een nieuwe impuls wil geven. Straks zal de commissie zich voorstellen. 
Het is geen verrassing dat de hobby nodig een nieuwe impuls behoeft. Waar we goed 
in zijn, dat doen we heel lang goed, maar de hobby voor een breder publiek 
aantrekkelijk maken, dat lukt nog niet zo goed.  

Dit thema is ook aangesneden in een gezamenlijk overleg met de collega-
vogelbonden. Kunnen we elkaar wellicht versterken? Kunnen we van elkaar leren? 
Stel dat je samen een evenement kunt organiseren waarbij de gezamenlijke dieren 
de magneetfunctie vervullen… In het Deense Kolding waar de EE kortgeleden haar 
congres hield is er met de Nederlandse afgevaardigden over deze mogelijkheden 
gesproken. Sterker nog. In Friesland is al een eerste vrijage tussen de Friese 
Sierduivenclub en het districtsbestuur waargenomen. Of deze vrijage tot een 
samenwerking gaat leiden dat wachten we af, maar de intentie is overduidelijk 
aanwezig.  

Tijdens het congres in Kolding is de NBS, KLN en NBvV gevraagd om in 2027 een 
Europashow te organiseren. Een evenement waar we dan 50.000 dieren kunnen 
verwachten. Hoenders, watervogels, cavia’s, konijnen en natuurlijk onze vogels. Dat 
zou een megaklus worden, nog nooit vertoond. We hebben in geval we de uitdaging 
aangaan, nog een aantal jaren om gezamenlijk te oefenen. Voor de nieuwe PR 
commissie een prachtige gelegenheid om onze hobby onder de aandacht te brengen 
van andere in vogels geïnteresseerde liefhebbers. Kruisbestuiving heet dat. 

Op gebied van de vogelgriep zitten we ook niet stil. Zeer binnenkort gaat een 
afvaardiging met o.a. de drie vogelbonden o.l.v. NWPP (Nederlandse Werkgroep 
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hobbymatig houden van Pluimvee en watervogels) naar het ministerie om het 
protocol vogelgriep aan te evalueren en bij te stellen. De duiven, sier- en zang vogels 
zijn al behoorlijk uit de gevarenzone, en nu is het doel om ook de hoenders en 
watervogels meer ruimte om te kunnen showen, mocht Nederland wederom getroffen 
worden door de vogelgriep. De contacten tussen de bonden en de ambtenaren van 
het ministerie lopen steeds beter en we vinden een steeds welwillender  gehoor. We 
zijn dus optimistisch. 

In het beleidsplan staat dat de NBvV zich internationaal sterker wil manifesteren. Het 
binnenhalen van de Mondial, het afvaardigen van specialisten naar het OMJ-congres 
en de participatie in drie EE besturen zijn hier voorbeelden van. Maar onze ambitie is 
groter. Het hoofdbestuur heeft gevraagd aan Albert Zomer om zich kandidaat te 
stellen voor een functie in het COM bestuur. Vanuit de EE landen wordt deze 
nominatie gesteund. Aan Albert nu de taak om met onze steun en met inzet van zijn 
eigen charme, de overige landen te overtuigen dat een deelname van Nederland in 
dit voor de NBvV belangrijkste orgaan een goede zaak is. Ik roep dan ook jullie 
allemaal, maar de COM keurmeesters in het bijzonder, om reclame te maken voor 
onze kandidaat. 

Vervolgens is er een moment stilte om diegenen te gedenken die ons het afgelopen 
verenigingsjaar ontvallen zijn. 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

3. Samenstellen stemcommissie 

De commissie bestaat dit jaar uit de heren Konijnenburg (distr. Gelderland), Quist (distr. 
Zeeland) en Bloemhof (distr. Friesland). 

4. Vaststellen Verslag Algemene Vergadering 2017 

Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 

5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2017 

Aangaande het verslag zijn er vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen. 

6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2017 

De bondspenningmeester licht e.e.a. toe: 

• De reden van het negatieve resultaat is uitsluitend gelegen in de herwaardering van 
de voorraad aan ringen. 

• De vermogenspositie is t.g.v. de fusie verbeterd. 

Aangaande het verslag zijn er vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen  

7. Verslag kascontrolecommissie 

Namens de commissie (verder bestaande uit de heren Quist en Boorsma) spreekt Dhr. 
Kerkhof. Hij licht de opdracht en werkwijze toe en leest het door de commissieleden 
opgestelde en ondertekende verslag integraal voor. De daarin opgenomen conclusie is als 
volgt: 

Op basis van haar werkzaamheden komt de commissie tot de volgende conclusies: 



  

Pagina 3 van 6 

a. De uit de beoordeling van de overgelegde stukken voortgekomen aandachtspunten 
zijn voldoende onderbouwd, toegelicht of beargumenteerd 

b. De saldi liquide middelen sluiten aan met de gevoerde administratie 
 
De kascommissie 2017 komt op basis van de ontvangen informatie en toelichtingen,  
tezamen met de door haar uitgevoerde beoordelingen en deelwaarnemingen, tot de 
conclusie dat de financiële verantwoording over het boekjaar 2017 aan de daaraan te 
stellen eisen voldoet.  
Zij stelt de Algemene Vergadering van de NBvV voor het hoofdbestuur, in casu de 
penningmeester, decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 
2017. 

 
De vergadering volgt het voorstel van de commissie, waarmee decharge een feit is. 
 

8. Bespreking Begroting 2018 

Dhr. Blaakmeer (Overijssel) stelt vast dat de begroting in lijn is met voorgaande jaren, maar 
hij mist de in 2018 te verwachten uitgaven t.b.v. Mondial 2019. Verburg antwoordt hem dat 
alle zaken de Mondial betreffende zijn opgenomen in een aparte en sluitende begroting voor 
dit evenement, welke is goedgekeurd door de Bondsraad. 

Dhr. Kerkhof merkt op dat het resultaat van het NK 2017 flink negatief is. Wat is de 
verwachting voor 2018? Indien het tekort structureel is kan dat in de toekomst tot problemen 
leiden. Verburg licht toe dat het verschil is ontstaan door een lager aantal ingezonden vogels 
en bezoekers – de overige kosten bleven ongeveer gelijk. 

De begroting wordt als zodanig door de vergadering vastgesteld. 

9. Bespreking Beleidsplan NBvV 2018 ev.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het beleidsplan. De Algemene Vergadering is 
akkoord met de voortgang. 

10. Uitslagen stemmingen hoofdbestuur 

Namens de stemcommissie deelt Dhr. Bloemhof de uitslagen mee: 

a. Herkiezing Dhr. Munniksma tot lid van het hoofdbestuur 

VOOR TEGEN  BLANCO NIET UITGEBR. ONWAARDE 

14327 113 86 6979 0 

Daarmee blijft Dhr. Munniksma lid van het hoofdbestuur. Hij dankt de vergadering en leden 
voor het in hem gestelde vertrouwen. 

b. Herverkiezing van Dhr. Verburg tot lid van het hoofdbestuur 

VOOR TEGEN  BLANCO NIET UITGEBR. ONWAARDE 

14382 47 97 6979 0 

Daarmee blijft Dhr. Verburg lid van het hoofdbestuur. Hij bedankt de vergadering en leden 
voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 

11. AV-voorstellen 

Er zijn geen voorstellen ingediend. 
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12. Benoeming bestuursleden en commissieleden 
 

• Hoofdbestuur    
Zie punt 10 

• Vertrouwenspersoon   
Geen mutaties 

• Tuchtcommissie    
Geen mutaties 

• Geschillencommissie   
Geen mutaties 

• Kascontrolecommissie   
Tot nieuw reserve-lid van de commissie wordt door de vergadering Dhr. Verkuijlen 
benoemd. 
 

13. Afscheid  bestuursleden 

De heren Jantinus Mulder en Piet Windhouwer zijn gestopt als districtsvoorzitter van resp. 
Drenthe en Utrecht. Er is reeds op gepaste wijze afscheid van hen genomen. 

14. Verslagen/mededelingen 
 

Namens de Keurmeestersvereniging voert Dhr. de Boer het woord: 
Het KMV-bestuur heeft voor het eerste jaar als voltallig bestuur gefunctioneerd. De TC-
voorzitters maken nu integraal deel uit van het KMV-bestuur, hetgeen onder meer als 
voordeel heeft dat er sprake is van één cultuur en meer draagvlak. 
Ten behoeve van gebruik door alle keurmeesters zijn tablets ingevoerd. 
Er is een nieuw keurmeestersreglement gekomen. 
De interpretatie door de keurmeesters van het 95-puntenregeling is nog een zorgenkindje. 
Een probleem is de afwijzing door de Bondsraad van de mogelijkheid voor keurmeesters om 
vogels uit de kooi te nemen. 
Er waren nauwelijks tekorten aan keurmeesters. Dit is een groot voordeel van de digitale 
agenda! 
Het bestuur gaat buitenlands beleid oppakken. 

Namens de Vereniging van Speciaalclubs (VSC) spreekt Dhr. Wooning: 
De secretaris van de VSC is gestopt en vervangen. 
Men heeft 1 jaarvergadering met de gezamenlijke aangesloten speciaalclubs gehad. 
Bij alle speciaalclubs gaat het goed. 

Namens de Commissie Dierenwelzijn, Ethiek & Wetgeving spreekt Dhr. V.d. Wal: 
Het aandachtsgebied “Ethiek” is aan het pakket van de commissie toegevoegd. 
Via de Bondsraadsleden is het jaarverslag van de commissie verspreid. 
De inventarisatie van in Nederland gehouden soorten is met een totaal van 1.714 soorten 
vogels succesvol afgesloten. Een overzicht is ook ter beschikking gesteld aan Wageningen 
University & Research i.v.m. inventarisatie voor de Positieflijst. 
De cursus “Surveillant” is gestart met 551 deelnemers uit 198 afdelingen. 
Samen met diverse zusterorganisaties houdt de commissie zich bezig met het onderwerp 
“vogelgriep”. Aan de overheid zijn diverse voorstellen aangeboden. 
Sinds 2016 zijn “invasieve soorten” onderwerp van de commissie. In het kader van een 
risicoanalyse is de commissie hierover onlangs door de Europese Commissie geconsulteerd. 

Vertrouwenspersoon: Dhr. Perdon is wegens ziekte afwezig, maar laat via Van der Stroom 
weten dat er in een vijftal gevallen een beroep op hem gedaan is waarbij in alle gevallen 
sprake was van een positief resultaat. 
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De Tuchtcommissie heeft geen zaken ter behandeling gehad. Hetzelfde geldt voor de 
Geschillencommissie. 

Namens de nieuwe Commissie Promotie en Marketing spreekt Dhr. Veenstra: 
De commissie wordt verder gevormd door de heren Fleur, De Bode en Van Bergen en is 
ontstaan vanuit zorgen over de terugloop in ledenaantal, werving van jeugdleden, het 
voortbestaan van de liefhebberij, etc. Men legt verantwoording af aan Bondsraad en 
Hoofdbestuur. De commissie is momenteel bezig met het ontwikkelen van een plan van 
aanpak en een programma van eisen. 

Mededelingen vanuit de districten: 

Namens district Groningen deelt Dhr. Westerhof mede dat er problemen zijn v.w.b. de 
organisatie van de jeugddag. Er is sprake van steeds meer afdelingen die onderlinge 
samenwerking zoeken. Het districtsbestuur hoopt de liefhebberij verder te kunnen 
ondersteunen. 

Vanuit Friesland meldt Dhr. Bloemhof dat men helaas afscheid heeft moeten nemen van 2 
afdelingen die stopten, terwijl bij een derde de situatie zorgelijk is. na 2018 is er weinig animo 
voor het organiseren van de DTT – dit is thans onder de aandacht van een werkgroep die 
samenwerking tussen een aantal afdelingen beoogt. 

In Drenthe is volgens Dhr. v.d. Kolk de DTT in een stichting ondergebracht. En met succes: 
9 verenigingen zijn aan de slag en de samenwerking loont! 

Dhr. Oude Vrielink deelt namens Overijssel mede dat er nog steeds sprake is van een goed 
lopend district met 114 jeugdleden. De DTT kende een goede opkomst. Dit jaar vindt deze 
plaats in Ommen. 

Namens Gelderland deelt Dhr. Hendriks mede dat het bestuur aldaar uit 6 leden bestaat. De 
zaken rondom de DTT verlopen positief: e.e.a. is reeds voor 3 jaar gepland. Een tweetal 
afdelingen zijn gestopt. Een van de twee jeugddagen werd gecanceld wegens te weinig 
deelname. 

Dhr. Valkenburg meldt namens district Utrecht dat de DTT dit jaar in Leersum zal zijn. Voor 
2019 is er nog geen kandidaat, voor 2020 is dat afdeling IJsselstein. 

Namens Noord-Holland kan Dhr. Fleur melden dat er weer sprake is van een goed 
functionerend districtsbestuur. Drie afdelingen zijn gestopt. De districtsshows voor 2018 en 
2019 zijn gelukkig weer geregeld. Men voert discussie over de noodzaak van rayons in NH. 
Het district toont zich een warm voorstander van online stemmingen. 

Dhr. van Driel voert namens Zuid-Holland het woord. De jeugddag in Maasland was een 
succes. Voor de jaren 2018 en 2019 is deze alweer gepland. Er zijn twee rayons 
samengevoegd i.v.m. de terugloop daarin. De DTT in Heerjansdam was een succes. Het 
promoteam is actief in Boskoop. De fusie tussen de afdelingen in het Westland levert een 
succesvolle vereniging op. In de toekomst wordt de DTT ondergebracht in een stichting. 

Namens Zeeland spreekt Dhr. Bonte. Het district vraagt nadrukkelijk aandacht voor 
ledenwerving en PR! Er was sprake van een leuke jeugddag. De DTT had problemen: er 
waren weinig vogels ingeschreven en het noodweer op de inbrengdag had ook flinke 
gevolgen. In 2018 is de DTT in Terneuzen. Inzenders voor het NK waren (t.g.v. de verhuizing 
naar Zwolle) wat terughoudend, maar men is optimistischer v.w.b. de komende Mondial. 

Dhr. Tijhuis doet verslag vanuit Noord-Brabant Oost. Het districtsbestuur heeft bij een 
aantal afdelingen kunnen helpen bij het samengaan. De DTT in Erp was succesvol en er was 
een leuke jeugddag in Rosmalen. Het promoteam is erg actief. In NB-Oost is vogeldiefstal 
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een groot probleem. Men heeft er (tip!) een presentatie over beschikbaar voor anderen. Er is 
nog wel meer duidelijkheid over de opleiding tot surveillant nodig. 

Dhr. van Bergen spreekt namens Noord-Brabant West. De DTT in St. Willebrord was een 
succes. Binnen het district is er veel aandacht voor dierenwelzijn – men onderkent het 
belang en de noodzaak daarvan. Afdeling Rijsbergen organiseerde een prima en druk 
bezochte vogelquiz-avond. De jeugddag is in voorbereiding. Verder worden in NB-West 
positief beoordeeld: de ambities van het districtsbestuur, een nieuwe standaard voor 
kleurgrasparkieten en het werk van de commissie Dierenwelzijn, Ethiek & Wetgeving. De 
leden zouden meer ontwikkeling t.a.v. de website willen, zodat deze ook als naslagwerk 
gebruikt kan worden. 

Vanuit Limburg kan Dhr. Kuipers zeggen dat de DTT voor de komende 7 jaar middels de 
stichting SDL geregeld is. Er is een negatieve tendens v.w.b. jeugdleden. 

Vervolgens vraagt en krijgt Dhr. Nijkamp (voorzitter a.i. van Kleindierliefhebbers 
Nederland) het woord. 
Hij dankt de NBvV voor de uitnodiging om de AV bij te komen wonen. Veel van onze zaken 
en problemen zijn voor hem zeer herkenbaar. Hij pleit voor het leren van elkaar met behoud 
van de eigen identiteit.  
Het fenomeen vogelgriep is bij KLN een nog veel groter probleem dan bij de NBvV – dit 
vraagt aanpassing en creativiteit. 
Verenigingen zijn de basis van onze activiteiten: een goede sfeer is belangrijk, evenals het 
steken van (meer) energie in het behoud van leden en het werven van nieuwe leden. Het 
probleem van weinig instroom van jeugdleden is een universeel vraagstuk 
Dierenwelzijn en de relatie mens-dier vraagt eveneens aandacht. We moeten de liefhebberij 
openhouden richting samenleving. 
Tenslotte verheugt hij zich op verdere samenwerking. 

Dhr. Zomer krijgt het woord voor enige informatie betreffende de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, welke sinds 25 mei jl. van toepassing is. E.e.a. moet een betere 
bescherming van individuele gegevens waarborgen. De NBvV slaat gegevens op t.b.v. haar 
bedrijfsvoering. Er komt op zeer korte termijn een protocol gegevensbescherming met een 
omschrijving van onze handelswijze. Zomer verwijst naar het privacy-protocol dat er al was 
en de wijziging van artikel 2 van ons Huishoudelijk Reglement. 

15. Rondvraag 

Dhr. van Weerde (ZH) informeert naar de datum voor het aanvragen van een tentoonstelling. 
Moet dit voor of na de zomervakantie? 
De Boer (KMV) antwoordt hem dat de beperkingen in de aanvraag zijn opgeheven. Zomer 
voegt daar aan toe dat het om problemen te voorkomen beter is niet te laat in te dienen. 

Verder wil Dhr. van Weerde graag kwijt dat er zijns inziens meer aandacht nodig is voor het 
samenvoegen van verenigingen. Dit t.b.v. efficiency en ter voorkoming van opheffingen. De 
bond moet samenwerking meer bevorderen! 

Dhr. van Hout (erelid) schreef eerdere een hand-out over promo. Hij wenst de commissie 
dienaangaande veel succes. 

Tevens mist Van Hout het punt “beleid bestuur” op de agenda. Het HB verwijst naar punt 9. 
Daarop vraagt (en krijgt) Van Hout applaus voor de leden van het hoofdbestuur. 

16. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter een ieder voor diens inbreng en sluit hij de 
vergadering om 12.25 uur. 


