Voorzitter

2022

Wim Theloosen
Greveslag 12 a
6662 VC ELST
Tel 0481-375789
E-mail: wim.theloosen@gmail.com

Secretaris

2021

Andre Konijnenberg
H.A. Grizellstraat 17
6961 DN Eerbeek
Tel: 06-12179297
E-mail: andre.konijnenberg@kpnmail.nl

Penningmeester / Jeugd

2022

Frans Hendriks
Landgoed Middachten 2
6994 JC DE STEEG
Tel: 026-4952003

e

2 Secretaris

2021

Theo Hijmensen
Bronsgieterdonk 517
7326 JM APELDOORN
Tel: 055-5426291
E-mail: t.hijmensen@chello.nl

Commisaris
Wim Hanssen

2020

Herdenkingsstraat 23
6551 CA Weurt
Tel: 024-6775038
Wim.hanssen@outlook.com

Commisaris
Gerrit Hondorp

2020

Abraham Kuyperstraat 80
7103 GS Winterswijk
Tel : 0543-516047
g.hondorp@hetnet.nl

Banknummer penningmeester
ABN-AMRO bank NL82 ABNA 0414 0883 01
t.n.v.; Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers,
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
District Gelderland.

Uitgave voorjaar 2020
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Uitnodiging.
Langs deze weg nodigen wij de afdelingen binnen het district Gelderland van harte uit tot het
bijwonen van de districtsvergadering welke zal worden gehouden op

donderdag 23 april 2020
in

Café Restaurant ONS
Brink 9 Elden (Arnhem)
Tel 026-3814253

HUIS

De vergadering vangt aan om 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Benoeming stembureau
2a Verkiezingen districtbestuur
Aftredend en herkiesbaar : Wim Hanssen
Aftredend
: Gerrit Hondorp
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Notulen najaarsvergadering
5. Ingekomen stukken
6. Jaarverslag NBvV secretaris
7. Jaarverslag NBvV penningmeester
8. Jaarverslag secretaris district Gelderland
9. Jaarverslag penningmeester district Gelderland
10. Verslag kascontrolecommissie
11. Benoeming lid kascontrole commissie 2020
12. U itreiking certificaten survaillanten NbvV
13. Pauze, afhalen jubileumspelden.
14. Benoeming afgevaardigde voor algemene vergadering
15. Jeugd
16. Evaluatie districtstentoonstelling 2019
17. Districttentoonstelling 2020
18. Uitslag stemming.
19. Rondvraag
20. Sluiting.

Wij wensen u een prettige en vooral constructieve vergadering toe.
Het districtsbestuur.
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Van de bestuurstafel :


De definitieve en goedgekeurde aanvragen voor de tentoonstelling 2020 en de voorlopige
aanvraag 2021 staan op de site van het district ( Is bij gewerkt tot 15-3-2020 )



Er zijn nog enkel afdelingen welke geen automatische incasso hebben afgegeven ( de eerder
afgegeven automatische incasso is komen te vervallen door de gewijzigde afdracht aan het
district welke is vastgesteld op de voorjaarsvergadering 2019 ) Als U geen gebruik maakt van
automatische incasso berekend de penningmeester €7,50 extra. Denkt U er wel aan om te
betalen voor 1-4-2020. Rekening district Gelderland NL82ABNA014088301 Bespreek dit met
de penningmeester



Voor de aanvraag van de speld voor de jubilarissen graag het formulier gebruiken wat op de
site staat van district Gelderland. Dan hebben we alle informatie in een keer



Als er afdelingen zijn welke kalenders van de NbvV voor 2021 willen bestellen kan dat in de
pauze aan de bestuurstafel. Is altijd een leuke attentie voor medewerkers of prijsje in de
verloting . De kalender kost €2,50 per stuk



We vragen tijdens de voorjaarsvergadering ook weer iemand welke met het districtsbestuur
naar de AV in Putten gaat op ------



Het nieuwe vraagprogramma is klaar en staat op de site van de NbvV Er zijn veel wijzigingen
in de hoofdgroep-en groepsnummers . Het vraagprogramma is verplicht voor de districten en
de bondsshow. De afdelingen bepalen zelf wat ze gebruiken. OK vogels en hybriden worden
niet meer gevraagd en gekeurd. Het vraagprogramma is ook beschikbaar voor de ontwikkelaars
van een tentoonstellingsprogramma ( TT win zou klaar zijn en Grubovorst is er mee bezig )
Voor vragen kan men bij Hans van der Stroom terecht.



De voorjaarsvergadering en het coronavirus .Het al of niet doorgaan van de vergadering ,daar is
momenteel nog te weinig van te zeggen. Maar we volgen de regelgeving van de overheid in
deze. We zullen de secretarissen zeker een mail sturen als de voorjaarsvergadering NIET
DOORGAAT . Dus neem even contact op met elkaar voor U in de auto stapt.



Door het stoppen van de penningmeester (aftredend en niet verkiesbaar ) zijn we op zoek naar
kandidaten voor deze functie . Als U interesse heeft kunt U dit melden bij de voorzitter of
secretaris.
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Notulen najaarsvergadering 10-10-2019

De vergadering werd om 20.10 uur geopend door de Voorzitter, hij heette iedereen van
harte welkom op deze najaarsvergadering. De volgende afdelingen hebben zich
afgemeld Z09 Zevenaar,350 Zelhem, T07 Tiel, A13 Aalten, B15 Brummen, E13 Elst,
G25 Groenlo, A33 P. j Helder Apeldoorn.
Er zijn geen toevoegingen voor de agenda.
Ingekomen stukken, ons genoegen uit Eefde heeft een bericht gestuurd dat deze afdeling
per 31 December gaat stoppen wat jammer is ,de leden gaan naar andere afdelingen of
worden verspreid lid . Er is een mail gekomen van Evert Berns vanuit de werkgroep
Vogel 2020 die wordt gehouden in week 1 ,er is een samenwerking met het ijsgala en
de binnenkermis welke gelijktijdig in en om de IJsselhallen plaatsvinden ,de opzet zal
anders zijn als in het verleden de werkgroep vogel 2020 zal u verassen. Naast de vogel
show en de vogelverkoop is er ruimte gemaakt voor een vogelmarkt op Vrijdag en
Zaterdag ,men kan hier een tafel huren kan ook als vereniging om gezamenlijk vogels
aan te bieden voor verkoop ,ook zullen er weer diverse stands zijn met
vogelbenodigheden ,het wordt breder opgezet .Er wordt gevraagd of er afdelingen zijn
die mensen willen benaderen voor de bewaking in de zaal in de avond en nacht dit in
verband met hoge kosten van het beveiligd bedrijf ,deze doen alleen controle uitvoeren
dus geen permanente bewaking ,er komen een paar vragen van diverse leden over de
gang van zaken in de avond en nacht uren ,deze worden voor zover beantwoordt De
rest moet nog uitgewerkt worden.
Er wordt gevraagd of de automatische incasso afgegeven zijn bij de penningmeester
voor de district bijdragen voor 2020 ,als er geen automatische incasso is betaald men
€7.50 extra ,de bijdrage wordt berekend van het jaarverslag van de NBvV over het jaar
2018 over het aantal leden van het district Gelderland , in verband met de veranderde
bijdrage als vervanging voor de loten verkoop.
De flesjes tijdens de district show worden verzorgd door van de Lustgraaf, er zijn
afdelingen bij die nog definitieve goedkeuring hebben voor 2019 dit kan problemen
geven voor de verzekering en bondsprijzen ,de aanvragen voor 2020 en 2021 komen
binnen
Het financieel verslag wordt door genomen en goed bevonden, er was een vraag over
blad 2 over de huur van de opslagruimte deze wordt gedeeld met de parkietensociteit
ieder de helft .
Frans vraagt aan de aanwezige of men de jeugdleden kan stimuleren om op de zaterdag
morgen aanwezig te zijn zodat wij hen meer bij de vogels en show kunnen betrekken
,wij wachten af.
In de pauze worden diverse spelden en kalenders uitgegeven ,4 afdelingen hebben de
spelden niet afgehaald
De samenvatting van algemene vergadering wordt door de afgevaardigde van het
district de heer Ligtermoet voor gelezen ,zie bijlage men dankt hem hier voor.
Theo geeft een toelichting van de aankomende district wedstrijd in december van de
verschillende datums die van belang zijn voor de inzenders.
De rondvraag , afdeling Vaasen heeft een vraag over de kascontrole, hier zijn twéé
nieuwe leden die zich beschik baar hebben gesteld ,Hendrik van Tongeren heeft voor
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de laatste keer samen met Kees Bink de controle uitgevoerd hiervoor onze dank ,Kees
gaat samen met Wim van de Heuvel het komend jaar de controle uitvoeren ,hier moet
nog een reserve bij komen.
Surveillanten voor de tweede ronde laat nog even op zich wachten maar komt er wel
wordt later bekend gemaakt.
De voorjaars vergadering staat gepland op 23 April 2020
De najaarsvergadering staat gepland op 8 oktober 2020 .
De vergadering wordt om 21.45 gesloten door de Voorzitter, en wenst iedereen een
goede terug reis en een goed tentoonstelling seizoen.
De notulist Wim
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Om te noteren ;
DISTRICTTENTOONSTELLING 2020
Huissen in de sporthal “De Brink”
Inbrengen vogels

maandag

7 december

Keuringsdag

dinsdag

8 december

Opening

donderdag 10 december om 19.30 uur

Vogels afhalen

zaterdag

12 december vanaf 15.30 uur
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Jaarverslag district Gelderland en Flevoland 2019
District Gelderland
Ook dit jaar heeft het bestuur weer de nodige aandacht en tijd besteed aan zaken, die
door het dagelijks bestuur van de N.B.v.V. en de bondsraad zijn aangedragen.
Ook hebben een aantal bestuursleden zich bezig gehouden met een aantal vragen vanuit
de afdelingen.
Vergaderingen
Het bestuur is gedurende het jaar acht maal bij elkaar geweest, om de lopende zaken
rondom het district en de bond te bespreken. vier maal is er apart vergaderd met de
district tentoonstelling commissie over de organisatie rondom de district tentoonstelling
2019. De Algemene Vergadering van de bond is door een aantal bestuursleden
bijgewoond + dhr. Ligtgermoet als afgevaardigde van de afdelingen. Onze voorzitter Wim
Theloosen heeft vier bondsraad vergaderingen bezocht.
De voorjaarsvergadering werd redelijk goed bezocht. In deze vergadering werden, zoals
gewoonlijk de jaarstukken van de N.B.v.V. en het district doorgenomen. Ook werd er
gestemd over bestuursfuncties binnen het district bestuur en over zaken, welke waren
aangedragen vanuit landelijke afdelingen.
De najaarsvergadering was iets beter bezocht dan de voorjaarsvergadering en stond
vooral in het teken van de invulling van de district t.t
In de pauze konden er weer de mooie kalenders worden afgenomen tegen een
gereduceerde prijs. Ook de aangevraagde jubileumspelden konden afgehaald worden.
Jeugddagen
Helaas zijn er dit jaar geen jeugddagen gehouden in verband met te weinig
inschrijvingen. Het bestuur heeft daarom besloten, om de jeugdcompetitie te stoppen. De
Algemeen Jeugdkampioenen van het district 2020 krijgen hun prijs uitgereikt op de
openingsavond. Op de zaterdagochtend van de TT hebben we nog een poging gedaan
echter was ook hier zeer weinig belangstelling voor,
Tentoonstelling bezoek
Met zes man in het bestuur zijn we toch in staat geweest om de meeste afdeling
tentoonstellingen in 2019 te bezoeken. In de meeste gevallen worden deze bezoeken
zeer gewaardeerd.
District Tentoonstelling
Ook dit jaar hebben we onze district tentoonstelling in Huissen kunnen houden. De
organisatie was in handen van de tentoonstelling commissie in samenwerking met De
Martel. Met medewerking van vele afdelingen en vrijwilligers. Er waren ruim 1600 vogels
aanwezig op de tentoonstelling in Huissen. Het was weer een prachtige ruime opgezette
show met een grote verscheidenheid aan vogels.
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District orgaan
In 2019 is het district orgaan tweemaal uitgegeven.
Jubilea
Ook in 2019 zijn er weer vele vogelliefhebbers, door één van de bestuursleden, gehuldigd
voor hun 25 - 40 – 50 of zelfs 60 jarig lidmaatschap van de N.B.v.V.
Ook zijn er een aantal afdelingen, ter gelegenheid van hun jubileum, op uitnodiging door
een bestuurslid bezocht.
Overleden
Helaas zijn er in 2019 weer vogelliefhebbers overleden. Dat zij ruste in vrede.
Terug kijken
Het bestuur heeft weer een redelijk vol jaar achter de rug, met tal van zaken, die geregeld
moesten worden. De district tentoonstelling was weer een show, waar we trots op mogen
zijn.
André Konijnenberg.
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Hierbij een samenvatting van de Algemene vergadering van de NBvV gehouden op 28 september
2019.
In zijn openingswoord maakt de voorzitter onder andere bekend dat de surveillanten een plek in de
organisatie van de NBvV krijgen, Per district zal er een coördinator benoemd worden.
Secretaris Onno Bijlsma is ivm een verschil van inzicht over het gevoerde beleid afgetreden.
De bond is in gesprek met het ministerie over de vraag wat verstaat het ministerie onder
hobbymatig of bedrijfsmatig houden van vogels. Het ministerie blijft daar vaag over.
Het verslag van de AV en het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de
penningmeester worden goedgekeurd.
De kascommissie doet verslag en wijst op een risico dat de bond loopt bij het eventueel omvallen
van banken. Er zijn namelijk rekeningen bij de bond die het bedrag van 100.000 euro
overschrijden. Geadviseerd wordt een extra rekening te openen.
De post liquide middelen werd aangepast omdat nog niet alle mutaties van de bank verwerkt
waren,
De commissie ziet dalende contributie inkomsten en stelt voor om het beleid voortaan niet meer op
de jeugd te richten maar meer op de oudere vogelliefhebber.
De penningmeester wordt vervolgens decharge verleend.
De begroting van 2019 wordt besproken. Er wordt gevraagd naar het resultaat van de COM show.
Er doen geruchten de ronde dat het een groot negatief saldo zal opleveren. De penningmeester
deelt mee dat het resultaat naar verwachting negatief zal zijn maar dat het geen problemen zal
opleveren voor de bond. De reden dat het resultaat nog niet definitief is vastgesteld heeft te maken
met de BTW afdracht in binnen en buitenland wat nog niet is afgerond.
Daarnaast zal er de komende tijd een visie bepaald worden over de inkomsten van de bond.
Mogelijk dat er op termijn een contributieverhoging komt van 2 euro als gevolg van stijgende
personele en overige kosten. E.e.a. zal worden toegelicht in Onze Vogels.
Voorzitter dhr. Snijder wordt herkozen, dhr Van Bennekom wordt in het hoofdbestuur gekozen.
Voorstel afdeling Nieuwstad inzake invoering van een vereniging klassement op het NK wordt
aangenomen. Het voorstel van SDS Drenthe inzake aanpassing prijzen Algemeen Kampioen in de
districten wordt aangenomen en zal in het volgend vraagprogramma worden opgenomen.
Hierna vinden er allerlei benoemingen in commissies plaats en doen diverse commissies verslag
van hun werkzaamheden. Tot slot doen de districten verslag over het wel en wee in de diverse
districten.
Wat mij opvalt is dat vaak de terugloop in het aantal verenigingen genoemd wordt, dat
verenigingen samengaan en dat districten moeite hebben om deelnemers voor de jeugddagen te
vinden of helemaal geen jeugdactiviteit meer organiseren.
Na de officiële vergadering doet de commissie Vraagprogramma verslag.
De looptijd van het vraagprogramma is van 2020-2024
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Opdracht:
1. Ga uit van het COM vraagprogramma
2. Behoud de identiteit van de NBvV
3. Kom tot 1 vraagprogramma, niet met ook nog een verkort programma.
4. Laat soorten die lange tijd niet geshowd zijn vervallen.
De volgende zaken zullen worden voorgesteld:
1. Alle OK-vogels gaan verdwijnen.
2. Er komt een toevoeging niet gevraagde soorten en mutanten
3. Veel groepen zullen verdwijnen
4. De grote kistkooi komt te vervallen
5. 2021 wordt het digitaal keuren ingevoerd
6. Vruchtbare hybride vogels gaan uit het vraagprogramma. Men wil uit etisch oogpunt de
rassen zuiver houden
7. In de postuur komt 1 groep bonte vogels
8. Nieuwe rassen en soorten moeten aangemeld worden en worden niet zondermeer
erkend en opgenomen in het vraagprogramma.
De commissie wil haar rapport in december afronden en aanbieden aan de bondsraad die een
besluit zullen nemen.
Tot slot is er een presentatie over Vogel 2020. De ideeën daarover heeft u kunnen lezen in het
laatst ontvangen voorlichtingsbulletin van de bond.

10

oo

Districtsorgaan Gelderland voorjaar 2020

11

oo

Districtsorgaan Gelderland voorjaar 2020

Provinciale
Vogelkampioen
schappen
voor

Gelderland en Flevoland

Sporthal “de Brink”
Brink 8 te Huissen
Vrijdag 11 december van 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 12 december van 10.00 tot 15.30 uur

U komt toch ook !!
En doe mee aan de verenigingsprijs 2020.
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Uitleg stemmen tijdens de voor – en of de najaarsvergadering
Na aanleiding van een vraag tijdens de najaarsvergadering 2017 om eens duidelijk te
maken wat wordt er van de afdeling verwacht als er gestemd moet worden voor de
voorstellen van het hoofdbestuur en of districtsbestuur.
Het is de bedoeling dat de voorstellen van hoofd- en of districtbestuur worden besproken
met de leden van de afdeling.
Stel dat een afdeling 35 leden heeft ( jaarverslag NBvV is bepalend hierin) en na de
stemming zijn er 21 voor en 10 tegen en 4 onthoudingen, dan moet de afdeling op het
stemformulier aangeven 35 voor.
De afdeling levert het formulier in bij binnenkomst van de vergadering en er wordt
gecontroleerd of het aantal leden overeen komt met wat wordt genoemd in het
jaarverslag.
De stemmen worden geteld door het te vormen stembureau , bij binnenkomst van de
vergadering zal een districtbestuurder 3 leden vragen voor het stembureau, het is de
bedoeling dat we dit op toerbeurt gaan doen. In Gelderland doen we het toch
samen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als er vragen zijn kunt U altijd even bellen met een van de bestuursleden.
Wim Theloosen
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NEDERLANSE BOND VAN
VOGELLIEFHEBBERS

S T E M F O R M U L I E R AFDELINGEN
Te gebruiken bij het uitbrengen van de stemmen op het voorstel zoals opgenomen in de
agenda voor de districtsvergadering Gelderlandd.d. 23-04-2020

VOOR

TEGEN

BLANCO

Agendapunt 2a
Verkiezing
Wim Hanssen

Aantal stemmen ……………

De afdeling die ik vertegenwoordig is gerechtigd tot het uitbrengen van het hiervoor genoemde
aantal stemmen

GEEF UW STEM AAN DOOR HET PLAATSEN VAN EEN X
IN HET BETREFFENDE VAKJE !!!!!!!
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