Document nr.
Verslag:
Datum:
Aanwezig:
Afwezig :
Notulen:

20/070

Algemene Vergadering NBvV CONCEPT

17 oktober 2020
de presentielijst is op te vragen via het bondsbureau
n.v.t.
H. van der Stroom

N.B.:
Aanvankelijk was de voorgeschreven Algemene Vergadering gepland in mei 2020. Ten
gevolge van de toen heersende maatregelen i.v.m. het coronavirus is de vergadering
verplaatst naar 17 oktober. Echter: ook toen kon e.e.a. in de gebruikelijke vorm (een
bijeenkomst met fysiek aanwezige vertegenwoordigers van de leden) geen doorgang
vinden, ook niet in een sterk afgeslankte bezetting. In overleg met de Bondsraad is
uiteindelijk gekozen om de voor de vergadering noodzakelijke agendapunten langs
digitale weg te behandelen. Daartoe werden aan de gedelegeerden tijdig de volgende
zaken voorgelegd:
Geachte gedelegeerden van de AV,
Het zijn zware tijden voor ons allemaal. Het gros van onze verenigingsactiviteiten valt
volledig in het water, maar dat valt in het niets vergeleken bij het leed van diegenen
die door het Coronavirus getroffen zijn, zowel medisch, economisch en sociaal. Het
afgelasten van de AV is dan ook een logische beslissing, zeker na de recente
afkondiging van strengere maatregelen door onze regering.
Toch willen we als hoofdbestuur van de NBvV het boekjaar 2019 wel graag afsluiten,
de heren Zomer en Mertens feliciteren met hun benoeming als hoofdbestuurder voor
de komende drie jaar en ook de nieuwe statuten willen we graag z.s.m. bij de notaris
deponeren. Zoals u weet voldoen de huidige statuten niet meer aan de huidige
wetgeving en dat kunnen we ons echt niet langer permitteren!
Samenkomen in De Aker te Putten is naar ons oordeel geen optie meer dit jaar i.v.m.
Corona. Immers geen mogelijkheid tot sociaal samenzijn, geen lunch mogelijkheid
i.v.m. regelgeving en een digitale vergadering heeft ook niet onze voorkeur i.v.m. te
verwachten technische problemen en een onwennige vergadersituatie.
Het bondsbureau heeft inmiddels het volgende binnen gekregen;
- Een lijst met gedelegeerden. (Zie bijlage) Goedkeuring van de statuten
behoeft ¾ van de districten. Elf districten zouden komen en dat is ruim
voldoende.
- De stemlijsten. Van alle districten zijn de stemlijsten binnen gekomen en alle
voorstellen zijn aangenomen. (Zie bijlage) Voor de statuten is een
meerderheid van 2/3 nodig van de uitgebrachte stemmen. Dit is ruim behaald.
- Diverse commissie hebben hun verslag ingeleverd ter info. (Zie bijlage)
- De kascontrolecommissie heeft haar werk gedaan en het verslag ingeleverd
en vraagt de gedelegeerden de penningmeester “decharge te verlenen”. (Zie
bijlage)
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Hiermee zijn de belangrijkste zaken al behoorlijk afgedekt. Wat nog te doen staat zijn
de volgende punten:
A. Een stemcommissie die de uitslagen controleert
B. Vaststellen verslag AV in 2019 (Zie bijlage Jaarverslag 2019)
C. Verslag Bondssecretaris (Zie bijlage Jaarverslag 2019)
D. Bespreking Begroting en Beleidsplan (Zie bijlage Jaarverslag 2019)
E. Benoeming bestuursleden en commissieleden
Wij stellen voor om de AV op de volgende manier per mail af te handelen;
A. Normaliter worden per toerbeurt twee districten verzocht om de
stemcommissie te vormen. We stellen voor om dit jaar alle stemformulieren
per mail naar de commissie te sturen en onafhankelijk van elkaar te
controleren en verslag uit te brengen. Indien de controle groen licht krijgt is de
stemming goedgekeurd.
B. Voorstel is om het verslag goed te keuren en eventuele onduidelijkheden of
vragen naar het bondsbureau te mailen.
C. Idem
D. De begroting en het beleidsplan zijn inmiddels deels achterhaald. Voorstel is
om deze tijdens de eerst volgende bondsraadvergadering aan de orde te
stellen.
E. Voorstel is om de commissieleden te herbenoemen.
De gedelegeerden per district kunnen hun instemming met dit voorstel kenbaar
maken door het stemformulier in te vullen, te voorzien van een handtekening en op te
sturen naar info@nbvv.nl
(Tip: Print het formulier uit, vul het formulier in en voorzie deze van een handtekening.
Maak een scan, of een foto van het formulier en mail deze uiterlijk vrijdag naar het
bondsbureau.
Tot slot.
Normaliter zouden we deze werkwijze nooit aan u voorstellen. Onze statuten
verbieden dit niet, maar de AV heeft ook nadrukkelijk een sociaal element wat in deze
tijd onmogelijk is.
Het stemformulier vindt u in de bijlage “Stemformulier”.
Hopend op betere tijden wens ik u namens het hoofdbestuur een goede gezondheid
toe,
Klaas Snijder Bondsvoorzitter
Aan de gedelegeerden werden vervolgens de volgende vragen voorgelegd:
1. Ik ga akkoord met een afhandeling van de AV per mail
2. Ik ga akkoord met een stemcommissie die op afstand controleert
3. Ik stem in met het Verslag AV 2019
4. Ik stem in met het verslag van de Bondssecretaris
5. Ik stem in met een latere bespreking van de begroting in de bondsraad
6. Ik stem in met een latere bespreking van het beleidsplan in de bondsraad
7. Ik stem in met de benoeming van de bestuursleden en commissieleden
Later is hier nog aan toegevoegd:
8. Ik stem in met het voorstel van de kascontrolecommissie om het bestuur décharge te
verlenen voor het in 2019 gevoerde financiële beleid

Pagina 2 van 7

De uitslag van bovengenoemde stemmingen 1 is als volgt:

Drenthe
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant Oost
Noord-Brabant West
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

1
J
J
J
J
J
J
J

2
J
J
J
J
J
J
J

3
J
J
J
J
J
J
J

Vraag
4
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

5
J
J
J
J
J
J
J

6
J
J
J
J
J
J
J

7
J
J
J
J
J
J
J

8
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

J

Ontv.
15-okt
16-okt
15-okt
16-okt
15-okt
16-okt
16-okt
15-okt
16-okt
16-okt
16-okt

J
J

Daarmee is de voorgestelde handelswijze een feit.
E.e.a. resulteert in de navolgende overwegingen en besluiten van de Algemene
Vergadering van de NBvV:
A.
Een stemcommissie bestaande uit de heren Veenstra (Friesland) en Verkuijlen (NoordBrabant Oost) controleerde d.d. 14 oktober 2020 aan de hand van de door de districten
ingeleverde stemmen per district een totaaloverzicht van de gehouden stemmingen. Zij
kwamen tot de conclusie dat dit overzicht overeenkomt met de uitgebrachte stemmen 2.
Daarmee is de uitslag van de stemmingen als volgt:

TOTAAL STEMMING
10-a Herverkiezing Dhr. Zomer als lid
hoofdbestuur
10-b Verkiezing Dhr. Mertens als lid
hoofdbestuur
11-a Voorstel Bondsraad tot wijziging
van de Statuten en Huishoudelijk
Reglement

VOOR

TEGEN

BLANCO

NIET
UITGEBRACHT

ONWAARDE

TOTAAL

12052

129

297

6868

50

19396

12126

22

330

6868

50

19396

11263

185

992

6868

88

19396

Conclusies:
• Dhr. Zomer is door de leden herverkozen als lid van het hoofdbestuur
• Dhr. Mertens is door de leden gekozen als lid van het hoofdbestuur
• De leden zijn akkoord met wijziging van de statuten zoals eerder gepubliceerd op de
website
1

De ingevulde stemformulieren zijn gearchiveerd op het bondsbureau en aldaar in te zien

2

De schriftelijke bevestiging van beide heren is gearchiveerd op het bondsbureau en aldaar in te zien.
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B.
De Algemene Vergadering is akkoord met het verslag van de AV d.d. 28 september 2019
(doc.nr. 19/094) en stelt deze ongewijzigd vast.
C.
De Algemene Vergadering is akkoord met het verslag van de bondssecretaris over 2019.
D.
De Algemene Vergadering stemt in met in met een latere bespreking van de begroting en het
beleidsplan in de Bondsraad.
E.
De Algemene Vergadering stemt in met de benoeming van de diverse commissieleden, in
dier voege dat de samenstelling daarvan niet wijzigt t.o.v. de huidige samenstelling.
F.
De samenvatting van het verslag van de kascontrolecommissie is als volgt 3:
In haar vergadering van 28 september 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering
ingestemd met de benoeming van de volgende personen in de kascommissie voor het
boekjaar 2019:
• De heer. J.A.M. Kerkhof
• De heer J.H. Boorsma
• De heer P.H.T. Verkuijlen
• De E. van der Beek – deze werd als reserve lid opgeroepen wegens verhindering
van de heer J.A.M. Kerkhof
Zij hebben de opdracht gekregen om de boeken van de vereniging over het boekjaar
2019 te onderzoeken en over haar bevindingen verslag uit te brengen aan de Algemene
Ledenvergadering op 16 mei aanstaande. De kascommissie heeft daarbij toestemming
gekregen om alle administratieve bescheiden in te zien en indien gewenst overleg te
hebben met penningmeester en/of de accountant van de vereniging.
Op donderdag 20 februari 2020 heeft de commissie haar werkzaamheden uitgevoerd ten
kantore van de vereniging.
Formulering eindconclusie
Op basis van haar werkzaamheden komt de commissie tot de volgende conclusies:
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.
CONCLUSIE
De kascommissie 2019 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 2019 aan de daaraan te
stellen eisen voldoet.
3

Een door de leden van de kascontrolecommissie ondertekent verslag is gearchiveerd op het bondsbureau en
aldaar in te zien.
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Zij stelt de Algemene Vergadering van de NBvV voor het hoofdbestuur, in casu de
penningmeester, décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar
2019.
29 februari 2020,
w.g. de leden van de kascommissie,
De heer P.H.T. Verkuijlen
De heer J.H. Boorsma
De heer E. van der Beek
De Algemene Vergadering volgt het voorstel van de commissie, waarmee décharge van het
hoofdbestuur een feit is.
G.

Verslagen van de diverse commissies
Het verslag van commissie Dierenwelzijn, -ethiek en Wetgeving is te vinden op de website
www.nbvv.nl
Verslag van de vertrouwenspersoon van de NBvV over het afgelopen jaar 2019:
Er zijn 3 personen geweest die vertrouwelijk advies hebben gevraagd in onderlinge kwesties.
Deze mensen geïnformeerd en geadviseerd wat of de mogelijkheden waren in deze.
Geen reacties weer ontvangen in deze drie aanvragen, dus neem ik aan dat de adviezen
haar werk hebben gedaan.
w.g. Jan Perdon
Het verslag van de Tuchtcommissie NBvV:
Zoals voorgeschreven in het reglement tuchtcommissie van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers heeft de tuchtcommissie jaarlijks de verplichting verslag uit te brengen aan
de Algemene Vergadering van de NBvV, waarbij hiermee is voldaan.
a. Gedurende de periode september 2019 – september 2020 heeft de tuchtcommissie
één zaak in onderzoek genomen naar aanleiding van een formele klacht.
E.e.a. betrof de misdraging van een lid van de NBvV, inhoudende ongenuanceerde
uitingen, via sociale media, waar leden, keurmeesters en bestuurders zich onheus
gekwetst en beledigd door voelden. Daarnaast was er sprake van intimiderend en
bedreigend gedrag.
De tuchtcommissie heeft n.a.v. die klacht onderzoek verricht, feiten en
omstandigheden verzameld en geanalyseerd. Deze zijn in een rapport met advies
aan de bondsraad voorgelegd ter beoordeling en sanctie. De bondsraad heeft hierop
besloten betrokkene ingevolge het handelen in strijd met geldende artikelen uit de
statuten te royeren.
b. Er hebben gedurende de genoemde periode geen wijzigingen in de samenstelling
van de tuchtcommissie plaatsgevonden
w.g. Albert Zomer
Het verslag van de Geschillencommissie:
Vanuit deze commissie zijn geen bijzonderheden te melden. Daar kan ik mee volstaan, maar
omdat onze commissie in diepe winterslaap lijkt te zijn nog wel een korte toelichting. Er zijn
geen geschillen geweest. Dat betekent m.i. dat er goed bestuurd wordt door het HB van de
NBvV, goed leiding wordt gegeven door het bondsbureau en zuiver wordt toegekeken door
de BR. Dat is gezien alle reuring in de samenleving; de vergrijzing, steeds veranderende
wetgeving, de enorme druk vanuit Brussel op Nederland op het gebied van het dierenwelzijn,
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alle monografieën die het daglicht aanschouwen enz. enz. een enorme prestatie. Goed om
eens te benoemen. In deze commissie zitten Gerrit Houwen namens de KMV, Huub v.d.
Westen namens de leden en ondergetekende namens de BR. Met het noemen van deze
namen zijn we weer klaarwakker!!
w.g. Sicco Veenstra
H.
Van de Vereniging van Speciaalclubs ontvingen we geen verslag over 2019. Wel kwamen
de volgende opmerkingen over 2020:
Ja, wat is er te vertellen over de speciaalclubs in zo een coronajaar waar zo ongeveer alles
plat ligt en afgelast is.2 x een V.S.C. vergadering uitgeschreven en 2x moeten afzeggen.
De secretaris is nog bezig om eventuele evaluatiepunten aangaande NK 2020 te
verzamelen.
w.g. Leo Wooning
I.
Highlights uit het jaarverslag van de keurmeestersvereniging over 2019
Het jaar 2019 heeft voor het KMV-Bestuur een zwarte rand door het plotseling overlijden van
onze medebestuurder en vicevoorzitter Piet Onderdelinden. Het overlijden van Piet kwam
onverwacht ook al wisten wij dat zijn gezondheid tanende was. Wij missen Piet om zijn grote
deskundigheid op vogelgebied en op het gebied van besturen van de KMV. Zijn vaak droge
humor brak menig heftige discussie om in een lach waardoor we weer met beide benen op de
grond terecht kwamen. Piet was voor velen ook gewoon een goede vriend die wij heel erg
missen.
Naast het overlijden van Piet zijn er in 2019 nog de heren Duijsens en Verheul overleden,
moge zij allen rusten in vrede.
2019 begon wel erg goed met de COM show in Zwolle, een waar vogelliefhebbers feest. Het
KMV had geen bemoeienis met de keuring maar assisteerde de organisatie op vele andere
punten. We kunnen terugzien op een goed georganiseerde COM show in Nederland.
Het KMV bestuur bestaat in het jaar 2019 uit 7 personen in verschillende functies:
Voorzitter Willem Smit
2e Voorzitter Piet Onderdelinden (overleden juli 2019, functie vacant)
1e Secretaris Hans de Boer
2e Secretaris Wim van Weert
TC Zang, voorzitter Erik Buizer
TC Kleur en Postuur, voorzitter Rein Grefhorst
TC Tropen en Parkieten, voorzitter André Gerritsen
De drie TC’s hebben tijdens de voorjaars technische dag hun reguliere verkiezingen gehouden
en een aantal tussentijdse.
In 2018 is er vanuit de KMV, de werkgroep Nieuw vraagprogramma 2020-2024 ingesteld,
deze commissie zal een (in opdracht van het HB) een nieuw vraagprogramma schrijven wat
in 2020 gebruikt gaat worden. De werkgroep heeft in november 2020 het nieuwe
vraagprogramma in de Bondsraad gepresenteerd en toegelicht. Het is unaniem aangenomen
en zal in februari 2020 op de site van de NBvV beschikbaar komen.
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Er is in 2019 een nieuw opleidingen gestart voor tropen en parkieten keurmeesters. De
TCKP heeft op 31 december vier examens afgenomen wat heeft geleid tot 2 extra
bevoegdheden en 1 nieuwe keurmeester Postuur
Tijdens de VJTD in Apeldoorn zijn er twee voorstellen in stemming gebracht, het voorstel
eigen keurbrief voor de kleurgrasparkiet is met 25 voor en 24 tegen stemmen aangenomen
maar is vervolgens door het bondsbestuur verworpen.
Het voorstel tot het wel keuren van bonte kleurkanaries ingediend door C. van Elven is
verworpen met 8 voor en 82 tegen.
In het keurseizoen 2019 is er herhaaldelijk een beroep gedaan op het KMVbestuur voor het zoeken naar oplossingen bij een keurmeesters te kort. Een aantal
keurmeester viel voor langere tijd uit door plotseling ernstig ziek worden. De openstaande
keuringen konden allen goed worden opgelost met medewerking van collega’s. Waarvoor
onze dank.
Het keurseizoen 2019 heeft 11 klachten opgeleverd, de keuring van het NK 2020 is
hierin niet meegenomen.
TC
Tropen & Parkieten
Kleur & Postuur
Zang

Aantal

Gegrond

7
4
0

2
1

Ongegrond/ niet
ontvankelijk
3
3

Nog in
behandeling
2
0

Het KMV-bestuur is niet betrokken bij de COM en OMJ, op zijn minst bijzonder aangezien de
NBvV een van de grootse aangesloten organisaties bij de COM is.
De EE is binnen Nederland een kleine organisatie die niet om veel keurmeesters vraagt, op
dit moment zijn er 4 kleur en postuur keurmeesters beschikbaar voor de EE en 5 tropen en
parkieten keurmeesters beschikbaar. Dit is voor 1 wedstrijd in de drie jaar meer dan
voldoende.
J.
Tot slot
Bovenstaande is een weergave van het digitale verloop van de Algemene Vergadering,
waarbij de gevolgde werkwijze voldoet aan de eisen die hieraan gesteld moeten worden.
Alle betrokkenen spraken gedurende dit proces de hoop uit dat wij in 2021 weer in goede
gezondheid op de voor ons gebruikelijke wijze bijeen kunnen komen.
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