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Besturen van de afdelingen
Districten
Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
Ereleden en Leden van Verdienste
Speciaalclubs

BELANGRIJK NIEUWS VOOR DE BESTUURDERS VAN DE BIJ DE NBVV AANGESLOTEN
VERENIGINGEN, DISTRICTEN EN BONDSRAAD

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het hoofdbestuur heeft besloten om de AV in bescheiden
vorm doorgang te laten vinden. Zoals in eerder bulletins al
aangekondigd wordt het een bijeenkomst in uiterst bescheiden
vorm met een maximaal aantal deelnemers, dit in verband met
de risico’s die Corona nog altijd met zich meebrengt.
•
•
•
•

Datum: 17 oktober 2020. Aanvang: 10.00 uur Locatie: De Aker te Putten
Deelnemers: Hoofdbestuur, Bondsraad, woordvoerder
kascontrolecommissie, en elk bondsraadlid neemt maximaal 1 gedelegeerde mee.
Wij vragen het bondsraadlid om de naam van de gedelegeerde door te geven aan het bondsbureau.
Van de diverse commissies en bondsfunctionarissen, die
normaliter het mondeling verslag uitbrengen, vragen we
nu een schriftelijk verslag.

Dit maakt dat de vergadering uit een ongeveer 35 personen
bestaat, gezien de huidige omstandigheden is dat nog net
behapbaar voor zalencentrum De Aker.

Stemprocedure
Al eerder ontvingen de afdelingen de stembescheiden, maar
we kiezen ervoor om alle afdelingen en districten de stemformulieren opnieuw toe te sturen.
• Afdelingen brengen hun stem uit door middel van het
opsturen van het stemformulier naar de secretaris van het
district, voor 1 september
• Elk district stelt een stemcommissie samen, controleert
of het aantal uitgebrachte stemmen per afdeling klopt, en
stuurt de resultaten door naar het Bondsbureau.
• Per district wordt een gedelegeerde gekozen.
• Verspreide leden kunnen hun stem uitbrengen door middel van een stemformulier welke op de website te vinden
is onder “downloads”.
• Tijdens de AV wordt een stemcommissie samengesteld die
de uitslag controleert en bekend maakt.
Het hoofdbestuur
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NBVV EN CORONA
Tentoonstellingsactiviteiten
De activiteit van het coronavirus neemt helaas sterk toe in
en rondom Nederland. In België hebben onze collega’s, van
de KAOB en KBOF daarom nu al besloten om alle tentoonstellingsactiviteiten af te gelasten. Dit is een zware klap voor
de Belgische vogelsport en dit zal voor de beide bonden niet
een gemakkelijke beslissing geweest zijn.
Op 7 augustus heeft ons hoofdbestuur dit Belgische besluit
ook besproken en de voors en tegens voor de Nederlandse
situatie tegen elkaar afgewogen.
Vooralsnog is er besloten om de eerder genomen besluiten te
handhaven. Dit betekent dat de voorbereidingen van het NK
doorgaan. Verder is het hoofdbestuur van mening dat onze
verenigingen en districten zelf heel goed kunnen bepalen
of het organiseren van een show al dan niet doorgang kan
vinden. Een centraal veto willen we niet, maar kunnen we

ook niet uitspreken, aangezien onze verenigingen zelfstandige
verenigingen zijn en dus zelfstandig hun keuzes maken.
Van een aantal districten weten we dat ze twijfelen en van een
flink aantal afdelingen weten we al dat ze dit jaar geen show
organiseren. Ook weten we van een aantal shows die overgaan
naar een eendagskeuring zonder publiek. Eén vereniging kiest
ervoor om drie keuringen op drie dagen te organiseren, voor
elke vogelgroep een keuring en in het buitenland gaat een keuring via het inleveren van foto’s. En uit Drenthe vernamen we
dat een kleindierenvereniging de keurmeesters bij de fokkers
thuis laat komen.
In alle gevallen; Houd u aan de regels en bedenk, gezondheid
is het belangrijkste.

PRIJZENSYSTEEM
Zoals u weet is in de bondsraad besloten om de Best of Show af te schaffen, dit geldt voor zowel de NK als de districten. E.e.a.
is een voortvloeisel van het digitaal keuren tijdens de NK en daarom ook vanwege een gelijkluidend keursysteem doorgetrokken
naar de districten. Op de NK zullen hier klassementen voor terug komen, zoals als proef in 2020 heeft plaatsgevonden.
Voor de duidelijkheid is nogmaals het schema toegevoegd voor wat betreft de minimaal te behalen punten. Tussen prijswinnaars
en niet prijswinnaars is er altijd verschil. De nieuwsbrief van juli heeft hier ook al duidelijkheid over gegeven.
Minimum aantal punten
Minimum aantal punten voor een bondsprijs op district TT 2020 & NK Vogel 2021 senioren en jeugd:
enkelingen

stellen

stammen

senioren

jeugd

senioren

jeugd

senioren

jeugd

Harzers

85

82

170

164

340

328

Waterslagers

114

111

228

222

456

444

Timbrado’s

82

79

n.v.t.

n.v.t.

328

316

90

180

180

364

364

Overige vogels
90
Stammen is inclusief eenheidspunten.
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