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aftreden secretaris nbvv

definitie leden

De secretaris NBvV Dhr. Ton Koenen heeft laten weten dat hij
per direct zijn functie als bondssecretaris moet neerleggen. De
reden daarvoor is gelegen in het feit dat hij zich zorgen maakt
over zijn gezondheid en wil voorkomen dat deze in gevaar
komt. Uiteraard respecteert het HB Ton’s besluit.

Door het samengaan van de ANBvV en de NBvV zijn er
besturen c.q. leden die vragen hebben over het lidmaatschap.
Veel leden waren lid van twee afdelingen (bij zowel de ANBvV
als de NBvV) om zodoende mee te kunnen doen op de beide
Nationale Kampioenschappen. De redenen, na samenvoeging,
om alsnog lid te blijven bij beide afdelingen zijn voor sommigen weggevallen. Er zijn echter ook leden die al jarenlang lid
zijn en eigenlijk geen keuze willen maken tussen de afdelingen
waar zij lid zijn.

Door het hoofdbestuur, zal na verkregen instemming van de
bondsraad, een kandidaat als waarnemer voor de opgevallen
functie worden voorgedragen, welke deze taak op zich zal nemen tot minimaal de Algemene Vergadering van mei 2017.
Formeel is er door het neerleggen van de functie door de secretaris een vacature in het hoofdbestuur. Kandidaten voor een
hoofdbestuursfunctie kunnen zich tot een nog nader, door de
bondsraad, te bepalen datum voor de AV van 2017 beschikbaar
stellen.
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De NBvV heeft op de Mondial 2017 te Almeria (Spanje) definitief de toewijzing gekregen van de wereldshow 2019. Deze
zal gehouden worden in de IJsselhallen te Zwolle van 3 tot 13
januari 2019. Er komt veel werk op ons af, vooral in de dagen
voorafgaande aan deze COM show. Het spreekt voor zich dat
de NBvV, gebruikmakende van ervaring vanuit eerdere shows,
o.a. die van Rosmalen, aan de rest van de wereld wil laten zien
dat wij in staat zijn een mooie en verzorgde show neer te zetten. Vanwege het motto: “De NBvV zijn wij allen” zullen wij op
velen van u een beroep doen. Wij hebben er zin in! U ook?

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 kent bondsleden, gesplitst in jeugd en seniorleden
(hieronder vallen tevens ereleden) en daarnaast verspreide
leden. Het is bekend dat afdelingen ook leden onder andere
noemer opnemen, zoals: verenigingsleden, steunende leden,
gezins- of familieleden of maatschappen. Hiervoor wordt in de
meeste gevallen geen contributie aan de bond afgedragen. De
NBvV kent geen bezwaar tegen dubbele lidmaatschappen (bij
verschillende afdelingen) of andere vormen van lidmaatschap.
Volwaardig lidmaatschap heeft uiteraard de voorkeur, dit
bepaalt namelijk de sterkte van onze organisatie. De NBvV benadrukt echter dat zij alleen verantwoordelijkheid neemt voor
leden van de NBvV (lid waarvoor contributie afgedragen wordt
aan de NBvV). Alle overige vallen onder verantwoordelijkheid
van de betreffende afdelingen en haar besturen.
Leden van de NBvV mogen dienaangaande meestemmen over
NBvV zaken. Alle overige, niet in de statuten van de NBvV genoemde, leden mogen alleen meestemmen over interne zaken
binnen een afdeling. Het spreekt vanzelf dat functionarissen
van een afdelingsbestuur volwaardig lid van die afdeling van de
NBvV dienen te zijn.
Bij dubbel of meervoudig lidmaatschap kan een betreffend lid
te kennen geven dat hij/zij maar 1 maandblad wenst te ontvangen, hierop wordt echter geen reductie op de contributie
gegeven. U kunt uw wens doorgeven aan het bondsbureau.
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nieuws van de keurmeestersvereniging
Onderwerp: Contracteren van keurmeesters en hun keurbevoegdheden.

legenda toevoegingen:
			
LEGENDA

Beste afdelingssecretaris,
AF
Zoals u weet zijn de beide bonden (ANBvV en NBvV) per
1 januari jl. samengevoegd en verder gegaan onder de naam
NBvV. Ook de keurmeestersverenigingen zijn samengevoegd
en alle keurmeesters beschikken inmiddels over een digitale
agenda voor het vastleggen van keurafspraken bij de NBvV.
Met behulp van deze digitale agenda kunt u via de website
https://leden.nbvv.nl/ heel eenvoudig zien of een keurmeester
vrij is voor een keuring en met hem/haar contact opnemen en
om een keuring vast te leggen. Er zijn echter wel wat onduidelijkheden over de verschillende keurbevoegdheden van de
diverse keurmeesters, de voormalige ANBvV kende een wat
andere opleidingsstructuur dan de NBvV. Om deze onduidelijk
weg te nemen ontvangt u hierbij enige uitleg.
Verschillende keurmeesters/bevoegdheden
Er zijn de volgende keurbevoegdheden voor de keurmeesters:
1.
Kleurkanaries
2.
Kleur en postuurkanaries
3.
Postuurkanaries
4.
Harzers
5.
Waterslagers
6.
Tropen, duiven, grondvogels en Europese cultuurvo-		
gels
7.
Grote parkieten en (dwerg)papegaaien
8.
Standaard grasparkieten
9.
Timbrado’s (zang)
Binnen de voormalige ANBvV was er een aparte bevoegdheid
voor Europese cultuurvogels, waarvoor een kleine groep kanariekeurmeesters bevoegd was. De Tropen keurmeesters van de
voormalige ANBvV hebben deze bevoegdheid, op een enkeling
na, niet.
De kanariekeurmeester met de bevoegdheid om Europese
cultuurvogels te keuren kunt u herkennen door de toevoeging
EC in hun legenda. De Tropenkeurmeesters die geen Europese cultuurvogels mogen keuren kunt u herkennen door de
toevoeging in de legenda van GEC.
Alle overige Tropenkeurmeesters mogen wel Europese Cultuurvogels keuren. Keurmeesters met de toevoeging SpEC
hebben nog een extra specialisatieopleiding voor Europese
Cultuurvogels gevolgd.
EC
Kanariekeurmeester met de bevoegdheid om Europese cultuurvogels te keuren.
GEC
Tropenkeurmeesters die geen Europese cultuurvogels mogen keuren.
SpEC Tropenkeurmeesters die een specialisatie opleiding
voor Europese cultuurvogels hebben gevolgd.
Let hier goed op bij het contracteren van een keurmeester en
bij onduidelijkheid vraag er naar bij de betreffende keurmeesters, bedenk daarbij dat een antwoordt als ‘ik mag alles keuren’
bij uitstek een verkeerd antwoord is. Op de keurdag er achter
komen dat iemand iets niet mag keuren leidt tot onnodige
frustratie en teleurstelling. Onderstaand nog de uitleg van de
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heeft examen specialisatiecursus Agapornissen en 		
Forpussen met goed gevolg afgelegd
heeft examen specialisatiecursus Australische Prachtvinken met goed gevolg afgelegd
is keurmeester COM
heeft examen specialisatie cursus Europese cultuur-		
vogels met goed gevolg afgelegd
mag ook Europese cultuurvogels keuren
mag geen Europese cultuurvogels keuren
ook bevoegd tot het keuren van grasparkieten
heeft examen basisopleiding grasparkieten met goed 		
gevolg afgelegd
geeft lezingen
geeft lezingen met dia’s
heeft de specialisatiecursus Lonchura’s en Japanse 		
meeuwen met goed gevolg afgelegd
geeft lezingen met video
ook bevoegd tot het keuren van grote parkieten en 		
(dwerg)papegaaien
heeft examen specialisatiecursus Grote Parkieten met
goed gevolg afgelegd
ook bevoegd tot het keuren van tropische-en Euro-		
pese vogels, bastaarden, duiven en grondvogels
Keurmeester heeft specialisatiecursus Grasparkieten
met goed gevolg afgelegd
verricht tafelkeuringen
heeft examen specialisatiecursus Vruchten- en insectenetende vogels met goed gevolg afgelegd
heeft examen specialisatiecursus Zebravinken en 		
Japanse meeuwen met goed gevolg afgelegd
heeft examen specialisatiecursus Zebravinken met 		
goed gevolg afgelegd

keurcontracten
Ook is er nog wat onduidelijkheid over de keurcontracten,
daarom nog een korte uitleg hierover;
U hoeft als vereniging maar twee keurcontracten uit te
draaien, één voor de keurmeester en één voor u zelf. Deze
twee keurcontracten stuurt u met een gefarceerde antwoordenveloppe naar de betreffende keurmeester, deze ondertekend
de contracten en stuurt er één naar u retour, het tweede exemplaar behoud hij/zij zelf. Het derde exemplaar is vervallen en
hoeft u niet naar het district of het Bondsbureau te sturen!
Indien u over bovenstaande vragen heeft kunt u ons mailen via
secretariaatkmv@gmail.com
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest,
Met vriendelijke groet,
Hans de Boer
Secretaris a.i. KMV
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gestopte keurmeesters
Onderstaande keurmeesters zijn gestopt. Langs deze weg het verzoek om nog even goed te kijken of u voor komend seizoen
geen keuring met een van deze heren heeft staan. De afdeling moet zelf voor vervanging zorgen, bij problemen contact
opnemen met secretariaat KMV.
Beerenfenger TH L
Bisschop H. 		
Brake te L.H.J.		
Camps M B G		
Eijtink H.		
Geffen G van		
Gent H van		
Hagenaars P C		
Hasselerharm J J		
Houdijker den T.		
Huisman A.J. 		
Hulsebosch J A M
IJzermans W		
Koopmans P		
Linden C H M van de
Schijf G T M		
Schmeits G.M.H.
Simons J H		
Smit H T H		
Stein A B		

Keurmeester Timbrados
Keurmeester Waterslagers
Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels
Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels
Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels
Keurmeester Kleur &Postuur kanaries
Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien en Grasparkieten
Keurmeester Harzers
Keurmeester Waterslagers
Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien
Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien en Grasparkieten
Keurmeester Kleur kanaries
Keurmeester Postuur kanaries
Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels
Keurmeester Tropen, duiven en grondvogels
Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien en Grasparkieten
Keurmeester Kleurkanaries
Keurmeester Tropen, duiven, grondv-, Grote parkieten, (dwerg) papegaaien
Keurmeester Timbrados
Keurmeester Grote parkieten, (dwerg) papegaaien en Grasparkieten
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