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september 2017

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

Als bijlage bij dit bulletin ontvangt u:
•
•
•

De advertentie van Vogel 2017 voor uw clubblad
De geloofsbrief voor de districtsvergaderingen
Voor afdelingen van een aantal districten informatie van het bestuur

Uitleg wijzigingen n.a.v. aangenomen voorstellen in de algemene vergadering
mei 2017
Op de afgelopen Algemene Vergadering (AV) NBvV van mei
2017 zijn enkele voorstellen aangenomen m.b.t. het meespelen tijdens districtstentoonstellingen in andere districten, dan
het district waar betrokkene zijn/haar ringen bestelt. Graag
verduidelijken wij hiermee de aangenomen voorstellen voor de
praktijk.

zijn in dat naastgelegen district. E.e.a. dient in nauw overleg
tussen de betreffende districtsbesturen te gaan, daar ruimte en
mogelijkheden natuurlijk wel bepalend zijn. Een ontvangend
district mag/kan hiertoe extra kosten in rekening brengen (bv.
als een district een district TT stichting heeft, waarbij haar
leden jaarlijks een afdracht doen).

1.
Het is leden van de NBvV toegestaan mee te doen tijdens districtstentoonstellingen in meerdere districten, mits zij
in de betreffende districten volwaardig bondslid zijn van een
NBvV afdeling in dat district (lid X is volwaardig bondslid bij
afdeling Y in Drenthe en afdeling Z in Groningen en betaald
bij beiden bondscontributie). Betrokkene komt dan ook voor
alle bondsprijzen in aanmerking.
2.
Bij een calamiteit, bv. vogelgriep, waardoor de districtstentoonstelling van een district afgelast moet worden, mogen
volwaardig bondsleden uit dat NBvV district meespelen in
een naast gelegen district, ongeacht of zij wel of geen bondslid

Tijdens de AV is tevens een voorstel in stemming gebracht betreffende spoedringen en de extra kosten die hieraan verbonden zijn. De stemminguitslag was nagenoeg gelijk, met voordeel voor het voorstel. Het hoofdbestuur heeft zich over deze
materie gebogen. Gezien de vergaande gevolgen, op organisatorisch gebied op het bondsbureau, als wel financieel gebied
voor de NBvV maar ook voor de leden (duurdere ringprijs)
heeft het hoofdbestuur hier nog geen beslissing ingenomen
en wordt deze materie voorgelegd aan bondsraad. Vooralsnog
geldt voor de ringenbestelling de geldende procedure.

verkort vraagprogramma
Zoals u weet is het bekende boekje met het verkorte vraagprogramma dat elke 5 jaar aan de leden beschikbaar wordt gesteld
inmiddels niet meer actueel. Er zijn eenvoudigweg teveel
correcties en wijzigingen doorgevoerd, waardoor het oorspronkelijke boekje achterhaald is.
Toch is er onder de leden veel vraag naar de verkorte uitgave zeker nu het tentoonstellingsseizoen weer een aanvang neemt.
De lijst geeft namelijk een samenvatting o.b.v. de meest
ingestuurde vogels, hetgeen voor bepaling van het juiste klassenummer veel gemakkelijker is dan de hele uitzoekerij in het
volledige vraagprogramma.

Om het de leden niet nodeloos lastig te maken wordt op dit
moment gewerkt een een nieuwe versie van het verkorte vraagprogramma. De verwachting is dat dit zeer binnenkort (mogelijk zelfs medio week 38) beschikbaar is. E.e.a. is dan net als
voorheen op onze site te raadplegen/downloaden. U vindt het
dan onder “Downloads”, tabje “Tentoonstellingen”. We zullen
e.e.a. tevens als nieuwsbericht op de homepage zetten.
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Nederlandse
Kampioenschappen

in de IJsselhallen
te Zwolle
van 11 t/m 14 januari 2018
De grootste vogelshow van Nederland
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Met meer dan 15.000 vogels
Een evenement
van wereldklasse
Data en openingstijden:
Donderdag 11 januari van 11.00 tot 17.00 uur
Vrijdag
12 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag
13 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag
14 januari van 10.00 tot 16.00 uur
Waar vogelliefhebbers uit het hele land elkaar ontmoeten.

ledenadministratie
Afdelingssecretarissen: graag even uw aandacht!
Nog steeds tobt het bondsbureau met het gegeven
dat bij de import van de voormalige ANBvV-leden
naar voren kwam dat daarin als entreedatum (“lid
sinds …”) veelvuldig als aanvang het jaar 1900 vermeld stond. Zulke oude leden hebben we niet.
Het zou erg fijn zijn als u e.e.a. even wilt checken in
de online ledenlijst en eventuele correcties aan ons
door wilt geven.
Tevens het verzoek om aldaar ook even te checken
of de juiste samenstelling van uw bestuur wel bij ons
bekend is.
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ID Kweekkaart-houder

4,25
per 5 stuks

(excl. verzendkosten)

Bestel nu via

shop.nbvv.nl

Onmisbaar in uw volière

Weerstation
Met o.a. de functies: klok, datum,
dagaanduiding, thermometer en hygrometer.
Inclusief 2 AAA batterijen.

Deze ID Kweekkaart-houder is makkelijk aan
de buitenkant van de kooi op te hangen.
Op de bijgeleverde kaart kunt u de
kweekresultaten noteren. Levering per 5 stuks.

Hij is weer verkrijgbaar deze prachtige
NBvV kalender 2018
Vastgestelde
verkoopprijs, incl.
verzendkosten.
per stuk
2 stuks

€ 5,60
€ 8,10

Bestel nu via

shop.nbvv.nl

12,50

Bestel nu via

shop.nbvv.nl

(excl. verzendkosten)

Nieuw

Ringenhouder

3,25

(excl. verzendkosten)

Bestel nu via

shop.nbvv.nl
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Bestel nu via

shop.nbvv.nl

Handige ringenhouder. Met een stift kunt u de
ringmaat op de ringenhouder schrijven.
Makkelijk en overzichtelijk kunt u zien hoeveel
ringen u nog in voorraad hebt.

