Voorlichtingsbulletin
“De NBvV, dat zijn we samen!”
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
tel. 0164 - 23 50 07
fax. 0164 - 23 90 20
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:

•
•
•
•
•
•
•

JUNI 2015
Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Districtsbesturen
Besturen van de KMV-en
Bondsraadsleden
Ereleden en Leden van Verdienste
Hoofdbestuur

ALS BIJLAGE BIJ DIT BULLETIN ONTVANGT U:
•
•

Conceptverslag Algemene Vergadering  9 mei jl.
Aanvraagformulier tentoonstelling (inleveren bij uw districtsbestuur)

VAN DE WEBSHOP

OPROEP ARTIKELEN MAANDBLAD
De redactie van “Onze Vogels” zit met regelmaat te springen om kopij. Vooral artikelen over vogels, de kweek,
huisvesting, etc. zijn meer dan welkom. Langs deze weg
het verzoek om eens binnen uw vereniging te kijken of er
leden zijn die de bereidheid hebben een artikel voor het
blad te schrijven.  Het enige criterium is dat de inhoud
voor een breed publiek van vogelliefhebbers interessant
is en uiteraard is er hulp bij tekstcorrectie, grammatica
en indeling mogelijk.
De auteurs kunnen voor nadere informatie contact opnemen met Hans van der Stroom – hoofd bondsbureau.
Suggesties zijn meer dan welkom!

Voor het TT-seizoen van 2015 zijn de keurbriefjes van zowel de Kleurkanaries als die voor de Vorm- en Postuurkanaries veranderd. Controleer of het jaartal op keurbriefje
zoals dat op deze website is afgebeeld overeenkomt met
het jaartal dat op de in uw bezit zijnde keurblokjes. Voor
deze vogels gebruikt u één jaartal. U mag voor dezelfde
soort vogels geen oude en nieuwe keurbriefjes door
elkaar gebruiken.

Voor elk artikel dat via bemiddeling van een afdeling
geplaatst is belonen wij de vereniging in kwestie met een
cadeaucheque van € 25,00! Door uw leden wat op te
porren realiseert u (met maar weinig moeite) dus bijvoorbeeld alvast aardige prijzen voor uw tentoonstelling!

Zie ook het voorlichtingsbulletin van maart 2015.
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INCASSO RINGEN

VERZEKERINGSFORMULIER ONLINE !

Het komt regelmatig voor dat ringencommissarissen bij
het doen van een bestelling voor een lid ook het bankrekeningnummer van het betreffende lid opgeven voor de
betaling.  Helaas kan het bondsbureau daar niets mee,
want van het betreffende lid hebben en willen wij geen
toestemming tot automatische incasso. Dus wordt de
betaling  op voorhand door de bank onmogelijk gemaakt.
Wij kunnen dan weinig anders dan het rekeningnummer
weer wijzigen in het nummer dat eerder door de ringencommissaris is opgegeven.  Incasso kan alleen van deze
rekening!

Voorheen ontving u deze maand ook het formulier dat
u voorafgaand aan uw tentoonstelling in moest leveren  
t.b.v. de verzekering en de bondsprijzen.  Met ingang van
dit seizoen zullen de afdelingssecretarissen deze gegevens via hun persoonlijke inlogscherm op kunnen geven.
Voor het oplossen van tekorten aan keurmeester en plotselinge uitval  wil de KMV namelijk graag online kunnen
beschikken over d e actuele gegevens aan tentoongestelde vogels. Door uw opgave via een eenvoudig invulformulier op de website te zetten kan e.e.a. achter de schermen gekoppeld worden aan gegevens in de database van
de keurmeestersagenda en heeft de KMV sneller inzicht
en  een oplossing voorhanden. Aan de verzekering en het
toesturen van prijzen veranderd voor u niets, behalve dat
e.e.a. hiermee ook sneller kan verlopen.
Uiteraard zullen wij u ruim voor het tentoonstellingsseizoen begint nader informeren.

Overigens is het zo dat (ondanks vele eerdere oproepen)
veel ringencommissarissen nog steeds via hun privérekening de afschrijving regelen. Wij dit ten stelligste af. Gebruik van privérekeningen t.b.v. verenigingsactiviteiten
kan voor alle betrokkenen grote problemen geven. Het
verdiend aanbeveling om alle betalingen via de verenigingsrekening van de penningmeester t e laten verlopen.  
De ringencommissaris ontvangt altijd de facturen voor de
bestelde ringen voorafgaand aan incasso via de E-mail.
Hij/zij kan ze dus eenvoudig doorgeven aan de penningmeester.

POSTUURKOOI
Momenteel circuleren er berichten over tentoonstellingskooien welke door de bondsraad van de NBvV
goedgekeurd zouden zijn. Het betreft hier met name de
nieuwe open postuurkooi.

Het hoofdbestuur van de NBvV wijst er op dat alleen die
kooien gebruikt mogen worden welke door de bondsraad
van de NBvV goedgekeurd zijn. Wie afwijkende kooien
gebruikt doet dat voor eigen risico!

Informatie met tekeningen, maten  en
uitvoering van alle door de bondsraad goedgekeurde en dus toegestane kooien staat
op onze website en is eventueel via ons
bondsbureau verkrijgbaar.

Op dit moment is dit de enige uitvoering van de Nieuwe Open Universele Postuurkooi waarvoor de Bondsraad haar toestemming heeft gegeven.
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