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Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Districtsbesturen
Besturen van de KMV en TC’s
Bondsraadsleden
Ereleden en Leden van Verdienste
Hoofdbestuur

Als bijlage bij dit bulletin ontvangt u:

•
•
•

het conceptverslag van de Algemene Vergadering
het verzekeringsform,ulier voor de tentoonstellingen 2016
het aanvraagformulier voor de tentoonstellingen in 2017 (in te leveren bij
uw district)

de Fusie is een feit!

bestellingen voor nieuwe leden

Na de stemming in zowel de Algemene Vergadering van de
NBvV als op het Bondscongres van de ANBvV is duidelijk dat
zowel de leden van de NBvV als het congres in overdonderende meerderheid akkoord waren gegaan met de fusie tussen
beide organisaties! Over het hoe en waarom daarvan heeft u
al veel kunnen lezen. Per 1 januari 2017 gaan beide bonden
definitief samen. En over hoe het nu verder zal gaan wordt
een ieder uiteraard middels ons blad, vooorlichtingsbulletins,
nieuwsbrieven, etc. op de hoogte gebracht.

Wij krijgen vaak vragen over hoe het nu precies zit met de
ringenbestellingen voor nieuwe afdelingsleden. dus bij deze de
zaken nog maar eens op een rijtje:
• Zijn zij door de secretaris aangemeld, dan
wordt deze mutatie de
eerstvolgende werkdag
goedgekeurd.
• Onze database synchroniseert ‘s nachts met de
server van de internetapplicatie, dus ziet de
secretaris het nieuwe lid
de volgende dag in zijn
ledenlijst.
• Een dag later ziet de ringencommissaris het lid dan op de
website waarop hij/zij de ringenbestelling kan doen.
•
Zolang het lid niet bij de ringencommissaris zichtbaar is
kunnen er dus geen ringen voor het lid besteld worden.
• Meldt nieuwe leden dan ook zo snel mogelijk aan!

De nieuwe organisatie zal verder gaan onder een nieuw beeldmerk. Bij deze presenteren wij u het nieuwe logo:

Het komende halfjaar zullen wij gaan gebruiken voor allerhande aanpassingen (o.a. aan briefpapier, website, formulieren,
etc. etc.), welke wij dus geleidelijkerwijs in zullen laten gaan.
Op 1 janauri zal alles dan omgezet zijn.
Verdere info volgt!

faxnummer nbvv
In de communicatie met het bondsbureau wordt
tegenwoordig (net als bij andere bedrijven het geval
is) vrijwel geen gebruik meer gemaakt van de fax. We hebben
daarom besloten niet meer te investeren in de aanschaf van
een nieuw apparaat en het faxnummer te beëindigen. Het
bondsbureau is dus niet meer per fax te benaderen.

Om misverstanden te voorkomen:
Een “nieuw lid” is een geheel nieuwe aanmelding of een aanmelding van een oud lid met oud kweeknummer die minstens
3 jaar geen bondslid is geweest. Het gaat er bij de korting
(geen spoed- of administratiekosten) dus niet om of iemand
een nieuw lid van de vereniging is! Dit is destijds een bewuste
keuze geweest - gemaakt te voorkomen dat mensen herhaaldelijk overstappen naar andere afdelingen om zo spoedkosten te
omzeilen. Uw vereniging is er voor uw eigen leden en is geen
duiventil!
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(spoed)bestellingen ringen

bankrekeningen

Alle spoedbestellingen voor ringen maken wij op maandag.
Dat wil zeggen dat wat van maandag t/m vrijdag binnen komt
de volgende week maandag gemaakt wordt. Om er voor te
zorgen dat wij alle aanvragen ‘s maandag direct kunnen maken
en tijdig ter post aan kunnen bieden, sluiten we de productiebestanden voor die levering op vrijdagmiddag. Hou er dus
rekening mee dat alle spoedbestellingen die u op vrijdag na
16.30 of in het weekend plaatst pas een week later gemaakt
worden.
Tijdig de spoedbestelling doorgeven is dus belangrijk. Dure
spoedbestellingen voorkomen door tijdig te bestellen is natuurlijk nog beter!

Elk jaar weer worden wij geconfronteerd met afdelingen die
(soms flink) in de problemen zijn geraakt doordat zij hun
betalingsverkeer nog steeds via privérekeningen laten verlopen.
Ook ringencommissarissen hebben er een handje van te laten
incasseren van hun privérekening en niet via verenigingsrekeningen.
Niet alleen doordat zich onregelmatigheden voordoen, maar
bijvoorbeeld ook wanneer de penningmeester komt te overlijden.
Een welgemeend advies:
Als dat in uw vereniging nog niet zo is, vraag dan bij uw bank
een verenigingsrekening aan en laat alle betalingsverkeer via
deze rekening lopen. U heeft dan alles overzichtelijk via 1
rekening, privé- en verenigingsgelden raken niet door elkaar
en medebestuurders kunnen er gebruik van maken in geval
van noodzaak. Ook de verplichte jaarlijkse controle door de
kascontrolecommissie is zo veel transparanter.
Daarnaast zijn de banken eigenlijk verplicht verenigingen een
privérekening te weigeren. dus vroeger of later komt u toch
voor zo’n overgang te staan.

Is een bestelronde afgesloten, dan schakelt ons syteem
automatisch door naar de volgende ronde. Bent u te laat met
de reguliere bestellingen voor uw leden en voert u deze toch
als “gewone” bestelling in, dan komt uw bestelling dus in de
volgende ronde terecht.
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