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

Aan:
•
•
•
•
•

MAART2020

Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
Ereleden en Leden van Verdienste
Keurmeesters

ALS BIJLAGE BIJ DIT BULLETIN ONTVANGT U:

•
•

Het stemformulier voor de Algemene Vergadering
Van een aantal districten (Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland) informatie vanuit het districtsbestuur

(HET JAARVERSLAG 2019 IS DEZE WEEK PER POST NAAR ALLE AFDELINGEN E.D. VERZONDEN)

NAAR AANLEIDING VAN DE ACTUALITEIT RONDOM HET CORONA-VIRUS HEEFT
HET HOOFDBESTUUR BESLOTEN OM ZOWEL DE DISTRICTSVERGADERINGEN
VAN DIT VOORJAAR ALS DE DAAROP VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING
VAN 16 MEI A.S. TOT NADER ORDER UIT TE STELLEN.
U ONTVANGT T.Z.T. BERICHT ALS ER NIEUWE DATA BEKEND ZIJN.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID BONDSBUREAU
Gelukkig weten veel verenigingen, klanten en individuele leden het bondsbureau van de NBvV te vinden! Dagelijks worden wij
vele malen benaderd met allerlei vragen, verzoeken om informatie, problemen met ringen, hulp bij weggevlogen of juist gevonden vogels, zaken ter ondersteuning van een verenigingsbestuur, etc., etc. Je kunt het zo gek niet bedenken of de vogelliefhebber
heeft wel iets waar hij de bond over wil benaderen. Daar zijn wij natuurlijk blij mee, want we helpen u allen graag verder als dat
kan.
Alleen is het zo dat bijna elk contact bij ons ook om opvolging vraagt: even een nummertje opzoeken, even iets wijzigen of opsturen, een artikel opzoeken, een telefoongesprek voeren … het kost allemaal tijd. En dat niet alleen – soms komt het net even niet
uit omdat er een andere reguliere klus eigenlijk zonder storing moet kunnen gebeuren.
Daarom (en om diegenen die ons benaderen ook fatsoenlijk te kunnen blijven helpen) hebben wij in overleg met het Hoofdbestuur besloten om onze telefonische bereikbaarheid terug te brengen naar de ochtenden. Dan kunnen we ’s middags goed en
minder gestoord de opvolging van alle contacten afwerken. Ik neem zonder meer aan dat u daar begrip voor heeft.
Een en ander houdt in dat het bondsbureau vanaf 01 april a.s. alleen ’s morgens tussen 08.30 en 12.30 telefonisch bereikbaar is.
Dus in de middag niet meer. U kunt ons natuurlijk altijd mailen via info@nbvv.nl
Met vriendelijke groet namens alle medewerkers,
Hans van der Stroom – hoofd bondsbureau
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