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

ALGEMENE VERGADERING 17 OKTOBER JL.

Hij is er weer!

Zoals u wellicht al heeft vernomen waren er n.a.v. de aanscherping van de Coronamaatregelen problemen om de
(eerder om dezelfde reden al verschoven) Algemene Vergadering van 17 oktober doorgang te laten vinden. Fysiek
bijeenkomen zoals we dat gewend zijn bleek onmogelijk.

De NBvV-kalender 2021

Omdat het Hoofdbestuur en Bondsraad niet wilden laten
gebeuren dat hierdoor verdere bestuurlijke vertraging zou
ontstaan is daarom gekozen om de vergadering en besluitvorming langs digitale weg te laten plaatsvinden. Dit is
(met instemming en medewerking van alle gedelegeerden
– waarvoor dank!) uiteindelijk vlot verlopen. Inmiddels
wordt de wijziging van de statuten door de notaris geëffectueerd en kunnen wij de heren Mertens en Zomer
feliciteren met hun (her)benoeming in het hoofdbestuur.
U vindt het volledige verslag hiervan als bijlage bij
dit bulletin.
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VERMELDINGEN IN ONZE VOGELS
Er blijken bij leden helaas nog veel onduidelijkheden te
zijn over de vermelding van jubilarissen of overledenen
in Onze Vogels. Regelmatig nemen leden min of meer
verontwaardigd contact op met het bondsbureau omdat
zij een vermelding missen. Daarom bij deze nog eens een
korte uitleg:
Wij plaatsen de namen, jubileumjaren en bericht van
overlijden alleen op verzoek van de afdelingen. E.e.a.
gebeurd dus nooit automatisch op basis van onze ledenadministratie. De reden daarvoor is dat lang niet iedereen
dit op prijs stelt. Is dat wel het geval, dan zal de secretaris
van de afdeling hierover dus even een berichtje naar het
bondsbureau moeten doen. Een en ander wordt dan bij
eerstvolgende gelegenheid gepubliceerd.
Overigens: jubileumspeldjes en de uitreiking daarvan
kunnen door de afdelingen aangevraagd worden via het
district.

Te koop in onze webshop:
http://shop.nbvv.nl

VERZENDING RINGEN VANAF 2022
Zowel het bondsbureau als de ringencommissarissen
hebben steeds meer te klagen over de kwaliteit van de
postbestelling. Daardoor komen soms hele zendingen
ringen niet of veel te laat aan. Een onverkwikkelijke zaak
met soms grote consequenties voor de kwekers, waar zeer
lastig invloed op uitgeoefend kan worden.
Daarom hebben wij moeten besluiten om de ringen met
ingang van de 1e ronde 2022 via Track&Trace te gaan
verzenden. Meer informatie volgt t.z.t. in Onze Vogels.

