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Aan:
•	 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

“De NBvV, dat zijn we samen!”

als bijlage bij dit bulletin ontvangt u:
•	 Geloofsbrief t.b.v. de stemmingen
•	 Bestelformulier raambiljetten
•	 Van een aantal districten stukken voor de districtsvergadering
•	 Het stemformulier voor de Algemene Vergadering

Zoals u in het vorige voorlichtingsbulletin kon lezen heeft bondssecretaris Ton Koenen 
onlangs laten weten te zullen stoppen. Derhalve is hij niet herkiesbaar. Zijn functie wordt 
tijdelijk waargenomen door zijn medebestuurslid Dhr. Onno Bijlsma. Hoewel de termijn 
voor kandidaatstelling reeds verlopen is heeft de bondsraad (teneinde niet in een bestuur-
lijk vacuüm terecht te komen) besloten om Dhr. Bijlsma toch als definitieve kandidaat 
voor de vrijkomende plaats in het hoofdbestuur voor te dragen.  
Het hoofdbestuur is vanwege de fusie tijdelijk met twee leden uitgebreid naar 7 leden, dit 
zou dan langs natuurlijke weg teruggebracht kunnen worden naar 6.
Om toch te kunnen voldoen aan de reglementen besloot de bondsraad tevens dat even-
tuele tegenkandidaten zich alsnog aan kunnen melden. Dit is nog mogelijk tot 01 april 
aanstaande.

algemene vergadering

Het jaarverslag over 2016 en de agenda en stukken voor de Algemene Vergadering worden u deze week per post toegezonden. 
Een enigszins verkorte versie verschijnt tegelijkertijd als download op de website.

tegenkandidaten vacature hoofdbestuur

jaarverslag en stukken algemene vergadering

Deze vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017 in restaurant “De Dennen”, Utrechtseweg 34, 3927 AW te Renswoude. 
De aanvang is 10.00 uur.

opname jubilea e.d. in “onze vogels”

Er is bij de afdelingen nog steeds wat onduidelijkheid over 
opname van jubilea in ons maandblad “Onze Vogels”. Het 
bondsbureau ontvangt wekelijks verzoeken om plaatsing van 
stukjes met een foto van een jubilaris welke wij dan helaas 
af moeten wijzen. Dat is uiteraard teleurstellend. Daarom bij 
deze nog eens de “spelregels”:
•	 Elke jubilaris die door een afdeling wordt opgegeven 

nemen wij op in het eerstvolgende maandelijkse overzicht. 
We doen dit dus niet automatisch, want niet iedereen 
stelt dit op prijs.

•	 In geval van jubilea vanaf 50-jaar (!) plaatsen wij des-
gewenst een foto met bijschrift in de Bondsmededelin-
gen. Jubilea van 12 ½ , 25 en 40 jaar komen dus niet in 

aanmerking. De reden hiervoor  is eenvoudig: dit zijn er 
zoveel dat e.e.a. teveel bladruimte zou vragen, hetgeen ten 
koste van de andere redactionele inhoud zou gaan. 

•	 Ook uitgereikte spelden voor Bijzondere Waardering en 
eventuele Koninklijke Onderscheidingen komen in aan-
merking.

•	 Hiertoe kan de afdelingssecretaris een korte tekst met foto 
naar het bondsbureau mailen. Dus niet naar de hoofdre-
dactie a.u.b.

•	 Neem in elk geval de afdelingscode en naam van de jubi-
laris op in uw mail of tekst. 

•	 De kwaliteit van de foto moet voldoende zijn  voor gebruik 
in drukwerk. Bestanden van minder dan 500 kilobyte zijn 



pagina 2

keurbriefjes online

hele oude leden???

kunststof ringen

keurcontracten

dat vaak niet. Let op: veel E-mailprogramma’s hebben de 
neiging om fotobijlagen automatisch te verkleinen. Dat 
is hier dus niet de bedoeling! Meestal  staan de foto’s in 
voldoende resolutie/bestandsgrootte op de camera.

•	 Liever geen foto’s in een tekstbestand plakken, maar deze 
als los bestand meesturen.

•	 Foto’s waarop tevens andere jubilarissen staan liever niet 
gebruiken.

•	 U krijgt na ontvangst altijd feedback over de verwachte 
maand van plaatsing.

Indien dit bekend is heeft het bondsbureau de entreedata (zo-
wel die waarop men bondslid werd als wanneer men lid werd 

van de  afdeling) 
in haar database. 
Ze zijn ook te vin-
den in de Excel-
overzichten die de 
afdelingssecretaris 
op de website kan 
downloaden en 
worden m.n. ge-
bruikt bij het be-
palen van jubilea.

Bij de fusie met de ANBvV zijn echter veel records overgeko-
men waarin de entreedatum van de leden op 01-01-1900 is 
gesteld. Nu geloven we best dat er leden zijn die al heel lang 
lid zijn, maar 117 jaar lijkt ons toch wat sterk…
Daarom langs deze weg een verzoek aan de betreffende afde-
lingssecretarissen om hier bij gelegenheid eens een blik op te 
werpen. En weet u in uw administratie de juiste datum nog 
terug te vinden, dan horen wij dat uiteraard graag van u!

Op 18 februari jl. heeft de bondsraad besloten dat de keur-
briefjes voortaan ook online te downloaden zijn. Afdelingen 
kunnen dan t.b.v. de keuring bij hun tentoonstelling zelf de 
keurbriefjes uitprinten. Zeker ten aanzien van keurbriefjes die 
maar weinig gebruikt worden kan dit een aardige besparing 
opleveren, want u hoeft er immers geen heel blok meer van 
aan te schaffen. De actuele keurbriefjes staan vanaf 15 april 
als download op onze website.

Uiteraard blijven de bekende gekleurde blokjes van 50 stuks 
ook gewoon verkrijgbaar via de webshop van het bondsbureau!

Bij een aantal leden is er vraag naar de verkrijgbaarheid van 
kunststof ringen.

Het hoofdbestuur heeft deze maand dan ook besloten dat 
de NBvV vanaf het ringjaar  2018 ook kunststof ringen in 
haar assortiment zal opnemen. Het betreft gewone ringen 
met dezelfde inscriptie die u van onze aluminium ringen ge-
wend bent. Ze zullen worden aangeboden in de binnenma-
ten 2,7 – 3,0 – 3,2 – 3,5 – 3,8 en 4,0 millimeter en kunnen 
worden besteld en geleverd onder dezelfde condities als de 
andere ringen. De prijs zal € 0,35 per stuk gaan bedragen. 

LET OP: deze ringen zijn niet verkrijgbaar voor beschermde 
soorten en kunnen ook niet als spoedbestelling worden 
geleverd!

Op dit moment zijn wij bezig onze software hierop aan te 
passen en zijn we in gesprek met de leverancier van deze 
ringen (de NBvV gaat ze dus niet zelf maken).  De ringen 
zullen hoogstwaarschijnlijk met ingang van bestelronde 2 
(bestellen tussen 16 mei tot 1 oktober en uitgeleverd 15 
december) te bestellen zijn.

Als alles definitief geregeld is brengen wij uiteraard de afde-
lingen en leden op de hoogte via ons maandblad.

In weerwil van de in-
formatie uit het vorige 
bulletin worden er nog 
steeds keurcontracten 
naar het bondsbureau 
opgestuurd. Wij wijzen 
u er nogmaals op dat 
dit niet meer nodig is. 
Zonde van de postzegels 
dus!
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