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Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
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4600 AB  Bergen op Zoom
tel.  0164 - 23 50 07
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internet: www.nbvv.nl

Aan:
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Districtsbestuurders
• Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
• Ereleden en Leden van Verdienste

TUSSENTIJDS AFTREDEN HOOFDBESTUURDER 
ONNO BIJLSMA

Tijdens de bestuursvergadering van 7 juni heeft bondssecreta-
ris Onno Bijlsma aangegeven om per direct terug te treden als 
hoofdbestuurder. 
Sjaak van Bennekom neemt a.i. het secretariaat tot de AV 
waar en heeft zich kandidaat gesteld voor een functie in het 
hoofdbestuur. Bij verkiezing van de heer Van Bennekom en de 
heer Snijder ontstaat er door het tussentijds aftreden van de 
heer Bijlsma alsnog een vacature in het hoofdbestuur. Geïn-
teresseerden in een bestuursfunctie in het hoofdbestuur van 
de NBvV kunnen zich vanaf heden melden bij Hans van der 
Stroom, hoofd bondsbureau.
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“De NBvV, dat zijn we samen!”

Beste leden van de NBvV. In dit nieuwsbulletin vragen we uw aandacht voor een aantal lopende zaken, 
maar ook voor de Algemene Ledenvergadering in september a.s. 
Het Hoofdbestuur

Per mail (als bijlage bij dit bulletin) ontvangen alle afdelingen 
halverwege juni de bescheiden voor de AV van september 
2019. Dit zijn een:
- Definitieve agenda 
- Vastgesteld Beleidsplan NBvV
- Stemformulier voor de verkiezingen en voorstellen 
Werkwijze:
De afdelingssecretarissen mailen de stemuitslag, bij volmacht 
aan het districtsbestuur, uiterlijk 31 augustus door naar de 
Districtssecretaris. 
Het districtsbestuur stelt een stemcommissie samen en geeft 
de uitslagen aan het bondsbureau door, uiterlijk 10 september.
Verspreide leden zijn inmiddels via Onze Vogels opgeroepen 
om hun stem uiterlijk 31 augustus naar het bondsbureau te 
mailen. Het stemformulier staat op www.nbvv.nl 

STEMPROCEDURE AV

- NK2020
Naast de reguliere agendapunten is er na de lunch aandacht 
voor de vernieuwde opzet van het NK. Een werkgroep die kort 
na de Mondial van start gegaan is, heeft de ambitie uitgespro-
ken om het NK in een nieuw jasje te steken. Met name de 
speciaalclubs worden nauw betrokken om de show extra aan-
trekkelijk te maken voor een breed publiek. Daarnaast wordt 
er op vrijdag en zaterdag een vrije vogelbeurs georganiseerd en 
voor de kinderen is er een gratis kermis in de IJsselhal aanwe-
zig. 

-  Districtspenningmeesters
Na de lunch worden de penningmeesters bijgepraat door 
hoofd bondsbureau Hans van der Stroom en bondspenning-
meester Dirk Verburg met een aantal “tips en tricks”. Daar-
naast is er aandacht voor “good practice”. 

-  Afscheid van hoofdbestuurder Sjoerd Munniksma
Na een periode van meer dan 10 jaar als commissaris, waarin 
Sjoerd verantwoordelijk was voor het welslagen van het NK, 
neemt de NBvV afscheid van Sjoerd  als hoofdbestuurder door  
middel van het aanbieden van een receptie. 

ALS BIJLAGE BIJ DIT BULLETIN ONTVANGT U:
• De agenda voor de Algemene Vergadering
• Het beleidsplan 2019 e.v.
• Een stemformulier voor de afdelingen

PROGRAMMA ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING

VOORTGANG STATUTENWIJZIGING
Een delegatie van het hoofdbestuur werkt momenteel aan 
de vernieuwde statuten. Het is helaas niet gelukt om dit voor 
de AV in 2019 af te ronden. Zoals het nu lijkt zijn de nieuwe 
statuten tijdens de AV van 2020 klaar om in stemming te 
brengen. 
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Het verplaatsen van het NK 2020 naar de eerste week van 
januari heeft nogal voor beroering gezorgd. Met name de dis-
tricten die jaarlijks rond de kerstdagen hun show organiseren 
dreigen daardoor  in de problemen te komen. Helaas is terug-
draaien van 2020 niet mogelijk i.v.m. de getekende contracten 
en de reeds gemaakte promotie van NK 2020. 
Zoals het nu lijkt is 2020 een eenmalige proef. Het NK van 
2021, 2022 en 2023 vallen dan weer buiten de kerstvakantie, 
ook omdat in deze jaren oud- en nieuwjaarsdag anders in de 
openingsdagen zou vallen, dus hier blijven de aloude reguliere 
data van kracht (1ste volle week van het nieuwe jaar). Na 2020 
zijn de NK’s dus weer regulier gepland, in de 1ste volle week 
van het nieuwe jaar.

NK2020 EN VERDER…..

De werkgroep werkt hard aan het nieuwe vraagprogramma 
welke als kenmerken heeft; kleiner, overzichtelijker, minder 
groepen en sterk COM gerelateerd. Binnenkort zijn de speci-
aalclubs aan de beurt om hun visie te geven. Naar verwachting 
is het eerste concept eind 2019 klaar.

VOORTGANG VRAAGPROGRAMMA

De cursus die de aanstaande surveillanten volgen loopt ten 
einde en daarmee is de NBvV een paar honderd surveillanten 
rijker. Echter, er komt waarschijnlijk nog een vervolg. In sa-
menwerking met MBO Aeres in Barneveld onderzoeken we de 
mogelijkheid om nog in 2019 een beperkt aantal cursisten het 
officiële certificeringstraject te laten volgen. Of dit wenselijk 
en haalbaar is, wordt na de zomer in de Bondsraad besproken. 

CERTIFICERING SURVEILLANTEN

In de komende maanden wordt de website van de NBvV op-
gefrist. Een prominente plek zal ingenomen worden door een 
eigen NBVV Meldpunt Vogeldiefstal. Wanneer dit online gaat 
zullen we hier uitgebreid aandacht aan geven. 

MELDPUNT VOGELDIEFSTAL
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Document nr. 19/060 

 
Agenda:  Algemene Vergadering NBvV 
Datum:  28 september 2019 
Plaats:   Zalen- en congrescentrum “De Aker” 

Fontanusplein 2  
3881 BZ  Putten 

Aanvang:  10.00 uur 
 
 
 

1. Opening door de bondsvoorzitter 

2. Vaststellen agenda  

3. Samenstellen stemcommissie 

4. Vaststellen Verslag AV 2018 

5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2018 

6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2018 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Bespreking Begroting 2020 

9. Bespreking Beleidsplan NBvV  

10. Uitslagen stemmingen 

a. Dhr. Snijder 

b. Dhr. van Bennekom 

11. AV-voorstellen (voor tekst: zie boekje jaarverslag) 

a. Voorstel afdeling Nieuwstad inzake klassement NK 

b. Voorstel SDS Drenthe inzake aanpassing prijzen Algemeen Kampioenen in 

de districten 

12. Benoeming bestuursleden en commissieleden 

a. Hoofdbestuur 

b. Vertrouwenspersoon  

c. Tuchtcommissie 

d. Geschillencommissie 

e. Kascontrolecommissie   

13. Verslagen/mededelingen van 

a. KMV 

b. VSC 
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c. Cie. Dierenwelzijn, ethiek en wetgeving 

d. Vertrouwenspersoon 

e. Tuchtcommissie 

f. Geschillencommissie 

g. Commissie PR en marketing 

h. Commissie Vraagprogramma 

i. Redactie Onze Vogels 

j. Districten 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

LUNCH 

 

Na de lunch is er nog een gevarieerd programma: 

• Een korte presentatie van de Werkgroep NK2020 

• Een korte bijeenkomst voor alle penningmeesters van de districten 

• Afscheidsreceptie van hoofdbestuurder Sjoerd Munniksma 

 



 

 
 
◙ S T E M F O R M U L I E R   AFDELINGEN                                             

 
Te gebruiken bij het uitbrengen van de stemmen op de voorstellen zoals opgenomen in de agenda 
en stukken voor de Algemene Vergadering van de NBvV d.d. 28 september 2019. 
 
 
 

  
VOOR TEGEN BLANCO 

10-a Herverkiezing Dhr. Snijder als 
bondsvoorzitter 
 

   

10-b Verkiezing Dhr. Van Bennekom als 
lid hoofdbestuur 
 

   

11-a Voorstel afdeling Nieuwstad inzake 
klassement NK 
 

   

11-b Voorstel SDS Drenthe inzake 
aanpassing prijzen Algemeen 
Kampioenen in de districten 

   

 
 
 Afdelingscode: ________   Aantal stemmen:             
                                                     
   
                                              
De afdeling die ik vertegenwoordig is gerechtigd tot het uitbrengen van het hiervoor genoemde 
aantal stemmen. 
 
 
 

• GEEF DE STEMMEN VAN UW LEDEN DOOR  MIDDELS PLAATSING VAN DE 
AANTALLEN IN HET BETREFFENDE VAKJE 

 

• INLEVEREN UITERLIJK 31 AUGUSTUS 2019 BIJ UW DISTRICTSBESTUUR 

 



 

 
Beleidsplan  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

2019 e.v. 
 

  



Voorwoord 

 

Middels dit beleidsplan wil de Bondsraad inzichtelijk maken welke 

keuzes er gemaakt worden voor de komende jaren en welke 

gevolgen dit heeft voor de financiële positie van de NBvV. 

De beleidskeuzes hebben allemaal betrekking op onderwerpen die 

de leden raken met betrekking tot de uitoefening van de vogelsport. 

• Het beleidsplan wordt jaarlijks door het hoofdbestuur 

opgesteld.  

• Na instemming door de Bondsraad tijdens de laatste 

Bondsraadvergadering van het kalenderjaar is het vastgesteld 

beleid voor het daarop volgend kalenderjaar.  

• De Bondsraad evalueert het beleidsplan naar behoefte 

tussentijds, maar in ieder geval tijdens de laatste 

Bondsraadvergadering van het lopende jaar.  

• Het beleidsplan wordt geagendeerd op de AV.  

 

Naast dit beleidsplan heeft de NBvV een bedrijfsplan opgesteld 

waarin de activiteiten van het Bondsbureau beschreven staan. 

 

Versie 2017 vastgesteld  Februari  2017 

Geëvalueerd   Februari  2018  

 

Versie 2018 vastgesteld  Februari  2018 

Geëvalueerd   13 April 2019 

Versie 2019 vastgesteld 13 April 2019 

 

 

 

 

 



 

 
Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kan worden gerekend tot één van de grootste 
houderijorganisaties voor gezelschapsdieren in Europa. 
De bond wordt gevormd door ca. 22.000 leden, die hobbymatig en duurzaam bezig zijn met het 
houden van en fokken met kooi- en volièrevogels. 
 
Het besturen van deze organisatie met een dergelijke omvang vindt plaats door vrijwilligers, gekozen 
uit en door de leden. 
Het is onontkoombaar dat een beleid is gemaakt om richting te geven aan de doelstelling, de 
beschikbare middelen en het tijdspad. 
 
De doelstelling – missie. 
De doelstelling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is vastgelegd in de statuten van de 
bond. Deze statuten zijn samenvattend vertaald naar de “Missie” van de bond. 
 
De middelen. 
De middelen waarmee de doelstelling wordt bereikt zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement, in 
de aanvullende reglementen en in de daaraan gekoppelde regelingen. 
De statuten en de reglementen en regelingen zijn opgenomen in een organisatiehandboek die 
Bondsvademecum wordt genoemd. Dit organisatiehandboek is te downloaden van de website van de 
bond en zo voor iedere belangstellende inzichtbaar. 
 
Het tijdspad – strategie en visie. 
Het tijdspad wordt bepaald door de strekking van de doelstelling. Kunnen doelstellingen binnen een 
gestelde periode gerealiseerd worden, dan vallen deze onder de strategie van de bond. Wordt voor 
het realiseren van een doelstelling een langere periode afgesproken dan is er sprake van visie. 
Veel omschreven doelstellingen hebben een permanente looptijd. 
Dit sluit niet uit dat een periodieke toetsing plaats vindt op de actuele stand van zaken binnen de eigen 
structuur van de bond en de maatschappelijke ontwikkelingen die zich voltrekken rond de nationale 
wetgeving en internationale verordeningen met betrekking tot het houden van kooi- en volièrevogels 
als gezelschapsdier. 
 
Verantwoordelijkheid. 
De bondsraad is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, de invoering, het toezicht en de bijsturing van 
het gevoerde beleid. De bondsraad heeft geen uitvoerende taken. 
De uitvoering van het gedefinieerde beleid ligt in eerste instantie bij het hoofdbestuur van de bond. 
In de praktische uitvoering hebben alle leden van de bond een gelijkwaardige en even belangrijke rol. 
Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kan alleen succesvol zijn, wanneer ieder 
lid dit beleid uitdraagt en hier actief aan bijdraagt. 
 
Verantwoording. 
Een vast agendapunt op de Algemene Vergadering (AV) is het bespreken van het gevoerde beleid 
over het afgelopen verenigingsjaar. De bondsraad heeft de gelegenheid zaken aan te geven die 
hebben geleid tot de aanpassing of uitbreiding van de gestelde doelen en de daarvoor beschikbaar 
gestelde middelen. 
Het hoofdbestuur doet verantwoording van de wijze waarop de uitvoering van het beleid in het 
afgelopen verenigingsjaar is ingevuld door middel van het schriftelijke jaarverslag. 
De leden van de bond hebben de gelegenheid aan te geven hoe zij de gevolgen van het gevoerde 
beleid hebben ervaren. 
  



Toelichting op het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 
De activiteiten die door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers worden ontplooid in de richting 

van haar leden worden primair bepaald door de statutaire doelstelling welke dateert vanaf oprichting in 

1933.  

Deze doelstelling richt zich op een drietal pijlers: 

1. het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijke vogelliefhebbers om zich bij de bond aan 
te kunnen sluiten; 

2. het bevorderen van de mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige wet- en 
regelgeving ten aanzien van dieren, vogels te houden als gezelschapsdieren; 

3. het bevorderen van een kennis- en een informatieoverdracht naar haar leden toe waardoor zij 
in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig en duurzaam te houden, met in achtneming van 
de normen en waarden op het gebied van de gezondheid en het welzijn van hun vogels. 
 

Om uitvoering te geven aan de doelstellingen heeft de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers haar 
organisatie zo ingericht dat leden optimaal kunnen participeren in de bond. Hierbij is niet gekozen voor 
een hiërarchische organisatiestructuur, maar voor diverse samenwerkingsverbanden waarbij de leden 
centraal staan.  
De diverse samenwerkingsverbanden worden aangestuurd door vrijwilligers die zich realiseren dat zij 
de hen opgedragen taken niet vrijblijvend invullen. Daar vanuit cultuurhistorisch- ornithologisch 
oogpunt de vogelliefhebber een solist is en feitelijk niet gewend aan het werken in teamverband, eist 
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers van haar vrijwilligers dat zij met respect naar elkaar 
functioneren binnen de samenwerkingsverbanden.  
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft in haar beleid vastgelegd hoe leden moeten 
omgaan met de wettelijke normen en waarden die gelden ten aanzien van de gezondheid en welzijn 
van volière- of kooivogels. Uitgangspunt daarbij is primair de eigen verantwoordelijkheid van de leden. 
 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke middelen beschikbaar zijn voor de afzonderlijke, in 

de “Missie” gedefinieerde, doelstellingen;  

 
Het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijke vogelliefhebbers om zich bij de bond aan 
te kunnen sluiten. 

• Het houden van periodieke ledenwerfacties; 

• Regionale promoteams; 

• Promotiemateriaal tijdens de diverse tentoonstellingen; 

• Het faciliteren van de afdelingen, districten en speciaalclubs op diverse terreinen. 
 

Het bevorderen van de mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving 
ten aanzien van dieren, vogels te houden als gezelschapsdieren. 
Het houden van en het fokken met kooi- en volièrevogels omvat veel, soms op zich zelf staande, 
activiteiten. Sommige activiteiten zijn zelfs seizoengebonden. Zo kunnen de volgende activiteiten 
worden onderscheiden: 

• De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging van de vogels; 

• Het broedseizoen; 

• Het tentoonstellingsseizoen; 

• De aankoop van nieuw fokmateriaal en verkoop van surplus dieren. 
Voor bovenstaande activiteiten zijn door de NBvV reglementen en regels opgesteld. 
 
De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging van de vogels. 
De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging is onder anderen vastgelegd in het  

• Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid 
en het welzijn van kooi- en volièrevogels. 

• De uitvoering van dit Reglement is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit van het Reglement 
van  de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het 
welzijn van kooi- en volièrevogels. 

Van ruim 400 in Nederland aantoonbaar gehouden vogelsoorten zijn houderijvoorschriften 
geschreven. In deze houderijvoorschriften wordt aandacht besteed aan de huisvesting, de voeding, de 



registratie en identificatie en de eventuele risico’s bij ontsnapping voor de Nederlandse natuur, 
economie en gevaar voor de mens. 
 
Het broedseizoen. 
In het broedseizoen wordt de aandacht in het bijzonder gericht op het fokken met vogels. 
De NBvV heeft een fokbeleid geformuleerd ten behoeve van het hobbymatig fokken met vogels. Dit 
fokbeleid richt zich op de keuze van de fokrichting, het fokprogramma en de keuze van de fokdieren. 
Daarnaast wordt gewezen op de schadelijke invloeden die een onjuist fokbeleid heeft op de vogels. 
Dergelijke schadelijke invloeden worden binnen de NBvV niet geaccepteerd. 
Aanvullend op de tekst van het fokbeleid is een nota van toelichting geschreven. De normen en 
waarden die binnen de NBvV ten grondslag liggen aan onder anderen de wijze waarop met vogels 
wordt gefokt, zijn vastgelegd in de Codex voor het hobbymatig houden van en fokken met kooi- en 
volièrevogels. 
Van ruim 400 in Nederland aantoonbaar gehouden vogelsoorten zijn houderijvoorschriften 
geschreven. In deze houderijvoorschriften wordt aandacht besteed aan het fokken met de beschreven 
vogelsoorten op basis van de praktijkervaringen van een groot aantal leden van de NBvV. 
 
Het tentoonstellingsseizoen. 
Een jaarlijks hoogtepunt in de avicultuur is een tijdelijke tentoonstelling van de gefokte nakomelingen. 
Een tijdelijke tentoonstelling wordt vooraf gegaan door een keuring van de hieraan deelnemende 
jonge vogels. De keuring wordt verricht door keurmeesters, die door de NBvV zijn opgeleid voor 
diverse vogelsoorten. Aansluitend aan de keuringsdag worden de beoordeelde vogels nog enkele 
dagen tentoongesteld aan collega-fokkers en andere belangstellenden. 

• Het beleid van de NBvV richt zich op het opleiden van keurmeesters in diverse disciplines, 
waardoor de leden van de bond een beroep kunnen doen op ter zake kundige keurmeesters 
voor de door hen ter beoordeling aangeboden vogels. 

• Ten behoeve van de opleiding en in stand houding van het keurmeestercorps is een 
afzonderlijk Reglement voor de vereniging van keurmeesters opgesteld. 

• Ten behoeve van de organisatie van een tijdelijke tentoonstelling is een afzonderlijk 
Reglement voor de tentoonstellingen opgesteld.  

 
 
De aankoop van nieuw fokmateriaal en verkoop van surplus dieren. 
De aankoop van ouderdieren om ingezet te worden in een fokprogramma is de verantwoordelijkheid 
van de fokker. Fokdieren zouden bij voorkeur aangekocht moeten worden bij de verkopende fokker 
aan huis. Dan kan gerichte voorlichting worden gegeven over de huisvesting en verzorging van de 
aangekochte dieren. 
Het beleid van de NBvV richt zich op het mogelijk zijn van een tracering van de herkomst van de 
aangekochte fokdieren. Hiertoe bepleit de bond het afgeven van een overdrachtsbewijs door de 
verkoper aan de koper. Dit is in overeenstemming met de Wet dieren. In het Besluit houders van 
dieren staat in artikel 3.17 onderstaande tekst Bij de verkoop of aflevering van een gezelschapsdier, 
wordt aan een koper of degene aan wie de aflevering plaatsvindt schriftelijke informatie over het 
verkochte of afgeleverde gezelschapsdier verstrekt teneinde hem in staat te stellen het 
gezelschapsdier zo goed mogelijk te verzorgen. 
De door de NBvV geschreven houderijvoorschriften voorzien in deze schriftelijke informatie, als bijlage 
bij een volledig ingevuld overdrachtsbewijs. 
Surplus dieren, dus vogels die niet voor het eigen fokprogramma worden ingezet, kunnen 
overgedragen worden aan collega-fokkers. Deze overdracht vindt veelal plaats via vogelmarkten en 
vogelbeurzen. Het beleid van de NBvV richt zich op een verantwoorde aankoop en verkoop van 
vogels op vogelmarkten en beurzen. Hiertoe zijn Regels voor het houden van een vogelmarkt of 
vogelbeurs opgesteld. Organisatoren van dergelijke evenementen kunnen naar de bond toe verklaren 
dat zij zich conformeren aan deze regels. Zij ontvangen dan een keurmerk. Dit keurmerk kan in de 
vorm van een sticker kenbaar worden gemaakt aan de bezoekers. 
Bij klachten van bezoekers aan vogelmarkten en vogelbeurzen die in het bezit zijn van een keurmerk, 
zal de NBvV een audit laten uitvoeren. Het auditrapport zal afwijkingen en of tekortkomingen kunnen 
bevatten. Deze worden met de organisator besproken om uiteindelijk tot een verbetertraject te komen. 
 
Het bevorderen van een kennis- en een informatieoverdracht naar haar leden toe waardoor zij 
in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig en duurzaam te houden, met in achtneming van de 
normen en waarden op het gebied van de gezondheid en het welzijn van hun vogels. 



  
Het beleid van de bond is er op gericht kennis van niet alleen het hobbymatig houden van en fokken 
met kooi- en volièrevogels, maar ook van de relevante Nederlandse wetgeving en Europese 
verordeningen, zo toegankelijk mogelijk te maken voor haar leden. 

• Kennisoverdracht vindt plaats op de ledenvergaderingen van de plaatselijke afdelingen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat op deze wijze jaarlijks 100.000 manuren worden besteed 
aan kennisoverdracht. De afdelingen besteden op jaarbasis € 120.000 aan opleidingskosten. 

• Kennisoverdracht vindt plaats via het maandblad Onze Vogels. Ornithologische artikelen en 
fokverslagen zorgen voor een verbreding van de algemene kennis rond het houden van 
vogels. 

• Kennisoverdracht vindt beleidsmatig plaats door het geven van opleidingstrajecten. Niet alleen 
de opleidingen voor de keurmeesters worden beleidsmatig aangestuurd, maar ook 
opleidingen voor de gespecialiseerde vogelliefhebber en voor de toezichthouders worden 
beleidsmatig ondersteund. 

• De informatieoverdracht vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. In de eerste plaats via de 
vergaderingen van de diverse samenwerkingsverbanden, waarbij een terugkoppeling naar 
hun achterban plaats vindt. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via het maandblad Onze Vogels, in ieder nummer is ruimte 
gereserveerd voor bondsmededelingen. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via al dan niet periodiek verschijnende nieuwsbrieven. Deze 
nieuwsbrieven bereiken alle bestuurders binnen de NBvV. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via de website van de bond. Vanaf deze website zijn diverse 
formulieren e.d. te downloaden en publicaties, zoals b.v. standaardeisen voor diverse 
vogelsoorten te downloaden. 

 
De samenwerkingsverbanden. 
De diverse samenwerkingsverbanden worden aangestuurd door vrijwilligers die zich realiseren dat zij 
de hen opgedragen taken niet vrijblijvend invullen. Daar vanuit cultuurhistorisch- ornithologisch 
oogpunt de vogelliefhebber een solist is en feitelijk niet gewend aan het werken in teamverband, eist 
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers van haar vrijwilligers dat zij met respect naar elkaar 
functioneren binnen de samenwerkingsverbanden.  
Het is soms onvermijdelijk dat er fricties ontstaan tussen individuele leden van de bond of zelfs tussen 
de samenwerkingsverbanden. 
Het beleid van de NBvV is gericht op het op een juiste manier afhandelen van dergelijke fricties. 
Hiertoe zijn een aantal commissies ingesteld 

• De vertrouwenspersoon. Hij is het eerste aanspreekpunt waar klachten en geschillen over 
personen worden aangemeld. Hij zal in eerste instantie bemiddelen en zoeken naar een 
oplossing. 

• Tuchtcommissie. De tuchtcommissie heeft tot doel misstanden dan wel handelingen in strijd 
met de statuten en reglementen nader te bezien en deze daar waar mogelijk en gewenst een 
sanctie op te leggen. De tuchtcommissie komt pas op verzoek van het hoofdbestuur in actie. 
Haar taak in deze bestaat uit het plegen van onderzoek met betrekking tot een ingediende 
klacht. Hierbij wordt gekeken naar de juistheid van de klacht en hoe deze staat in verhouding 
tot het gestelde in de statuten en de reglementen. Bij gebleken misstanden en daar waar het 
op grond van de statuten en reglementen wenselijk en noodzakelijk is worden sancties 
opgelegd. Het periodiek uitbrengen van rapportages, minimaal 1 x per jaar t.b.v. het 
jaarverslag van de NBvV. 

• Geschillencommissie. Behandeling van geschillen van leden. Het gevraagd en ongevraagd 
advies uitbrengen aan de bondsraad. Het op grond van geschillen signaleren van structurele 
tekortkomingen in de organisatie en/of dienstverlening. Het periodiek uitbrengen van 
rapportages, minimaal 1 x per jaar t.b.v. het jaarverslag van de NBvV. 

 
Wetgeving. 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft in haar beleid vastgelegd hoe leden moeten 
omgaan met de wettelijke normen en waarden die gelden ten aanzien van de gezondheid en welzijn 
van volière- of kooivogels. Uitgangspunt daarbij is primair de eigen verantwoordelijkheid van de leden. 
In de diverse reglementen en regelingen wordt verwezen naar de Nederlandse wetgeving en de 
Europese verordeningen. 
 
  



Realisering van de doelen 

Deelterrein  Doel Hoe doen we dat Wat 
kost het 

Hoe betalen 
we dat 

Wanneer Gerealiseerd 

Bedrijfsplan 1 Besluit wel of geen kunststofringen Wel of niet verstrekken 
van kunststofringen 

  2017  
 

Ja 
 

1a Onderzoek mogelijkheden online 
ringbestelling 

   2019  

1b Risico inventarisatie en onderzoek 
mogelijkheden m.b.t de bedrijfsvoering 
van het bondsbureau. 

   2017 Ja 

Promotie 2 Ledenwerving/Promotieplan Activiteiten ontwikkelen   2017 Ja 

2a Kleding voor promotieteam   Uit exploitatie 2018 Ja 

2b Inrichten promotiestands   Uit exploitatie 2017 Nee 

2c Uitbreiden activiteiten met de 
Webshop 

   2018 Nee 

2d Vernieuwen website Update en opschonen 
website 

10.000 
euro 

Algemene 
reserve 

gerealiseerd Ja 

Ondersteuning en 
scholing 
Keurmeestercorps 

3 Automatisering systeem voor 
keurmeesters + online bereikbaarheid 
server voor keurmeesters 
 

Aanschaf tablets+ 
Systeem ontwikkelen 

300 = 
15.000 
euro  

Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

2017 Ja 

3a Automatisering keursysteem Systeem ontwikkelen  Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

2017 
 

Nee 

3b Uniforme kleding keurmeesters Kleding aanschaffen 300 x 50 
euro = 
15.000 
euro 

Algemene 
reserve 

2017/2018 
 
 

Ja 

3c Digitaliseren opleiding voor 
keurmeesters 

  Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

?  

Ondersteuning en 
scholing 
Bestuurders 

4 Digitalisering van de bondsraad Aanschaf tablets voor 
leden bondsraad (in 
bruikleen) 

20 x 100 
= 2.000 
euro 

Uit exploitatie 2017 
 

Ja 

4a Kadertraining bondsbestuurders  1000 Uit exploitatie 2017 Nee 



 4b Training Toezichthouders  1000 Uit exploitatie 2018 Ja 

Ondersteuning en 
scholing 
Vogelliefhebbers 

5 Training en certificering 
gespecialiseerde vogelliefhebbers 
 

  1000 2019  
 
 

5a Ledenpas    2017 Ja 

5b Overdrachtscertificaat     2017 Ja 

Internationalisering 6 COM en/of EE show in 2019  Onderzoek wel of geen 
EE show in 2019 
 

  
 

2017 
 
 

Ja 
 
 
 

6a Nederland op de kaart Organisatie Mondial 
2019 

 Separate 
begroting 

2019 
 

Ja 

6b Meer inspraak internationaal Versterken van de 
positie van de NBvV in 
COM 

2000 begroting 2019 Ja 

Speciaalclubs 7 Reorganisatie structuur speciaalclubs    2017 Ja 

Dierenwelzijn en 
wetgeving 

8     2017 ev.  

Herzien 
sponsorschappen 

9 Een verbeterd contract met sponsoren 
van de NBvV 

Gesprekken starten met 
betrokkenen 

  2018 Ja 

Bondsstructuur 10 Onderzoek naar noodzaak 
herstructurering van de NBvV 

 500  2018 Ja 

Vraagprogramma 11 Samenstellen van een nieuw 
vraagprogramma 
 
 

KMV schrijft advies 
vanuit door de 
Bondsraad 
geformuleerde kaders. 

1000 Uit exploitatie 2018  

Verlichting 
 IJsselhallen 

12 Verbeterde verlichting in de IJsselhal  Per stelling eigen 
verlichting 

10000 Algemene 
reserve 

2018 Ja 

Onze Vogels 13 Kwaliteitsverbetering 
Online-versie 

Installeren redactie 
Aanschaf software 

500 
10000 

Algemene 
reserve 

2019 
2020 

 

NK2020 14 Aantrekkelijk voor breed publiek 
Budget-neutraal 

   2020  

Statuten NBvV 15 Weeffouten herstellen Nieuwe statuten 
samenstellen 

1000 Algemene 
reserve 

2019  

 



Toelichting 
 
Bedrijfsplan 
Het bedrijfsplan wordt jaarlijks opgesteld door hoofd Bondsbureau, dhr. Van der Stroom. Vanuit dit 
plan maakt het hoofdbestuur haar keuzes die aan de bondsraad ter goedkeuring voorgelegd worden. 
Gezien de ontwikkelingen in de vogelsport is het maken van keuzes betreffende de inzet van het 
bondsbureau een noodzaak. Het serviceniveau is hierbij het spanningsveld.  
 
Promotie 
In 2018 is een werkgroep geïnstalleerd die regelmatig aan het HB rapporteert. 
 
Digitaal keuren 
Streven is om dit in 2021 ook op het NK te doen.  
 
Internationalisering 
De NBvV doet weer mee!  
Na de succesvolle Mondial en de benoeming van Albert Zomer in het hoofdbestuur van COM zijn twee 
doelstellingen behaald.  
De sectie Vogels van de EE kent sinds juni 2019 Klaas Snijder als nieuwe voorzitter en heeft daarmee 
tevens een zetel in het hoofdbestuur van de EE. 
Een volgende doelstelling is een bestuurder in het OMJ 
 
Bondsstructuur 
 
De notaris heeft een advies gegeven welke uitgewerkt wordt en in 2019 aan de Bondsraad wordt 
voorgelegd. Vaststelling kan geschieden tijdens de AV van 2020. 
 
Vraagprogramma 
Het vraagprogramma is aan herziening toe. De Bondsraad heeft een aantal kaders vastgesteld. De 
KMV werkt aan een voorstel. 
 
NK 2020 
Een werkgroep is gestart met de opdracht om een budget-neutraal NK 2020 aantrekkelijker te maken 
voor een groot publiek. 
 
Onze Vogels 
Voor Onze Vogels wordt een redactie samengesteld, met als doel de kwetsbaarheid te verkleinen en 
de kwaliteit te verbeteren. De uitkomsten van de enquête helpen hierbij.  
Tevens wordt de haalbaarheid van een online-tijdschrift onderzocht.  
 
 
Alle niet-gehaalde doelen schuiven door. 
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