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Voorwoord 

 

De Mondial en hoe nu verder? 

De Algemene Ledenvergadering is dit jaar pas na de zomervakantie. Reden hiervoor is de 

drukte rondom de Mondial en de daardoor korte voorbereidingstijd op de AV. Het voordeel 

van een late Jaarvergadering echter, is dat alle zaken rondom het afgelopen jaar 

afgehandeld zijn en dat er beleidskeuzes gemaakt kunnen worden voor het naderende jaar. 

Dit boekwerk is in verband met de reeds geplande districtsvoorjaarsvergaderingen helaas 

onvolledig. De agenda voor de AV is een conceptagenda en het Beleidsplan en de 

kandidaatstelling van bestuursleden ontbreken en volgen zo spoedig mogelijk via de mail 

naar de verenigingssecretarissen. Op de districtsvergadering zal dit toegelicht worden. 

Het jaar 2018 stond geheel in het teken van de Mondial. Na twee intensieve 

voorbereidingsjaren begon de opbouw nog net op de valreep van 2018. Tientallen 

vrijwilligers waren wekenlang actief om de IJsselhallen klaar te maken voor de ontvangst van 

25000 wedstrijdvogels en duizenden liefhebbers. Een mega grote klus die de NBvV weer op 

de mondiale vogelkaart zou moeten zetten.  

De NBvV is de grootste nationale bond ter wereld, maar had maar zeer beperkte invloed op 

het beleid van de moederbond COM. En dat steekt! Eén van de beleidsvoornemens van de 

NBvV is dan ook om weer een volwaardig partner van COM te worden. Een Mondial 

organiseren is een goede stap, maar is niet voldoende. Beleidskeuzes worden aan de 

bestuurstafels gemaakt en daar zijn we niet vertegenwoordigd, dit in tegenstelling tot alweer 

een flink aantal jaren geleden. 

Met de benoeming van Albert Zomer als tweede voorzitter in het COM-hoofdbestuur is een 

eerste stap gemaakt. Een volgende wens is om ook in het OMJ-bestuur, de 

keurmeestersvereniging van COM, een Nederlandse vertegenwoordiger te krijgen.     

Internationale ambities heeft de NBvV genoeg, maar er liggen ook op bondsniveau nog een 

aantal uitdagingen. Het ledental van de bond krimpt en het is onwaarschijnlijk dat dat in de 

nabije toekomst weer gaat groeien. Dit heeft ook zijn weerslag op de financiën van de bond. 

De penningmeester sloot 2018 negatief af en voor een keer is dat niet erg, maar dat mag 

zeker geen trend worden. We moeten dus keuzes maken, bijvoorbeeld een budgetneutraal 

NK. Na de overweldigende Mondial 2019 is een voortzetting van het bekende concept van 

Vogel geen optie. Het NK Vogel 2020 moet vernieuwend worden, niet alleen voor leden en 

inzenders, maar ook voor gezinnen die een dagje “vogels” willen beleven.    

Een andere uitdaging is de organisatiestructuur van de bond met de daaraan gekoppelde 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een bezoek aan de notaris heeft geleerd dat de 

huidige statuten op tal van punten herzien moeten worden. Behalve dat we verplicht zijn om 

aanpassingen te plegen, geeft het ook kansen. De maatschappij verandert en de bond kan 

hier op anticiperen, zeker nu we gedwongen zijn om de statuten te moderniseren.   

Het jaar 2019 wordt vast een memorabel jaar.  

Klaas Snijder - Bondsvoorzitter 
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Personalia 

 

HOOFDBESTUUR NBvV: 

Voorzitter Klaas Snijder 

Secretaris Onno Bijlsma 

Penningmeester Dirk Verburg 

2de voorzitter Albert Zomer 

Commissaris Sjoerd Munniksma 

Lid Sjaak van Bennekom 

 
DISTRICTSVOORZITTERS: 

Groningen Wiebe Zijlstra 

Friesland Sicco Veenstra 

Drenthe Matthijs Slagter 

Overijssel Harry Oude Vrielink 

Gelderland Wim Theloosen 

Utrecht Ronald v.d. Putten 

Noord-Holland Ruud Kok 

Zuid-Holland Piet Hagenaars 

Zeeland Leo Quist 

West-Noord-Brabant Jack Burm 

Oost-Noord-Brabant Peter Verkuijlen 

Limburg Jan Geenen 

 
VOORZITTER VERENIGING SPECIAALCLUBS: 

Leo Wooning 

 
ERELEDEN: 

L.M.G. Bertina C. van Elven H. de Geus R. Grefhorst 

J. Heesakkers H.P.G.M. van Hout J.A.M. Kerkhof P.J.F. Klören 

T.J. Koenen C.G. Maandag H. Marinus Mr H.J.M. Stienen  

P. Stijnen H.K. van der Wal C.W. Westland W. Zijlstra 

LEDEN VAN VERDIENSTE: 

J. van de Beek E.B.A. Berns T. Bielderman K. Bink 

H. Branje A. Castermans R. van Dijk A. Gort 

K. Haisma B.A.M. Horsting A.J. Houtkooper H.F.M. Jansen 

J.M.C. van Kempen G. Koenderink J. Kreijveld C.H.M. van der Linden 

H.W.J. van de Linden C. van Lunteren A. Mertens A. van Niel 

P. Ooijen C. van Oosterhout J. Perdon H. van Seggelen 

P. Sthijns H. Suichies W.A. Tolman P. van de Tuin 

J. Wijnhoven H. Wouwenaar K. Zegelaar B. Bosch 

R. Steenbakkers 

    

BESTUUR KEURMEESTERSVERENIGING: 

Willem Smit Piet Onderdelinden Hans de Boer Wim van Weert 

Kees Verstraten Erik Buizer Rein Grefhorst André Gerritsen 

 

REDACTIE ONZE VOGELS: 

Henk Branje 

 
MEDEWERKERS BONDSBUREAU: 

Hans van der Stroom Alex Eilrich-Jacobson Kees Koevoets Jan Franken 

José van Oers-Schouteren Liesbeth Vergeer-Bastianen 
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Conceptagenda Algemene Vergadering 20191 

 

Van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

Te houden op zaterdag 28 september 2019 

Locatie: Zalen- en congrescentrum “De Aker”, Fontanusplein 2, 3881 BZ  Putten 

Aanvang van de vergadering is 10.00 uur 

 

1. Opening door de bondsvoorzitter 
2. Vaststellen agenda  
3. Samenstellen stemcommissie 
4. Vaststellen Verslag AV 2018 (doc.nr. 18/079) 
5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2018 
6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2018 
7. Verslag Kascontrolecommissie 
8. Bespreking Begroting 2019 
9. Bespreking Beleidsplan 2018 e.v. 
10. Uitslagen stemmingen hoofdbestuur 

a. Dhr. Snijder 
11. AV-voorstellen 

a. Voorstel afdeling Nieuwstad inzake klassement NK 
b. Voorstel SDS Drenthe inzake aanpassing prijzen Algemeen Kampioenen in 

de districten 
12. Benoeming bestuursleden en commissieleden 

• Hoofdbestuur 

• Vertrouwenspersoon 

• Tuchtcommissie 

• Geschillencommissie 

• Kascontrolecommissie 
13. Afscheid  bestuursleden 
14. Verslagen/mededelingen van 

• KMV 

• VSC 

• Cie. Dierenwelzijn & Wetgeving 

• Vertrouwenspersoon 

• Tuchtcommissie 

• Geschillencommissie 

• Districten 
15. Rondvraag 
16. Sluiting 

Lunch 

 

 

                                                           
1
 Gezien de tijdsspanne tussen dit jaarverslag en Algemene Vergadering wordt de definitieve agenda t.z.t. 

verzonden.  
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Verslag Algemene Vergadering 2018 

 

Document nr. 18/079 

 

Verslag: Algemene Vergadering CONCEPT 
Datum: 26 mei 2018 

Aanwezig: zie presentielijst  

Afwezig : zie presentielijst 

Notulen: HS 

 

1. Opening door de bondsvoorzitter 

Bondsvoorzitter Klaas Snijder heet allen welkom en opent de vergadering om 10.00 uur. Een 
speciaal woord van welkom is er voor dhr. Nijkamp, voorzitter a.i. van Kleindierliefhebbers 
Nederland (KLN), welke als toehoorder uitgenodigd en aanwezig is. 

Enige strofen uit de openingsrede van de voorzitter: 

Alweer is er een jaar voorbij. Waar blijft de tijd….en wat gaat de tijd snel. Vorig jaar 
kondigden we in deze vergadering de aanstaande Mondial aan en nu is het bijna 
zover. Maar daar vanmiddag meer over. Het is niet alleen de Mondial waar we mee 
bezig zijn. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Zo hebben we kennis gemaakt 
met onze nieuwe thuishaven, de IJsselhallen. De eerste Nederlandse 
Kampioenschappen was een succes. Weliswaar een aantal punten ter verbetering, 
met name de verlichting, maar over het geheel genomen kijken we terug op een 
mooie eerste show en een goede generale repetitie voor de Mondial. 

Maar er was meer. Er is een commissie gevormd die op gebied van PR en Marketing 
de vogelsport een nieuwe impuls wil geven. Straks zal de commissie zich voorstellen. 
Het is geen verrassing dat de hobby nodig een nieuwe impuls behoeft. Waar we goed 
in zijn, dat doen we heel lang goed, maar de hobby voor een breder publiek 
aantrekkelijk maken, dat lukt nog niet zo goed.  

Dit thema is ook aangesneden in een gezamenlijk overleg met de collega-
vogelbonden. Kunnen we elkaar wellicht versterken? Kunnen we van elkaar leren? 
Stel dat je samen een evenement kunt organiseren waarbij de gezamenlijke dieren 
de magneetfunctie vervullen… In het Deense Kolding waar de EE kortgeleden haar 
congres hield is er met de Nederlandse afgevaardigden over deze mogelijkheden 
gesproken. Sterker nog. In Friesland is al een eerste vrijage tussen de Friese 
Sierduivenclub en het districtsbestuur waargenomen. Of deze vrijage tot een 
samenwerking gaat leiden dat wachten we af, maar de intentie is overduidelijk 
aanwezig.  

Tijdens het congres in Kolding is de NBS, KLN en NBvV gevraagd om in 2027 een 
Europashow te organiseren. Een evenement waar we dan 50.000 dieren kunnen 
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verwachten. Hoenders, watervogels, cavia’s, konijnen en natuurlijk onze vogels. Dat 
zou een megaklus worden, nog nooit vertoond. We hebben in geval we de uitdaging 
aangaan, nog een aantal jaren om gezamenlijk te oefenen. Voor de nieuwe PR 
commissie een prachtige gelegenheid om onze hobby onder de aandacht te brengen 
van andere in vogels geïnteresseerde liefhebbers. Kruisbestuiving heet dat. 

Op gebied van de vogelgriep zitten we ook niet stil. Zeer binnenkort gaat een 
afvaardiging met o.a. de drie vogelbonden o.l.v. NWPP (Nederlandse Werkgroep 
hobbymatig houden van Pluimvee en watervogels) naar het ministerie om het 
protocol vogelgriep aan te evalueren en bij te stellen. De duiven, sier- en zang vogels 
zijn al behoorlijk uit de gevarenzone, en nu is het doel om ook de hoenders en 
watervogels meer ruimte om te kunnen showen, mocht Nederland wederom getroffen 
worden door de vogelgriep. De contacten tussen de bonden en de ambtenaren van 
het ministerie lopen steeds beter en we vinden een steeds welwillender  gehoor. We 
zijn dus optimistisch. 

In het beleidsplan staat dat de NBvV zich internationaal sterker wil manifesteren. Het 
binnenhalen van de Mondial, het afvaardigen van specialisten naar het OMJ-congres 
en de participatie in drie EE besturen zijn hier voorbeelden van. Maar onze ambitie is 
groter. Het hoofdbestuur heeft gevraagd aan Albert Zomer om zich kandidaat te 
stellen voor een functie in het COM bestuur. Vanuit de EE landen wordt deze 
nominatie gesteund. Aan Albert nu de taak om met onze steun en met inzet van zijn 
eigen charme, de overige landen te overtuigen dat een deelname van Nederland in 
dit voor de NBvV belangrijkste orgaan een goede zaak is. Ik roep dan ook jullie 
allemaal, maar de COM keurmeesters in het bijzonder, om reclame te maken voor 
onze kandidaat. 

Vervolgens is er een moment stilte om diegenen te gedenken die ons het afgelopen 
verenigingsjaar ontvallen zijn. 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

3. Samenstellen stemcommissie 

De commissie bestaat dit jaar uit de heren Konijnenburg (distr. Gelderland), Quist (distr. 
Zeeland) en Bloemhof (distr. Friesland). 

4. Vaststellen Verslag Algemene Vergadering 2017 

Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 

5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2017 

Aangaande het verslag zijn er vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen. 

6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2017 

De bondspenningmeester licht e.e.a. toe: 

• De reden van het negatieve resultaat is uitsluitend gelegen in de herwaardering van 
de voorraad aan ringen. 

• De vermogenspositie is t.g.v. de fusie verbeterd. 

Aangaande het verslag zijn er vanuit de zaal geen vragen of opmerkingen  

7. Verslag kascontrolecommissie 



10 

 

Namens de commissie (verder bestaande uit de heren Quist en Boorsma) spreekt Dhr. 
Kerkhof. Hij licht de opdracht en werkwijze toe en leest het door de commissieleden 
opgestelde en ondertekende verslag integraal voor. De daarin opgenomen conclusie is als 
volgt: 

Op basis van haar werkzaamheden komt de commissie tot de volgende conclusies: 

a. De uit de beoordeling van de overgelegde stukken voortgekomen aandachtspunten 
zijn voldoende onderbouwd, toegelicht of beargumenteerd 

b. De saldi liquide middelen sluiten aan met de gevoerde administratie 
 

De kascommissie 2017 komt op basis van de ontvangen informatie en toelichtingen,  
tezamen met de door haar uitgevoerde beoordelingen en deelwaarnemingen, tot de 
conclusie dat de financiële verantwoording over het boekjaar 2017 aan de daaraan te 
stellen eisen voldoet.  

Zij stelt de Algemene Vergadering van de NBvV voor het hoofdbestuur, in casu de 
penningmeester, decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 
2017. 

De vergadering volgt het voorstel van de commissie, waarmee decharge een feit is. 

8. Bespreking Begroting 2018 

Dhr. Blaakmeer (Overijssel) stelt vast dat de begroting in lijn is met voorgaande jaren, maar 
hij mist de in 2018 te verwachten uitgaven t.b.v. Mondial 2019. Verburg antwoordt hem dat 
alle zaken de Mondial betreffende zijn opgenomen in een aparte en sluitende begroting voor 
dit evenement, welke is goedgekeurd door de Bondsraad. 

Dhr. Kerkhof merkt op dat het resultaat van het NK 2017 flink negatief is. Wat is de 
verwachting voor 2018? Indien het tekort structureel is kan dat in de toekomst tot problemen 
leiden. Verburg licht toe dat het verschil is ontstaan door een lager aantal ingezonden vogels 
en bezoekers – de overige kosten bleven ongeveer gelijk. 

De begroting wordt als zodanig door de vergadering vastgesteld. 

9. Bespreking Beleidsplan NBvV 2018 ev.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het beleidsplan. De Algemene Vergadering is 
akkoord met de voortgang. 

10. Uitslagen stemmingen hoofdbestuur 

Namens de stemcommissie deelt Dhr. Bloemhof de uitslagen mee: 

a. Herkiezing Dhr. Munniksma tot lid van het hoofdbestuur 

VOOR TEGEN  BLANCO NIET UITGEBR. ONWAARDE 

14327 113 86 6979 0 

Daarmee blijft Dhr. Munniksma lid van het hoofdbestuur. Hij dankt de vergadering en leden 
voor het in hem gestelde vertrouwen. 
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b. Herverkiezing van Dhr. Verburg tot lid van het hoofdbestuur 

VOOR TEGEN  BLANCO NIET UITGEBR. ONWAARDE 

14382 47 97 6979 0 

Daarmee blijft Dhr. Verburg lid van het hoofdbestuur. Hij bedankt de vergadering en leden 
voor het in hem gestelde vertrouwen. 

11. AV-voorstellen 

Er zijn geen voorstellen ingediend. 

12. Benoeming bestuursleden en commissieleden 
 

• Hoofdbestuur    
Zie punt 10 

• Vertrouwenspersoon   
Geen mutaties 

• Tuchtcommissie    
Geen mutaties 

• Geschillencommissie   
Geen mutaties 

• Kascontrolecommissie   
Tot nieuw reserve-lid van de commissie wordt door de vergadering Dhr. Verkuijlen 
benoemd. 
 

13. Afscheid  bestuursleden 

De heren Jantinus Mulder en Piet Windhouwer zijn gestopt als districtsvoorzitter van resp. 
Drenthe en Utrecht. Er is reeds op gepaste wijze afscheid van hen genomen. 

14. Verslagen/mededelingen 

Namens de Keurmeestersvereniging voert Dhr. de Boer het woord: 
Het KMV-bestuur heeft voor het eerste jaar als voltallig bestuur gefunctioneerd. De TC-
voorzitters maken nu integraal deel uit van het KMV-bestuur, hetgeen onder meer als 
voordeel heeft dat er sprake is van één cultuur en meer draagvlak. 
Ten behoeve van gebruik door alle keurmeesters zijn tablets ingevoerd. 
Er is een nieuw keurmeestersreglement gekomen. 
De interpretatie door de keurmeesters van het 95-puntenregeling is nog een zorgenkindje. 
Een probleem is de afwijzing door de Bondsraad van de mogelijkheid voor keurmeesters om 
vogels uit de kooi te nemen. 
Er waren nauwelijks tekorten aan keurmeesters. Dit is een groot voordeel van de digitale 
agenda! 
Het bestuur gaat buitenlands beleid oppakken. 

Namens de Vereniging van Speciaalclubs (VSC) spreekt Dhr. Wooning: 
De secretaris van de VSC is gestopt en vervangen. 
Men heeft 1 jaarvergadering met de gezamenlijke aangesloten speciaalclubs gehad. 
Bij alle speciaalclubs gaat het goed. 

Namens de Commissie Dierenwelzijn, Ethiek & Wetgeving spreekt Dhr. V.d. Wal: 
Het aandachtsgebied “Ethiek” is aan het pakket van de commissie toegevoegd. 
Via de Bondsraadsleden is het jaarverslag van de commissie verspreid. 
De inventarisatie van in Nederland gehouden soorten is met een totaal van 1.714 soorten 
vogels succesvol afgesloten. Een overzicht is ook ter beschikking gesteld aan Wageningen 
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University & Research i.v.m. inventarisatie voor de Positieflijst. 
De cursus “Surveillant” is gestart met 551 deelnemers uit 198 afdelingen. 
Samen met diverse zusterorganisaties houdt de commissie zich bezig met het onderwerp 
“vogelgriep”. Aan de overheid zijn diverse voorstellen aangeboden. 
Sinds 2016 zijn “invasieve soorten” onderwerp van de commissie. In het kader van een 
risicoanalyse is de commissie hierover onlangs door de Europese Commissie geconsulteerd. 

Vertrouwenspersoon: Dhr. Perdon is wegens ziekte afwezig, maar laat via Van der Stroom 
weten dat er in een vijftal gevallen een beroep op hem gedaan is waarbij in alle gevallen 
sprake was van een positief resultaat. 

De Tuchtcommissie heeft geen zaken ter behandeling gehad. Hetzelfde geldt voor de 
Geschillencommissie. 

Namens de nieuwe Commissie Promotie en Marketing spreekt Dhr. Veenstra: 
De commissie wordt verder gevormd door de heren Fleur, De Bode en Van Bergen en is 
ontstaan vanuit zorgen over de terugloop in ledenaantal, werving van jeugdleden, het 
voortbestaan van de liefhebberij, etc. Men legt verantwoording af aan Bondsraad en 
Hoofdbestuur. De commissie is momenteel bezig met het ontwikkelen van een plan van 
aanpak en een programma van eisen. 

Mededelingen vanuit de districten: 

Namens district Groningen deelt Dhr. Westerhof mede dat er problemen zijn v.w.b. de 
organisatie van de jeugddag. Er is sprake van steeds meer afdelingen die onderlinge 
samenwerking zoeken. Het districtsbestuur hoopt de liefhebberij verder te kunnen 
ondersteunen. 

Vanuit Friesland meldt Dhr. Bloemhof dat men helaas afscheid heeft moeten nemen van 2 
afdelingen die stopten, terwijl bij een derde de situatie zorgelijk is. na 2018 is er weinig animo 
voor het organiseren van de DTT – dit is thans onder de aandacht van een werkgroep die 
samenwerking tussen een aantal afdelingen beoogt. 

In Drenthe is volgens Dhr. v.d. Kolk de DTT in een stichting ondergebracht. En met succes: 
9 verenigingen zijn aan de slag en de samenwerking loont! 

Dhr. Oude Vrielink deelt namens Overijssel mede dat er nog steeds sprake is van een goed 
lopend district met 114 jeugdleden. De DTT kende een goede opkomst. Dit jaar vindt deze 
plaats in Ommen. 

Namens Gelderland deelt Dhr. Hendriks mede dat het bestuur aldaar uit 6 leden bestaat. De 
zaken rondom de DTT verlopen positief: e.e.a. is reeds voor 3 jaar gepland. Een tweetal 
afdelingen zijn gestopt. Een van de twee jeugddagen werd gecanceld wegens te weinig 
deelname. 

Dhr. Valkenburg meldt namens district Utrecht dat de DTT dit jaar in Leersum zal zijn. Voor 
2019 is er nog geen kandidaat, voor 2020 is dat afdeling IJsselstein. 

Namens Noord-Holland kan Dhr. Fleur melden dat er weer sprake is van een goed 
functionerend districtsbestuur. Drie afdelingen zijn gestopt. De districtsshows voor 2018 en 
2019 zijn gelukkig weer geregeld. Men voert discussie over de noodzaak van rayons in NH. 
Het district toont zich een warm voorstander van online stemmingen. 

Dhr. van Driel voert namens Zuid-Holland het woord. De jeugddag in Maasland was een 
succes. Voor de jaren 2018 en 2019 is deze alweer gepland. Er zijn twee rayons 
samengevoegd i.v.m. de terugloop daarin. De DTT in Heerjansdam was een succes. Het 
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promoteam is actief in Boskoop. De fusie tussen de afdelingen in het Westland levert een 
succesvolle vereniging op. In de toekomst wordt de DTT ondergebracht in een stichting. 

Namens Zeeland spreekt Dhr. Bonte. Het district vraagt nadrukkelijk aandacht voor 
ledenwerving en PR! Er was sprake van een leuke jeugddag. De DTT had problemen: er 
waren weinig vogels ingeschreven en het noodweer op de inbrengdag had ook flinke 
gevolgen. In 2018 is de DTT in Terneuzen. Inzenders voor het NK waren (t.g.v. de verhuizing 
naar Zwolle) wat terughoudend, maar men is optimistischer v.w.b. de komende Mondial. 

Dhr. Tijhuis doet verslag vanuit Noord-Brabant Oost. Het districtsbestuur heeft bij een 
aantal afdelingen kunnen helpen bij het samengaan. De DTT in Erp was succesvol en er was 
een leuke jeugddag in Rosmalen. Het promoteam is erg actief. In NB-Oost is vogeldiefstal 
een groot probleem. Men heeft er (tip!) een presentatie over beschikbaar voor anderen. Er is 
nog wel meer duidelijkheid over de opleiding tot surveillant nodig. 

Dhr. van Bergen spreekt namens Noord-Brabant West. De DTT in St. Willebrord was een 
succes. Binnen het district is er veel aandacht voor dierenwelzijn – men onderkent het 
belang en de noodzaak daarvan. Afdeling Rijsbergen organiseerde een prima en druk 
bezochte vogelquiz-avond. De jeugddag is in voorbereiding. Verder worden in NB-West 
positief beoordeeld: de ambities van het districtsbestuur, een nieuwe standaard voor 
kleurgrasparkieten en het werk van de commissie Dierenwelzijn, Ethiek & Wetgeving. De 
leden zouden meer ontwikkeling t.a.v. de website willen, zodat deze ook als naslagwerk 
gebruikt kan worden. 

Vanuit Limburg kan Dhr. Kuipers zeggen dat de DTT voor de komende 7 jaar middels de 
stichting SDL geregeld is. Er is een negatieve tendens v.w.b. jeugdleden. 

Vervolgens vraagt en krijgt Dhr. Nijkamp (voorzitter a.i. van Kleindierliefhebbers 
Nederland) het woord. 
Hij dankt de NBvV voor de uitnodiging om de AV bij te komen wonen. Veel van onze zaken 
en problemen zijn voor hem zeer herkenbaar. Hij pleit voor het leren van elkaar met behoud 
van de eigen identiteit.  
Het fenomeen vogelgriep is bij KLN een nog veel groter probleem dan bij de NBvV – dit 
vraagt aanpassing en creativiteit. 
Verenigingen zijn de basis van onze activiteiten: een goede sfeer is belangrijk, evenals het 
steken van (meer) energie in het behoud van leden en het werven van nieuwe leden. Het 
probleem van weinig instroom van jeugdleden is een universeel vraagstuk 
Dierenwelzijn en de relatie mens-dier vraagt eveneens aandacht. We moeten de liefhebberij 
openhouden richting samenleving. 
Tenslotte verheugt hij zich op verdere samenwerking. 

Dhr. Zomer krijgt het woord voor enige informatie betreffende de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, welke sinds 25 mei jl. van toepassing is. E.e.a. moet een betere 
bescherming van individuele gegevens waarborgen. De NBvV slaat gegevens op t.b.v. haar 
bedrijfsvoering. Er komt op zeer korte termijn een protocol gegevensbescherming met een 
omschrijving van onze handelswijze. Zomer verwijst naar het privacy-protocol dat er al was 
en de wijziging van artikel 2 van ons Huishoudelijk Reglement. 

15. Rondvraag 

Dhr. van Weerde (ZH) informeert naar de datum voor het aanvragen van een tentoonstelling. 
Moet dit voor of na de zomervakantie? 
De Boer (KMV) antwoordt hem dat de beperkingen in de aanvraag zijn opgeheven. Zomer 
voegt daar aan toe dat het om problemen te voorkomen beter is niet te laat in te dienen. 
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Verder wil Dhr. van Weerde graag kwijt dat er zijns inziens meer aandacht nodig is voor het 
samenvoegen van verenigingen. Dit t.b.v. efficiency en ter voorkoming van opheffingen. De 
bond moet samenwerking meer bevorderen! 

Dhr. van Hout (erelid) schreef eerdere een hand-out over promo. Hij wenst de commissie 
dienaangaande veel succes. 

Tevens mist Van Hout het punt “beleid bestuur” op de agenda. Het HB verwijst naar punt 9. 
Daarop vraagt (en krijgt) Van Hout applaus voor de leden van het hoofdbestuur. 

16. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter een ieder voor diens inbreng en sluit hij de 
vergadering om 12.25 uur. 
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Jaarverslag secretaris over 2018 

 

Inleiding 
Per definitie gaat een jaarverslag over een compleet achter ons liggend jaar. Daarop vormt 
dit verslag echter ditmaal een uitzondering. Oorzaak daarvan is de Mondial en de reden is 
tweeledig.  De voorbereidingen van dit grote evenement vielen grotendeels in 2018 evenals 
de uitvoering van die voorbereidingen, terwijl het evenement zelf net over de grens van de 
jaarwisseling plaats had. Gelet op het ingrijpende karakter op de dagelijkse gang van zaken 
van de NBvV lijkt het logisch om het verslag daarvan niet in tweeën te splitsen maar in zijn 
geheel mee te nemen. Tegelijkertijd speelt dan ook een rol dat wanneer dat niet zou 
gebeuren, de werkelijke uitvoering pas aan de orde zou zijn in het jaarverslag over 2019, dat 
pas behandeld wordt in september 2020. Wel erg laat om dan terug te kijken maar daarmee 
plaatsen we het onderwerp, dat in het achter ons liggende jaar de meeste aandacht heeft 
gekregen, wel centraal. 
Er is nog een relatie die genoemd moet worden als het gaat om de positieve werkingssfeer 
van de Mondial. In het jaarverslag van 2017 wordt geconstateerd dat we wat betreft het 
groeien naar één bond op de goede weg zijn. Nu amper een jaar verder kan worden gesteld 
dat er geen sprake meer is van praten over twee bonden, die bezig zijn om een organisatie 
te worden. Het is één bond en het is de overtuiging van het bondsbestuur dat met name het 
realiseren van de Mondial daar in ruime mate aan heeft bijgedragen. Wie de 
voorbereidingswerkzaamheden voor de Mondial in het eind van 2018 in de IJsselhallen heeft 
meegemaakt, kan niet anders dan erkennen dat hier een grote groep vrijwilligers aan de slag 
was, die maar een doel had: het welslagen van de Mondial. Door die gezamenlijke aanpak is 
een eenheid ontstaan, die iedere verdere discussie over het wel of niet geslaagd zijn van het 
samengaan van twee bonden overbodig heeft gemaakt. 
 
Algemeen 
In de loop van de jaren heeft de bond verschillende locaties gehad waar bestuur, bondsraad, 
algemene vergadering en allerlei andere groepen samen komen om allerhande zaken te 
bespreken. In het verslagjaar was dat wederom restaurant De Dennen te Renswoude, een 
uitstekende locatie waar jarenlang met plezier onderdak is genoten. In de praktijk bleek 
echter gaandeweg dat echt vergaderen soms niet goed meer samen ging met de horeca 
activiteiten van het bedrijf en dus werd in goed overleg gedurende het jaar uitgekeken naar 
een andere mogelijkheid. Dat is uiteindelijk gebouw De Aker te Putten geworden, waar het 
hoofdbestuur al in de loop van het jaar haar bijeenkomsten houdt evenals de werkgroep 
Mondial. De ervaringen daarmee zijn positief en  inmiddels is dan ook het besluit genomen 
om ook de andere bijeenkomsten (AV en Bondsraad) daar vanaf 2019 onder te brengen. 
 
Hoofdbestuur 
Gedurende het verslagjaar heeft zich binnen het bondsbestuur geen personele wijziging 
voorgedaan. De samenstelling is ongewijzigd gebleven. In 2018 liepen de agenda's wel erg 
gemakkelijk vol. Oorzaak daarvan was natuurlijk  in de eerste plaats de Mondial, die op elk 
gebied zijn sporen naliet. Uit praktische overwegingen werd zo vaak als mogelijk de 
vergadering van het hoofdbestuur gekoppeld met die van de werkgroep Mondial. Op deze 
wijze werd efficiënt mogelijk met de beschikbare tijd omgegaan. Nadeel was wel dat de 
vergaderingen een zeer ruime tijdsomvang kenden. 
Naast deze “collectieve” aanpak was er natuurlijk ook de meer individuele inzet waar 
bestuursleden mee bezig moeten zijn. Bij diverse externe bijeenkomsten werd soms in 
tweetallen gewerkt zoals bij overlegsituaties met zusterorganisaties, de Entente Européenne 
en COM,  terwijl daarnaast vele malen acte de présence moest worden gegeven in het land 
bij tal van shows, prijsuitreikingen, uitreiken van toegekende onderscheidingen en wat dies 
meer zij. 
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Beleid 
Speerpunt van beleid de laatste twee jaar was zeker de integratie van de twee bonden. Het 
scheppen van een goed functionerende organisatie die de belangen van de vogelhouders in 
Nederland goed kan dienen, had prioriteit. Zoals al bij de inleiding is aangegeven, is die 
opzet goed gelukt. Op bijna natuurlijke wijze zijn de twee bonden naar elkaar toegegroeid 
zonder dat van grote strubbelingen sprake is geweest.  Waren er in het eerste jaar van 
samengaan wel wat rimpeltjes die moesten worden glad gestreken, dat was gedurende het 
achter ons liggen jaar nauwelijks nog het geval en waar ze werden geconstateerd werd het 
opgelost. Natuurlijk zijn er hier en daar nog wat zaken die op een definitieve oplossing 
vragen zoals de statuten, maar dat gaat samen met het moderniseren van de interne 
regelgeving die toch had moeten gebeuren. 
Het bestuur van de NBvV werkt met een beleidsplan voor een periode van drie jaar. Het plan 
is indertijd goedgekeurd door de Bondsraad en vastgesteld door de AV. In de loop van het 
jaar konden verschillende zaken worden gerealiseerd zodat vastgesteld mag worden dat in 
het komende jaar een bijgestelde vernieuwde editie van het beleidsplan dient te worden 
gerealiseerd. Het bestuur heeft het voornemen om een aparte sessie te wijden aan deze 
vernieuwing, ook al omdat geconstateerd wordt dat meer dan gemiddelde aandacht in 2018 
is geweest voor de Mondial, waardoor de aandacht mogelijk wat eenzijdig gericht is geweest. 
Helder is in elk geval dat er een flinke lijst vraagstukken wacht die om oplossingen vraagt. 
Samenwerking met andere bonden die zich richten op verwante hobbygroepen binnen  het 
gebied van  de vogels heeft prioriteit en in 2018 is ook al regelmatig over dit onderwerp met 
elkaar gesproken. De overtuiging dat we elkaar nodig hebben is evident, maar de 
concretisering van allerlei plannen is nog niet voortvarend. In elk geval is die er al wel waar 
het gaat om contacten met de overheid waar het gaat om de vogelgriep. Daar wordt nu 
gezamenlijk opgetrokken zodat bij het signaleren daarvan de aanpak om uitbreiding te 
voorkomen helder is en bovendien is ook duidelijk welke invloed een eventuele uitbraak op 
de diverse lopende vogelshows kan hebben en hoe er gehandeld moet worden. Daarnaast 
wordt ook gesproken over zaken als dierenethiek ed. 
Twee andere zaken inzake samenwerking zitten in de ijskast en dienen verder te worden 
uitgewerkt. Het gaat om de shows en administratieve ondersteuning. Wat de vogelshows 
betreft is al langer duidelijk dat willen we meer publiek – en vooral ander publiek – trekken de 
opzet van de shows veranderd zal moeten worden. Eigenlijk is ons NK Vogel steeds meer 
een show voor de eigen specifieke wedstrijdspeler. Zelfs van de leden die verder van de 
wedstrijden af staan, komen er maar heel weinig naar Zwolle. Het zijn de wedstrijdspelers en 
de “reünisten” die het gros van het publiek vormen. Dat zou anders moeten. Daarover gaan 
de gesprekken met andere bonden. De KLN liet op de laatste Noordshow in Assen zien hoe 
het ook kan en mede dankzij veel PR waren daar heel wat gezinnen met jonge kinderen te 
zien. Die hadden daar ook wat te zoeken want er was een speel- en dierenplein op het 
middenterrein ingericht, waar kinderen met alle plezier verbleven. Bovendien was er meer te 
zien dan dieren in kooitjes alleen. Andere dierenorganisaties hadden met de voor hen 
relevante dieren fraaie volières en parkachtige groenlocaties ingericht, die een lust waren 
voor het oog. Het is een vernieuwingsrichting die mogelijk voor ons als voorbeeld kan 
dienen. 
Zeker net zo belangrijk is het contact met betrekking tot samenwerking op het gebied van de 
administratieve dienstverlening in brede zin. Het wordt steeds moeilijker om bestuurs- en 
kaderleden te vinden voor de diverse functies op alle niveaus. Wat dat betreft kampen alle 
bonden met hetzelfde probleem. Bovendien zijn de mensen die het nu nog doen op leeftijd, 
waardoor de kwetsbaarheid toeneemt en vooral de kennis niet breed in de organisatie is 
ingebed. De NBvV prijst zich gelukkig met het hebben van een bondsbureau maar met de 
teruggang van het ledental worden ook de financiële middelen meer beperkt. Daarom wordt 
door andere organisaties gedacht aan het onderbrengen van allerlei administratieve zaken in 
brede zin in het bondsbureau, waardoor dit ook een meer algemeen karakter qua 
werkzaamheden kan krijgen. Vooralsnog staat dit proces nog in de kinderschoenen maar 
gelet op de ontwikkelingen is het wenselijk hier vaart mee te maken. 
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Bondsbureau 
Uitgebreid is gesproken over het bedrijfsplan van het bondsbureau. Hoofdlijn van de 
conclusies is o.a. dat bij het bureau het accent niet zal komen te liggen bij het bedrijfsmatige 
aspect, maar dat dienstverlening aan de totale organisatie van de NBvV het uitgangspunt 
blijft. Dat wil overigens niet zeggen dat die dienstverlening zich niet zou kunnen richten op 
zusterorganisaties. Waar samenwerking in zijn totaliteit steeds nadrukkelijker in beeld komt, 
zal ook de breedte van die dienstverlening groter kunnen worden. Te denken daarbij valt aan 
de administratieve dienstverlening en o.a. de levering van ringen. Daarbij moet dan wel 
bedacht worden dat de positie ten aanzien van de BTW wijziging kan ondergaan, een 
mogelijke verandering die in elk geval alle aandacht zal moeten krijgen. 
Voor wat de ringen betreft is in het kader van het onderhoud een aanzienlijke investering in 
de apparatuur gedaan hetgeen betekent, dat wijziging in de levering van de ringen voorlopig 
niet langer aan de orde is. 
In de bezetting van het bondsbureau is op een plaats een wijziging gekomen. Na een 40-
jarig dienstverband (!) werd afscheid genomen van Rene van Loon. Hij had verschillende 
zaken onder zijn beheer en deed o.a. de advertenties in het blad Onze Vogels evenals de 
zaken rond de standhouders voor NK Vogel. In een speciale bijeenkomst namen bestuur en 
medewerkers afscheid van hem. Een opvolger voor hem is inmiddels aangesteld. 
Dit jaar werd gedurende de zomerperiode een personeelsdag georganiseerd waar ook de 
bestuursleden aan konden deelnemen. Als locatie was gekozen voor Breda waar 
verschillende activiteiten werden ondernomen terwijl de dag werd besloten met een etentje. 
Het personeel van het bondsbureau valt onder de CAO Sport, een overeenkomst die dit jaar 
afliep en waarover sociale partners in gesprek zijn als het gaat om voortzetting. Het was de 
verwachting dat dit eind 2018 rond zou komen maar uiteindelijk is dit niet gelukt. De 
verwachting is nu dat een en ander in het vroege voorjaar van 2019 zijn beslag zal krijgen. 
Elk jaar blijkt weer dat het bondsbureau de spil vormt in de bondsactiviteiten en vooral de 
vraagbaak is voor velen die iets willen weten. Dat betekent dat rijp en groen per telefoon, 
mail of brief aldaar wordt gedeponeerd er vanuit gaande dat er iets mee wordt gedaan. Dat 
gebeurt ook en meestal komt een positief resultaat uit de bus. Dat is te danken aan de inzet 
van alle medewerkers van dit bureau, die een hoog commitment hebben waar het om de 
organisaties gaat. Het bestuur wil dan ook graag op deze plaats haar dank uitspreken voor 
de inzet die telkenmale wordt getoond om het reilen en zeilen van de bond – gevraagd en 
ongevraagd – goed te laten verlopen. 
 
Regelgeving 
De NBvV heeft veel met regelgeving te maken. Dat speelt van twee kanten. Enerzijds van 
buiten naar binnen als het gaat om externe regelgeving die van invloed is op het reilen en 
zeilen van de bond, haar afdelingen en districten. Anderzijds intern omdat er nu eenmaal 
regels moeten worden gehanteerd om de goede gang van zaken binnen de bond en al de 
activiteiten die worden ondernomen te waarborgen. 
Wat de eerste groep betreft was de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), ook 
wel in een woord privacyregeling, van invloed. Vele afdelingen bestookten het bondsbureau 
met allerlei vragen over de toepassingen van de AVG en met name waren er ook nogal wat 
vragen over de bedreigingen voor bestuurders, die van de regeling uitgaat. Dingen die 
jarenlang worden gedaan mogen ineens niet meer en dat allemaal vanwege de bescherming 
van personen. Dingen die in verslagen worden genoemd, in catalogi of op verenigingssites 
werden aangegeven, moeten daaruit worden gehaald en voor alle verenigingen betekent dat 
alles goed nalopen om er zeker van te zijn dat alles klopt. Gelukkig kan waar nodig de 
helpende hand worden geboden en uiteindelijk valt het allemaal wel mee, al doet zich zo hier 
en daar nog steeds in voorkomende gevallen de vraag voor of het allemaal wel mag van de 
AVG. In elk geval is ook het Huishoudelijk Reglement aangepast in verband met de AVG. 
Voor wat betreft de overheidsregelgeving waar het gaat om het kweken, houden, verzorgen, 
kopen en verkopen van vogels was er in 2018 weinig nieuws onder de zon. Wel liet de 
minister een beleidsbrief het licht zien waarin vooral in algemene zin richting werd 
aangegeven maar specifiek was de brief vooral gericht op zoogdieren. Wel kan er van 



18 

 

worden uitgegaan dat de daarin geschetste aanpak zal gaan gelden als uitgangspunt bij het 
opstellen van regels voor vogels en andere diergroepen. 
Intern werden verschillende documenten aangepast. De NBvV kent het zgn. vademecum 
waarin deze regels samen worden gebracht en ook bijgehouden. Vooral dit laatste is van 
belang. Het document is online beschikbaar waardoor iedereen op elk moment zich op de 
hoogte kan stellen. Een van de reglementen die wie werd aangepast, is het kooien 
reglement. 
Concreet werd ook gewijzigd het stemrecht van de verspreide leden. Bij het samengaan van 
de ANBvV en de NBvV was aan dit punt onvoldoende aandacht gegeven. Beide bonden 
kennen het begrip, alleen de rechten van verspreide leden verschilden. Terecht werd dan ook 
door verschillende leden aan de bel getrokken omdat zij bij het samengaan van beide 
bonden niet hun stemrecht wilden verliezen. Vandaar dat dit inmiddels is recht getrokken. 
Bij het samengaan van beide bonden was ook al geconstateerd dat er nogal wat verschil 
bestond waar het gaat om de statuten. Om praktische redenen werd toen besloten om 
vooralsnog na het samengaan de statuten van de NBvV te hanteren, maar dit document wel 
nader te bekijken op noodzakelijke aanpassingen. Er was namelijk een weeffout 
geconstateerd en in overleg met de bondsraad is besloten om deze te herstellen om daarna 
de statuten als geheel te beschouwen op het punt van noodzakelijke vernieuwing. Dat traject 
is inmiddels in gang gezet en zal naar verwachting in 2019 haar beslag krijgen. 
 
Ledental 
Het is de laatste jaren een steeds weer terugkerend verschijnsel: de terugloop van het 
ledental. Ook dit jaar moesten helaas weer behoorlijk wat leden worden uitgeschreven en de 
redenen zijn bekend. Vergrijzing lijkt de grootste factor als het gaat om uitschrijven maar 
zorgelijk is dat er weinig leden bij komen. De jeugd heeft andere belangstelling en is 
nauwelijks geïnteresseerd in de vogelsport. De meeste afdelingen kennen dan ook al geen 
jeugdleden meer. Het lijkt erop dat er meer gekeken zal moeten worden naar een andere 
groep mogelijk “nieuwe” leden en wel vanaf de leeftijd van zo midden dertig. Om dit helder te 
krijgen heeft het bestuur dan ook besloten om onderzoek te laten doen naar de 
mogelijkheden om een verdere terugloop zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd te 
kijken waar we onze pijlen op kunnen richten als het gaat om het verkrijgen van nieuwe 
leden. Het initiatief daartoe komt van de bondsraad. Studenten van de Universiteit van 
Amsterdam en de Hogeschool te Tilburg zowel bachelor als master spelen daarin een 
belangrijke rol. Zij zullen zoveel mogelijk gegevens verzamelen, die breder gaan dan alleen 
het ledenverloop. De ene groep verzamelt gegevens terwijl de andere groep probeert 
analyses te maken om daaruit aanbevelingen aan te reiken, die voor een vernieuwende 
aanpak van het beleid op dit punt kunnen gaan zorgen. 
 
Als we kijken naar het jaar 2018 dan levert dat het volgende staatje op voor wat betreft het 
ledenverloop: 
 
Ledencategorie 1 januari 2018 1 januari 2019 Verschil 

Afdelingsleden, incl. jeugd 21.914 21.115 -799 

Verspreide leden Nederland 802 800 -2 

Verspreide leden België 87 73 -14 

Verspreide leden overige 4 2 -2 

Abonnementen 180 157 -23 

Ereleden 16 17 1 

Leden van Verdienste 31 33 2 
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NK Vogel 2018 
Met het van start gaan van de organisatie van NK Vogel 2018 werd het afscheid nemen van 
de vertrouwde Americahal in Apeldoorn ook een feit. Noodgedwongen dat wel omdat de hal 
gesloopt zal gaan worden. Daarmee werd de verhuizing naar de IJsselhallen in Zwolle een 
feit en voorlopig zal dit dè locatie voor het jaarlijkse evenement van de NBvV zijn. Niet alleen 
voor de NK maar ook voor de COM Mondial 2019. De verhuizing betekent in veel opzichten 
verandering omdat de beide hallen nogal wat verschillen. Het organisatiemodel en de 
“personele” bezetting kon wel in veel opzichten hetzelfde blijven. Duidelijk zal zijn dat een 
dergelijke verhuizing flink wat extra werk met zich brengt. Velen hebben dan ook tijd, energie 
en moeite moeten investeren om te zorgen dat het NK ook in Zwolle het vertrouwde gezicht 
kon bieden. Het bestuur is aan hen veel dank verschuldigd. 
Gesteld mag worden dat het evenement vlot is verlopen en ingrijpende wijziging van het 
bestaande model, blijkt dan ook nauwelijks nodig. Wel moest bij de bestuurlijke evaluatie 
worden vastgesteld dat mede vanwege die verhuizing meer kosten zijn gemaakt, die 
uiteindelijk resulteren in een negatief saldo van 32.000 Euro. Behalve de verhuizing was 
daarvoor zeker ook verantwoordelijk een lager aantal inschrijvers en minder betalende 
bezoekers. In totaal waren er ditmaal 1124 inschrijvers met een totaal van 10.652 vogels. Dat 
laatste is dan wel inclusief absenten en de grondvogels, die vanwege de vogelgriep niet 
ingebracht mochten worden. En om de statistische gegevens dan maar meteen af te ronden: 
in de verkoopklasse zaten 1802 vogels, er waren 124 keurmeesters actief en 31 
standhouders gaven acte de présence. Een gedeelte van de hogere kosten mogen als 
eenmalig worden aangemerkt en dat betekent dat in 2020 – in 2019 is er geen NK vanwege 
de Mondial – het nadelig saldo in principe lager zal kunnen zijn. Een stevige kostenbewaking 
zal dan ook plaats vinden bij de organisatie van dit komende evenement. Een negatief saldo 
zoals nu moest worden geboekt is, gelet op de omstandigheden, aanvaardbaar maar kan 
niet worden geaccepteerd als structureel. Tegelijkertijd zal ook duidelijk zijn dat een nationaal 
kampioenschap ook wat mag kosten gelet op de PR voordelen die een en ander met zich 
mee brengt. De vogelsport als geheel en het NK in het bijzonder varen er immers wel bij. 
 
EE-show 
Sinds een aantal jaren is de NBvV aangesloten bij de Entente Europiènne, een organisatie 
die meerdere diergroepen herbergt zoals hoenders, sierduiven, konijnen, cavia 's, konijnen 
en sinds een paar jaar ook vogels. In november werd de EE-show gehouden in Herning in 
het Deense Jutland. De show is nogal anders van opzet dan die van de COM, mede 
vanwege de diversiteit aan dieren. In totaal ging het om 32000 dieren dus zelfs nog grotere 
dan de Mondial. De vogels vormen daar echter maar een klein onderdeel van. 
Alles bij elkaar moet gezegd worden dat de organisatie met name van de groep vogels nogal 
te wensen overliet. Het was vooral aan de NBvV en de Belgische KBOF te danken dat het 
allemaal doorgang kon vinden, waarbij improvisatie noodzakelijkerwijs troef was. Op de hele 
show waren maar 1400 vogels te zien. De Nederlandse inzending bestond uit 240 vogels 
met een grote diversiteit, waarvan er zo'n twintig in de prijzen vielen. 
 
COM Mondial 2019 
Onmiskenbaar is de spil in het bondsjaar 2018 de organisatie van de Mondial 2019 geweest. 
Met alle gemak kunnen drie jaartallen achter het begrip Mondial worden geplakt. Immers in 
2017 werd al begonnen met de voorbereidingen toen duidelijk werd dat Frankrijk de 
organisatie teruggaf en Nederland een belangrijke kandidaat werd om het over te nemen. 
Vervolgens hoort 2018 met stip bij het oplopen van de organisatiethermometer want juist in 
dat jaar moesten de mouwen flink worden opgestroopt en 2019 hoort natuurlijk bij de 
Mondial omdat in dat jaar de concretisering plaatsvond van al die voorbereidingen. Het 
voorgaande maakt meteen duidelijk hoe de organisatie van een Mondial ingrijpt op de 
reguliere werkzaamheden van de bond. 
De vraag doet zich dan ook voor of het deze inzet van zovelen allemaal waard is geweest. 
Voor het hoofdbestuur is een helder JA het antwoord. Niet alleen omdat het een geweldig 
evenement is geworden, maar ook omdat het een prachtige reclame voor de vogelsport is 
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gebleken. TV, radio en kranten, overal was wel iets te vinden over de Mondial en zelden 
maakten zovelen in positieve zin kennis met onze hobby. Daarnaast bleek het evenement 
ook een geweldig bindende factor hetgeen voor de NBvV een extra pluspunt was, gelet op 
de nog redelijk recent achter ons liggen fusie van de twee bonden. Eens temeer is gebleken 
dat we als een grote nationale organisatie heel wat aan kunnen. 
Al net voor Kerstmis begonnen in de IJsselhallen de concrete voorbereidingen met het 
vouwen van de kartonnen kooien door tientallen vrijwilligers, terwijl bijna tegelijkertijd het 
opzetten van de stellingen een aanvang nam. De werkzaamheden liepen door tot en met 
donderdag 10 januari 2019, de dag van de officiële opening door ir. A.P. Heidema, 
Commissaris van de Koning in Overijssel. Vier dagen duurde show en op zondag 13 januari 
rond de klok van vier namen de eerste inzenders hun vogels weer mee naar huis zodat in de 
loop van maandag er geen vogel meer te bekennen was in de hal. Het afbreken en opruimen 
duurde nog wel tot donderdag, alles bij elkaar een enorme klus. Het bestuur is de vele 
vrijwilligers, die zich hebben ingezet om dit evenement tot een weergaloos succes te maken, 
enorm dankbaar. Zonder hen was het niet mogelijk geweest zo'n geweldig resultaat te 
bereiken. 
 
Onze Vogels 
Het maandblad Onze Vogels, al sinds jaar en dag het lijfblad van onze organisatie, is ook in 
2018 met de gebruikelijke regelmaat verschenen in de uitvoering zoals die verwacht mag 
worden van een bond met deze omvang. Gesteld mag worden dat het blad een hoog niveau 
kent. Om dit niveau te kunnen handhaven is het wel zaak een vinger aan de pols te houden. 
Mede daarom heeft het hoofdbestuur besloten om een brede online enquête te houden 
onder alle afdelingen om te peilen hoe men in de diepte van onze organisatie denkt over het 
blad. Wat wordt wel en wat niet gewaardeerd, wat mist men enz. In de loop van dit jaar zal 
bekeken worden wat de uitkomsten zijn van de enquête en zo mogelijk zullen die uitkomsten 
meegenomen worden bij het verder verbeteren van het blad. 
Enige zorg heeft het hoofdbestuur ook over de wijze waarop het blad tot stand komt. 
Weliswaar is het iets meer dan een “eenmanszaak” maar gelet op het grote belang dat Onze 
Vogels heeft in de communicatie naar de leden is het zaak om de bestaande kwetsbaarheid 
te verminderen. Daarover bestaan ideeën en ook werden gesprekken gevoerd met 
belangstellenden die een bijdrage aan het tot stand komen van het blad willen leveren. 
Een ander zorgpunt is de bezorging van het blad waar telkenmale klachten over komen. 
Klachten die ongetwijfeld gegrond zijn maar heel moeilijk te voorkomen. Wie het blad mist, 
krijgt bij melding onmiddellijk een nieuw exemplaar toegezonden en ook wordt regelmatig 
een en ander besproken met de verantwoordelijken voor de bezorging. Gelet op het feit dat 
een redelijke foutenmarge in de bezorging voor lief moet worden genomen, zal een echte 
verbetering moeilijk te realiseren zijn. 
 
Keurmeesters 
Een van de belangrijke pijlers waar de NBvV op rust is de groep keurmeesters. Op alle 
plaatsen in het land waar maar iets te doen valt op het gebied van vogels zijn zij te vinden 
hetzij om actief met een keuring bezig te zijn en anders om kennis op te doen, die later weer 
van pas komt. Liefhebbers beseffen vaak onvoldoende wat er allemaal bij komt kijken om 
een goede keurmeester te zijn. Zij gaan vaak teveel af op dat ene voor hen belangrijke 
moment: het keurbriefje! Gelukkig kan de bond vaststellen dat het corps van keurmeesters 
de toets der kritiek ruimschoots kan doorstaan. Het bestuur hecht er dan ook aan om in dit 
verslag nog maar weer eens aan te geven dat we hen veel dank verschuldigd zijn voor hun 
inzet en toewijding. 
In de loop van het verslagjaar heeft het bestuur de keurmeestervereniging gevraagd haar 
licht te laten schijnen op het samenstellen van een nieuw vraagprogramma. Een verre van 
eenvoudige opdracht die veel lijkt op het verenigen van uitersten. Belangrijke nevenopdracht 
bij dat al is de noodzaak om het vraagprogramma te verkleinen qua omvang. Tegelijkertijd 
moet het wel aansluiting houden bij de internationale ontwikkelingen en recht doen aan wat 
er in het land bij de liefhebbers leeft. Het bestuur van de keurmeestervereniging is daarbij 
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nadrukkelijk gevraagd om de technische commissies bij dit proces te betrekken. 
In 2017 is een begin gemaakt met de invoering van de digitalisering door invoering van 
tablets. In eerste aanleg vooral bedoeld om alle relevante informatie voor de keurmeester op 
te zetten zodat het gesleep met documentatie tot het verleden behoort maar tegelijk ook een 
enorme tijdbesparing betekent voor het bondsbureau. Gaandeweg wordt nu ook het keuren 
met tablets meer gewoonte. Bij de Mondial werd het hele proces van keuring zelfs al met 
tablets gedaan. Het is een kwestie van tijd aleer het hanteren hiervan gemeengoed zal zijn 
geworden. 
 
Commissie Dierenwelzijn 
Binnen de bond functioneert de commissie dierenwelzijn die belangrijk werk doet op het 
gebied van  onderzoek dierenwelzijn, regelgeving en scholing. Daarnaast is onderdeel van 
het takenpakket het doen van voorstellen aan het hoofdbestuur om te komen tot inbedding in 
de organisatie van de nodige regelgeving. De commissie zorgt ook voor communicatie naar 
de achterban. Daarvoor wordt niet alleen het bondsblad Onze Vogels gebruikt maar de 
commissie brengt ook zelfstandig publicaties uit. In het verslagjaar werd een begin gemaakt 
met scholing voor de korte cursus toezichthouder. Deze cursus is vooral bedoeld voor het 
toezicht houden bij shows, vogelmarkten, beurzen ed. en heeft geen verplichtend karakter. 
Voor de eerste editie van deze cursus, waarbij gedeeltelijk online werd gecommuniceerd, 
bestond veel belangstelling. 
De vele werkzaamheden welke door de commissie worden gedaan onttrekken zich 
goeddeels aan het zicht. Desondanks is dit werk heel belangrijk. Het bestuur wil dan ook 
graag haar erkentelijkheid uitspreken voor de inzet en al het werk dat door de 
commissieleden wordt gedaan. 
 
Onno Bijlsma, 
bondssecretaris 
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Jaarverslag penningmeester en toelichting begroting 

 
 
De NBvV sluit het jaar 2018 af met een negatief saldo van € 26.746. Dit zijn berichten waar 

een penningmeester nooit vrolijk van wordt.  Vorig jaar moesten we u ook melden, dat we 

ten gevolge van een afboeking van de voorraad ringen, een negatief resultaat hadden. Het 

negatieve resultaat is dit jaar ontstaan door diverse oorzaken. Wat minder baten en op 

verschillende posten wat hogere kosten.  

Toelichting op de jaarrekening 2018: 

• Ondanks dat we over 2018 geen batig saldo hebben, kan er gesteld worden dat 

we, mede gelet op de hoogte van de liquide middelen, een financieel 

kerngezonde bond hebben. 

• De terugloop in de baten is voornamelijk terug te voeren in de daling van het 

ledenbestand. De inkomsten uit de ringenproductie bleef nagenoeg gelijk en die 

van de bondsshow waren wat hoger. Al met al waren de inkomsten hoger dan de 

begroting (een meevaller). 

• De kosten van de bondsshow waren hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot. 

Omdat de opbrengsten hoger waren, is het tekort op de bondsshow niet verder 

opgelopen. 

• De kosten van de ringen zijn lager dan in 2017 en iets hoger dan begroot. 

• De begroting voor ons maandblad Onze Vogels is nagenoeg toereikend. 

• De begrotingspost voor het centraal magazijn wordt overschreden, maar is in lijn 

met het voorgaande jaar. 

• De kosten voor het hoofdbestuur en bondsbureau lopen in de pas. 

• De post voor commissies wordt overschreden, maar loopt in de pas met 2017. 

• De kosten voor de districten en keurmeesters lopen in de pas met de ramingen. 

• De post voor de promotie loopt wat achter bij de ramingen. 

Samenvattend mag worden gesteld dat we op veel kostenposten de begroting hebben 

benaderd. De wat hogere kosten zijn voornamelijk terug te voeren op de hogere loon- en 

portokosten en de prijsontwikkeling. 

 

Dirk Verburg, bondspenningmeester. 
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Jaarrekening 2018 en begroting 2019 
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Verslag kascontrolecommissie 

 

In haar vergadering van 26 mei 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met 

de benoeming van de volgende personen in de kascommissie voor het boekjaar 2018: 

• De heer. L. Quist 

• De heer J. Boorsma 

• De heer J. Kerkhof 
 
Zij hebben de opdracht gekregen om de boeken van de vereniging over het boekjaar 2018 te 

onderzoeken en over haar bevindingen verslag uit te brengen aan de algemene 

ledenvergadering op 28 september aanstaande. De kascommissie heeft daarbij toestemming 

gekregen om alle administratieve bescheiden in te zien en indien gewenst overleg te hebben 

met penningmeester en/of de accountant van de vereniging. 

Op vrijdag 8 maart 2019 heeft de commissie haar werkzaamheden uitgevoerd ten kantore 

van de vereniging.  

Formulering eindconclusie 
Op basis van haar werkzaamheden komt de commissie tot de volgende conclusies: 

a. De uit de beoordeling van de overgelegde stukken voortgekomen aandachtspunten 
zijn voldoende onderbouwd, toegelicht of beargumenteerd 

b. De saldi liquide middelen na correctie sluiten aan met de gevoerde administratie. 
 

CONCLUSIE 
 

De kascommissie 2018 komt op basis van de ontvangen informatie en toelichtingen,  

tezamen met de door haar uitgevoerde beoordelingen en deelwaarnemingen, tot de 

conclusie dat de financiële verantwoording over het boekjaar 2018 aan de daaraan te stellen 

eisen voldoet.  

Zij stelt de Algemene Vergadering van de NBvV voor het hoofdbestuur, in casu de 

penningmeester, décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 

2018. 

08 maart 2019, 

Leden van de kascommissie, 

De heer L. Quist 

De heer J. Boorsma 

De heer J .Kerkhof 

 

  



26 

 

Bijlage bij agendapunt 9 – verkiezingen hoofdbestuur 
 

1. Aftredend is Dhr. Munniksma. Hij is niet herkiesbaar 

 

2. Aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter is Dhr. Snijder. 

 

Bijlagen bij agendapunt 10 – voorstellen van de afdelingen 
 

A. Voorstel van afd. Nieuwstadt (N23) – gesteund door de districtsvergadering 

distr. Limburg 

Invoering van het verenigingsklassement op de Bondshow vanaf 2020.                                             

Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn, door per afdeling van een X-aantal personen de 

hoogst gekeurde vogel bij elkaar te tellen. (Aantal personen nader te bepalen, 5 – 6 – 7.)             

Bij gelijk aantal punten doortellen naar volgende eerstvolgende inzender.                                        

Voorwaarde:  Personen moeten echter inschrijven onder de afdelingsnaam versus code.                                          

Bovengenoemd voorstel wordt al decennia lang in Limburg en elders toegepast.                               

Info te verkrijgen bij secretariaat SDL (Dhr. H.Mertens.)                                                                      

Ook binnen de voormalige ANBvV  schijnt een dergelijk systeem gangbaar te zijn geweest. 

Wat is de intentie achter het voorstel: 

Promotie inzenden naar Bondshow m.n. vanuit de afdelingen. (Immers allen willen we toch       

proberen om clubkampioen te worden), hetgeen naar beide kanten (m.n. publicitair) alleen 

maar winnaars kent. 

Prijzenpot: 

* Vermelding van Kamp. – 2 – 3  prijs afdelingen in de Bondscatalogus.                                                                                   

* Financiële donatie aan de betreffende afdelingen. (Nader te bepalen !!) 

 

B. Voorstel namens Stichting Districtsshow Drenthe, een samenwerking tussen 9 

verenigingen uit Drenthe,  gesteund door de districtsvergadering distr. Drenthe 

Vanaf 2019 op alle districtstentoonstellingen een algeheel kampioen bij de stellen en 
stammen aan te wijzen en te huldigen. Net als dit gebeurt op het Nederlands 
Kampioenschap. 
  
Toelichting: 
Algeheel Kampioen worden met een stam of een stel bleek voor een groot aantal Drentse 

kwekers van grotere waarde dan met een enkeling. In het huidige prijzenschema is er een 

algeheel kampioen bij de zangkanaries, kleurkanaries, vorm- en postuurkanaries, tropische 

vogels, Europese cultuurvogels en kromsnavels. De algeheel kampioen kan ook een vogel 

uit een stam of een stel zijn. Het voorstel is om in iedere groep een algeheel kampioen aan 

te wijzen bij de enkelingen, stellen en stammen.   
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Overzicht stemmen per district 
(peildatum 11 maart 2019) 

DRENTHE 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A10 ASSEN 17 17 

B19 BARGERCOMPASCUUM 18 18 

B23 BARGER OOSTERVELD 1 29 30 

B35 BEILEN 5 31 36 

B45 BORGER 5 88 93 

C01 COEVORDEN 20 20 

D26 DIEVER EO 8 8 

D34 DALERPEEL 2 53 55 

D41 DARP 10 10 

E06 ERICA 3 13 16 

E10 EMMERCOMPASCUUM 6 83 89 

E24 EMMEN 1 46 47 

G19 GIETEN 2 54 56 

G26 GEESBRUG 10 10 

H53 HOOGEVEEN 1 1 74 75 

K02 KLAZIENAVEEN 2 51 53 

M02 MEPPEL 2 108 110 

N01 NIEUW AMSTERDAM 4 69 73 

R01 RODEN 1 125 126 

R25 ROLDE 42 42 

S12 SCHOONEBEEK 3 27 30 

S38 SMILDE 1 46 47 

Z16 ZUIDWOLDE 1 40 41 

Z23 ZWARTEMEER 1 22 23 

Verspreide Leden  13 

41 1084 1138 

 

FRIESLAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

B44 BOLSWARD 3 66 69 

D08 DROGEHAM 7 163 170 

D17 DRACHTEN 3 120 123 

D19 DOKKUM 42 42 

F01 FRANEKER 3 67 70 

F03 FERWERT 13 70 83 

G22 GROUW 24 24 

H10 HARLINGEN 1 35 36 

H90 HAULERWIJK 32 32 

J01 JOURE 2 72 74 

J02 JUBBEGA 2 62 64 

K15 KOUDUM 1 34 35 

L10 LEMMER 1 32 33 

L25 LEEUWARDEN 2 5 106 111 

M14 DAMWOUDE EN OMSTREKEN 3 52 55 

N30 NOORDBERGUM 4 37 41 

O19 OOSTERWOLDE 1 35 36 
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S08 STIENS 2 13 15 

S32 SURHUISTERVEEN 6 53 59 

U05 URETERP 69 69 

Z14 ZWAAGWESTEINDE 3 63 66 

Verspreide Leden 29 

60 1247 1336 

 

GELDERLAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A06 AALST 4 44 48 

A12 APELDOORN 80 80 

A13 AALTEN 3 39 42 

A29 APELDOORN 2 37 37 

A33 APELDOORN 3 33 33 

B02 BEEKBERGEN LOENEN 16 16 

B15 BRUMMEN-DIEREN 1 39 40 

D20 DRUTEN 47 47 

D40 DIDAM 1 15 16 

D42 DUIVEN 2 1 39 40 

D45 DIDAM 25 25 

E01 ELBURG 1 65 66 

E05 EPE 51 51 

E07 EERBEEK 1 19 20 

E11 EEFDE 4 16 20 

E13 ELST 5 62 67 

E18 ECK EN WIEL 38 38 

G10 GROESBEEK 66 66 

G14 GENDT 1 20 20 

G24 GENDT 2 1 45 46 

G25 GROENLO 31 31 

G30 GROESBEEK 2 1 22 23 

H05 HUISSEN 2 56 58 

H19 'S HEERENBERG 30 30 

H43 HENGELO 4 63 67 

H62 HEERDE 50 50 

H66 HARDERWIJK 1 3 65 68 

H85 HEUMEN MALDEN 3 27 30 

K09 KERKDRIEL 1 43 44 

L26 LUNTEREN 4 54 58 

L35 LOBITH 41 41 

M23 METEREN 4 68 72 

N05 NIJMEGEN 1 3 38 41 

N10 NUNSPEET 2 54 56 

N31 BORCULO-NEEDE EO 59 59 

N33 NIJKERK 2 60 62 

N36 NIJMEGEN 5 11 11 

O02 OPHEUSDEN 9 83 92 

O14 OLDEBROEK 24 24 

O15 OOSTERBEEK 36 36 

O20 OCHTEN 3 40 43 

O30 OOSTERHOUT 1 36 37 

P09 PUTTEN 5 97 102 
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R43 RHEDEN 1 30 31 

S44 SWIFTERBANT 1 29 30 

T07 TIEL 1 73 74 

U02 ULFT 2 50 52 

V08 VAASSEN 2 45 47 

V20 VARSSEVELD 1 53 54 

V32 VOORTHUIZEN 3 110 113 

W07 WIJCHEN 50 50 

W12 WEHL 6 50 56 

W29 WEZEP 1 35 36 

W36 WINTERSWIJK 30 30 

Z06 ZUTPHEN 41 41 

Z09 ZEVENAAR 1 34 35 

Z17 ZALTBOMMEL 1 66 67 

308 BENNEKOM 1 37 38 

311 DIDAM 2 2 53 55 

314 EDE 1 13 14 

324 LICHTENVOORDE 42 42 

334 DOESBURG 2 2 15 17 

335 RUURLO 12 12 

340 APELDOORN 4 3 70 73 

341 VELP 23 23 

342 VORDEN 1 20 21 

350 ZELHEM 29 29 

355 EIBERGEN 20 20 

361 TOLKAMER 8 8 

505 WEURT 34 34 

Verspreide Leden 178 

99 2956 3233 

 

GRONINGEN 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A36 ADUARD 2 29 31 

B25 BELLINGWOLDE 30 30 

B28 BEDUM 1 33 34 

D22 DELFZIJL 2 1 32 33 

D33 DELFZIJL EO 1 34 35 

G17 GROOTEGAST 2 50 52 

G21 GLIMMEN 35 35 

H32 HOOGEZAND SAPPEMEER 1 48 49 

H40 HOOGKERK 36 36 

M06 MUSSELKANAAL 44 44 

M36 MENTERWOLDE/OOST GRONINGEN 4 34 38 

N29 NIEUWE PEKELA 11 11 

O16 OOSTWOLD 1 47 48 

O31 ONSTWEDDE 27 27 

O32 OUDE PEKELA 1 39 40 

R08 RIJSBERGEN 7 7 

S07 SCHILDWOLDE 1 45 46 

S19 STADSKANAAL 2 19 21 

S46 SIDDEBUREN 3 17 20 

V03 VEENDAM 1 39 40 
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W10 WINSUM 4 57 61 

W14 WINSCHOTEN 1 94 94 

W16 WARFFUM UITHUIZEN 1 48 49 

W31 WOLTERSUM 23 23 

113 OOSTERMOER/GORECHT 31 31 

Verspreide Leden 13 13 

26 909 3948 

 

LIMBURG 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

B14 BOCHOLTZ 1 27 28 

B48 BRUNSSUM 18 18 

E04 ST GEERTRUID 16 16 

E22 EIJSDEN 25 25 

E37 ELSLOO 7 7 

G31 GELEEN 2 33 33 

H09 HORST 1 66 67 

H36 HEERLEN 2 20 20 

H49 HEYTHUYSEN 17 17 

H57 HEKSENBERG 7 7 

J04 ITTERVOORT 4 25 29 

K14 KUNRADE 2 17 19 

M08 MUNSTERGELEEN 1 1 39 40 

M20 MEIJEL 2 49 51 

M37 MIDDEN LIMBURG 45 45 

N22 NEDERWEERT 25 25 

N23 NIEUWSTADT 28 28 

R37 ROTHEM MEERSSEN 25 25 

R38 ROERMOND 2 35 37 

S20 SITTARD 29 29 

S27 STEIN 67 67 

S43 STRAMPROY 12 12 

T18 TEGELEN 1 20 20 

V22 VENRAY 30 30 

V26 VELDEN 20 20 

W23 WIJNANDSRADE 1 29 30 

402 BELFELD 1 30 31 

408 KERKRADE 6 14 14 

409 LEUDAL 34 34 

411 ELSLOO 2 28 28 

412 NIEUWENHAGEN 13 13 

413 BRUNSSUM 2 12 12 

420 HEERLEN 4 14 14 

421 MARGRATEN 2 32 34 

422 HELDEN 21 21 

424 EYS WITTEM 12 12 

425 HULSBERG 7 7 

426 KERKRADE 7 7 7 

429 MAASTRICHT 3 1 33 34 

430 KONINGSBOSCH 1 8 9 

432 REUVER 2 14 14 

440 SPELHOLZERHEIDE 15 15 
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442 STEVENSWEERT 5 5 

444 THORN 8 8 

448 SCHIN OP GEUL 2 11 13 

449 VALKENBURG 2 2 

450 VENLO 1 1 50 51 

455 WEERT 1 22 22 

456 WESSEM 12 12 

460 EPEN 6 6 

461 WEERT 2 1 42 43 

462 WANSSUM 30 30 

468 WIJLRE 7 7 

470 GELEEN 3 12 12 

473 ECHT 2 2 23 25 

474 HERKENBOSCH 8 8 

Verspreide Leden 206 

25 1263 1494 

 

NOORD-HOLLAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A01 AALSMEER 50 50 

A03 ALKMAAR 3 52 55 

A18 AKERSLOOT 1 17 18 

A25 ANNA PAULOWNA 48 48 

B04 BEVERWIJK 5 52 57 

B22 BROEK IN WATERLAND 15 15 

H06 HUIZEN 2 35 37 

H12 DEN HELDER 1 34 34 

H47 HEEMSKERK 1 49 50 

H55 HEERHUGOWAARD 1 54 55 

H80 HEILOO 61 61 

H93 HOORN 74 74 

L17 LUTJEBROEK 5 138 143 

M11 MUIDEN 1 31 32 

N12 AMSTELVEEN 20 20 

N39 NIEUW VENNEP 9 56 65 

O36 OPMEER SPANBROEK 2 76 78 

R41 RIJSENHOUT 5 77 82 

S25 SCHAGEN 33 33 

S30 SCHOORL 1 20 21 

U09 DE KWAKEL 51 51 

V23 VOLENDAM 68 68 

W13 WORMERVEER 1 49 50 

Z11 ZAANDAM 3 116 119 

Z15 HAARLEMMERMEER E.O. 82 82 

207 SCHIPHOL 4 4 

Verspreide Leden 54 

40 1362 1456 

 

 

• NOORD-BRABANT OOST 
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Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A02 AALST 16 16 

A28 ASTEN 63 63 

A32 ST ANTHONIS 47 47 

B08 BERGEIJK 45 45 

B09 BEST 77 77 

B13 BOXTEL 1 1 67 68 

B24 BAKEL 33 33 

B30 BERGHEM 5 60 65 

B46 BOEKEL 23 23 

B57 BOXTEL 2 1 13 14 

C06 CUIJK 34 34 

D28 DRUNEN 63 63 

E14 EINDHOVEN 2 2 71 73 

E25 EINDHOVEN 5 1 45 46 

E30 EINDHOVEN 7 7 7 

E32 ERP 92 92 

E38 EERSEL -STEENSEL 34 34 

G09 GEMERT 1 49 50 

G36 GEFFEN 50 50 

H20 HAAREN 27 27 

H44 HAPS 9 9 

H51 HEEZE 32 32 

H54 HEESWIJK DINTHER 21 21 

H63 HELMOND 1 2 32 34 

H65 HELMOND 2 8 8 

H71 HAPERT 59 59 

H74 HEUSDEN 17 17 

H87 HERPEN 31 31 

L18 LEENDE 21 21 

L23 LIEMPDE 36 36 

L36 LAARBEEK 84 84 

M04 MIDDELRODE / BERLICUM 50 50 

M05 MORTEL 22 22 

M07 MILL 34 34 

M13 MIDDELBEERS 3 56 59 

M30 MAARHEEZE 1 19 20 

N26 NULAND 2 44 46 

N34 NUENEN 41 41 

N38 NIEUWKUYK 3 35 38 

O04 OIRSCHOT 35 35 

O13 SINT OEDENRODE 44 44 

R04 REUSEL 1 44 45 

R11 ROSMALEN 72 72 

S23 SCHIJNDEL 2 49 51 

S24 SCHAIJK 20 20 

U01 UDEN 3 59 62 

V01 VALKENSWAARD 1 3 36 39 

V07 VELDHOVEN 1 116 117 

V11 VEGHEL 1 1 28 29 

V12 VEEN 2 42 44 

V18 VUGHT 2 50 50 

V24 VELDHOVEN 2 30 30 
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W21 WINTELRE 15 15 

Z19 ZEELAND 3 69 72 

507 DEURNE 30 30 

520 NULAND 2 6 6 

521 NISTELRODE 2 38 38 

537 WAALRE 3 18 21 

541 DINTHER 4 61 65 

542 VELDHOVEN 3 13 13 

544 BEUNINGEN 1 17 18 

Verspreide Leden 105 

46 2459 2610 

 

NOORD-BRABANT WEST 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A30 ALPHEN 1 24 25 

A31 ALMKERK 3 39 42 

B03 BERGEN OP ZOOM 1 50 51 

B07 BREDA 1 48 48 

B47 BOSSCHENHOOFD 17 17 

D04 DINTELOORD 33 33 

D37 DONGEN 34 34 

F02 FIJNAART 23 23 

G08 GILZE 30 30 

G35 GOIRLE 23 23 

H04 HALSTEREN 21 21 

H15 HOOGERHEIDE 1 42 42 

H17 HOEVEN 2 27 29 

K03 KLUNDERT 1 24 25 

K10 KRUISLAND 10 10 

K13 KAATSHEUVEL 1 25 26 

M10 MOERDIJK 30 30 

M19 MADE  1 40 41 

O01 OUD GASTEL2 1 23 24 

O06 OOSTERHOUT 1 1 27 28 

O28 OISTERWIJK RAYON 3 1 38 39 

P11 PRINSENBEEK 43 43 

R02 ROOSENDAAL 1 49 49 

R08 RIJSBERGEN 72 72 

R09 ROOSENDAAL 2 1 24 25 

R13 RIJEN 4 38 42 

R19 ROOSENDAAL 4 14 14 

R27 RUCPHEN 107 107 

R28 RAAMSDONKSVEER 4 34 38 

R32 RIEL 6 6 

T02 TILBURG 1 1 94 95 

T10 TILBURG 2 10 10 

T11 TETERINGEN 21 21 

T21 TILBURG 6 22 22 

T22 TILBURG 7 16 16 

U07 UDENHOUT 2 41 43 

W01 WAALWIJK 1 3 32 35 

W04 SINT WILLEBRORD 2 53 55 
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W22 WERKENDAM 5 29 34 

W26 WAGENBERG 1 31 32 

W33 WOUDRICHEM 7 45 52 

W38 WOUW 21 21 

W39 WASPIK 31 31 

Z05 ZUNDERT 20 20 

Z18 ZEVENBERGEN 1 2 38 40 

508 TILBURG 9 29 29 

529 SPRANG-CAPELLE 1 32 33 

Verspreide Leden 66 

46 1580 1692 

 

OVERIJSSEL 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A04 ALMELO 1 35 35 

A15 ALMELO 2 3 100 103 

B52 BATHMEN 2 20 22 

D01 DEVENTER 1 60 60 

D09 DALFSEN 2 59 61 

D11 DENEKAMP 51 51 

D14 DEDEMSVAART 1 35 36 

D29 HOF VAN TWENTE MARKELO 41 41 

E19 ENS 2 42 44 

E28 ENSCHEDE 3 3 48 51 

G04 GLANERBRUG 1 3 59 62 

G20 GENEMUIDEN 5 53 58 

G33 GRAMSBERGEN 21 21 

H22 HASSELT 1 23 24 

H26 DEN HAM-VROOMSHOOP 1 59 60 

H31 HARDENBERG 63 63 

H64 HENGELO 2 45 45 

H67 HAAKSBERGEN 2 50 52 

H77 HEETEN 7 7 

J03 ST JANSKLOOSTER 3 19 22 

K18 KAMPEN 1 71 72 

L13 LETTELE 86 86 

L19 LOCHEM 36 36 

N06 NIJVERDAL HELLENDOORN 90 90 

N37 NIEUW LEUSEN 4 30 34 

O05 OLDENZAAL 1 43 43 

O22 OMMEN 4 71 75 

O24 WIJHE 40 40 

O27 OLDENZAAL 2 50 50 

O34 OOTMARSUM 3 35 38 

OD1 OLST- DIEPENVEEN 7 36 43 

R06 RIJSSEN 1 6 114 120 

S15 STEENWIJK 69 69 

S39 STEENWIJKERWOLD 55 55 

S42 SIBCULO 1 30 31 

T08 TWELLO 1 2 44 46 

T15 TUBBERGEN 2 48 50 

T17 TWELLO 2 1 31 32 
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U04 URK 12 196 208 

V17 VOLLENHOVE 5 66 71 

V35 VRIEZENVEEN WESTERHAAR 3 51 54 

W25 WIERDEN 2 83 85 

W40 WESTENHOLTE 3 27 30 

Z07 ZWOLLE 2 3 89 92 

Z12 ZWARTSLUIS 1 44 45 

109 KAMPEN 2 1 19 20 

305 DELDEN 35 35 

312 BECKUM 23 23 

319 HAAKSBERGEN 2 56 56 

320 HATTEM 2 39 41 

326 LOSSER 39 39 

332 OLDENZAAL 3 33 33 

336 RIJSSEN 3 1 93 94 

343 VRIEZENVEEN 2 3 43 46 

358 ZWOLLE 4 17 17 

Verspreide Leden 74 

95 2822 2991 

 

UTRECHT 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A23 AUSTERLITZ 41 41 

A39 ALMERE 3 46 49 

B01 GOOI EN EEMLAND 59 59 

B58 DE BILT/BILTHOVEN 3 39 42 

H68 HOOGLAND 46 46 

H72 HOUTEN 1 28 29 

K16 KOCKENGEN 26 26 

L28 LEERSUM 3 40 43 

L29 LEUSDEN 2 41 43 

M03 MAARN 23 23 

M35 MONTFOORT 2 44 46 

R05 RENSWOUDE 1 29 30 

R07 RHENEN 33 33 

S03 SOEST 1 3 106 109 

S36 SPAKENBURG 4 74 78 

V06 VEENENDAAL 4 61 65 

V21 NIEUWEGEIN 3 77 80 

V29 VIANEN 41 41 

W08 WIJK BIJ DUURSTEDE 1 27 28 

W35 WOUDENBERG 6 55 61 

Y01 IJSSELSTEIN 11 150 161 

Z13 ZEEWOLDE 25 25 

Z26 ZEIST 1 20 21 

209 CULEMBORG 1 34 35 

218 UTRECHT 1 14 14 

219 UTRECHT 2 36 36 

Verspreide Leden 28 

49 1215 1292 

ZEELAND 
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Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A09 ARNEMUIDEN 6 105 111 

A35 AARDENBURG 21 21 

A38 AXEL 27 27 

C02 CLINGE 32 32 

D21 DOMBURG 1 34 35 

G15 GOES 1 76 77 

K08 KAPELLE BIEZELINGE 3 27 30 

K11 KLOOSTERZANDE 31 31 

K12 KRABBENDIJKE 5 66 71 

N09 NIEUW NAMEN 59 59 

O35 OUD VOSSEMEER 2 50 52 

R26 RILLAND BATH 12 12 

S28 OOST SOUBURG 1 59 60 

S41 SLUISKIL 1 31 32 

T03 THOLEN 4 75 79 

T12 TERNEUZEN 1 50 51 

V10 VLISSINGEN 82 82 

W19 WESTERSCHOUWEN 18 18 

Y02 IJZENDIJKE 4 62 66 

Y04 YERSEKE 50 50 

Verspreide Leden 13 

  
29 967 1009 

 

ZUID-HOLLAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A05 ALPHEN A/D RIJN 29 29 

A08 AMMERSTOL BERGAMBACHT e.o. 2 89 91 

A20 AMEIDE 3 27 30 

B05 BOSKOOP 2 46 48 

B18 BERKEL EN RODENRIJS 2 51 53 

D05 DORDRECHT 2 97 99 

D07 DELFT 1 15 15 

D18 DELFT 2 2 35 37 

G03 GOUDA/REEUWIJK 18 18 

G05 MIDDELHARNIS 2 67 69 

G16 GROOT AMMERS/LIESVELD 2 35 37 

G29 GORINCHEM 18 18 

G32 GOUDERAK 2 44 46 

H01 DEN HAAG 1 23 23 

H02 DEN HAAG 2 4 25 29 

H18 HARDINXVELD GIESSENDAM 1 2 71 73 

H28 HELLEVOETSLUIS 4 107 111 

H79 HEERJANSDAM 1 53 54 

K01 KATWIJK 81 81 

K04 KRIMPEN A/D IJSSEL 1 68 69 

K05 KRIMPEN A/D LEK 4 29 33 

K06 KOUDEKERK HAZERSWOUDE 4 41 45 

L07 LEIDEN 1 38 38 

L16 LEERDAM 3 92 95 

M17 MAASLAND 4 89 93 

N14 NIEUWKOOP 2 34 36 
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N15 NIEUWLEKKERLAND 2 57 59 

N16 NOORDWIJKERHOUT 117 117 

N25 NOOTDORP 30 30 

N41 NIEUWVEEN 46 46 

O18 OOSTVOORNE 33 33 

O21 OUDDORP 1 36 37 

P07 PUTTERSHOEK 1 73 74 

R14 ROELOFARENDSVEEN 3 82 85 

R17 RIJSWIJK 1 30 31 

R35 ROTTERDAM 5 42 42 

R40 RIDDERKERK 1 49 50 

S01 SCHIEDAM 30 30 

S05 SLIEDRECHT 2 55 57 

S06 SPIJKENISSE EO 8 65 73 

V04 VLAARDINGEN 48 48 

V37 VOORBURG 4 42 46 

W03 WESTLAND   1 157 158 

W06 WOERDEN 2 63 65 

W09 WADDINXVEEN 1 48 49 

Z01 ZOETERMEER 47 47 

Z04 ZWIJNDRECHT 40 40 

Z25 ZEVENHUIZEN 1 63 64 

615 ROTTERDAM 8 27 27 

Verspreide Leden 94 

76 2602 2772 
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