
JULI 2021 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB  Bergen op Zoom
tel.  0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Districtsbesturen
• Ereleden en Leden van Verdienste
• Keurmeesters
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“De NBvV, dat zijn we samen!”

VoorlichtingsbulletinVoorlichtingsbulletin

Digitale keurcontracten

Inmiddels zijn al velen actief handtekeningen aan het verzamelen voor de steunbetuiging burgerinitiatief. Veel 
leden hebben echter geen mogelijkheden om formulieren thuis uit te printen. Het hoofdbestuur heeft daarom al 
besloten om een los inlegvel bij de eerste mogelijkheid mee te sturen met ons maandblad “Onze Vogels”. In juni 
lukte dat niet meer omdat deze al gedrukt en geseald klaar lagen voor verzending, dus het is juli geworden. 

Teken het initiatief, het is nog steeds nodig ondanks de beloften van de Minister. De wet is nog niet aangepast, dus 
de Dierenwet staat in zijn originele bedoeling en maakt geen uitzondering. 
Het kost u slechts een enveloppe en een postzegel! Hoe meer handtekeningen, hoe beter!

Keurcontracten digitaliseren was een grote wens van 
veel secretariaten. Wij zijn bijna zover dat dit voor de 
komende jaren al op voorhand kan. Nog even geduld!!! 
Wij zijn er druk meedoende. 

Voor het vullen van de keurcontracten worden de 
benodigde gegevens uit de systemen van de NBvV 
gehaald, zodat u zelf zo weinig mogelijk meer hoeft 

Steunbetuiging Burgerinitiatief

In deze uitgave vindt u informatie over:
• Ontwikkelingen rondom het burgerinitiatief m.b.t. 

de Wet Dieren
• informatie m.b.t. digitale keurcontracten
• Het conceptverslag van de Algemene Vergadering

te doen. Het systeem moet dan wel correct gevuld zijn 
door de diverse geledingen. Door u als vereniging of 
speciaalclub en uiteraard door de keurmeesters. 

De tentoonstelling die u gaat organiseren moet in de TT 
agenda staan. Zoals bij u vast bekend gaat dit invullen 
via uw afdelingssecretariaat inlog en via het kopje TT 
agenda in deze omgeving. Tot op heden kon u alleen de 
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TT van het lopende jaar invullen. Dit gaan wij wijzigen, 
mede om u te ontlastten en om het ook mogelijk te 
maken keurcontracten voor volgende jaren te kunnen 
downloaden. Immers veel verenigingen weten ook al 
de locatie en de data van hun shows in de toekomst.  

Wij waren al gewend de locatie en de data te vermel-
den in de TT agenda, dus hierin verandert er niets, dan 
alleen dat u binnenkort ook opvolgende jaren kunt 
invoeren. Denk daarbij wel aan het vermelden van het 
juiste jaar en de correcte bijbehorende data.  

Misschien heeft u al een of meerdere keurmeesters 
op het oog. Het blijft de bedoeling dat u eerst de 
keurmeester belt om zijn/haar bereidheid om bij u te 
keuren te vragen (vooraf kunt u in de keurmeesterlijst 
zien of betrokkene nog vrij is). Indien de keurmeester 
dit toegezegd heeft zet hij/zij de datum voor u vast 
in zijn keurmeesteragenda hiervoor is uw correcte 
afdelingscode nodig. Zodra dit ingevoerd is, ziet u 
de keurmeester in uw verenigingsomgeving als door 
u gecontracteerde keurmeester verschijnen. U kunt 
een keurcontract downloaden en dit digitaal naar de 
keurmeester sturen.  Deze kan, maar het hoeft niet, 
het keurcontract retour sturen met een getypte tekst 
in de mail als bevestiging of indien hij/zij dit wil deze 
uitdraaien en van een handtekening voorzien en dan 
weer (na inscannen) per mail retour sturen. E.e.a. geldt 
juridisch als contract.  Beiden heeft u nu een digitaal 
keurcontract. 

Ten allen tijde blijft gelden dat als een TT onverhoopt 
niet door gaat of een keurmeester niet benodigd is, de 
TT door u zelf uit de TT agenda verwijdert dient te wor-
den en de keurmeester netjes (onder geldende voor-
waarden) geïnformeerd dient te worden. Wijzigingen 
in locatie en data kunt u zelf via uw verenigingsportaal 
verrichten.  

Omdat de uitdraai van het keurcontract een zoge-
naamde “platte” PDF is, is het zelf invullen in daarvoor 
bestemde vakjes niet mogelijk. Ook de keurmeester kan 
niets in- of aanvullen op het contract. Alle informatie 
komt dus uit rechtstreeks uit het systeem. Op dit mo-
ment is het dus alleen mogelijk voor het jaar 2021 deze 
actie uit te voeren, daar het systeem alleen de TT’s laat 
zien die in dit jaar georganiseerd worden. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een TT agenda 
waarbij u tot 4 jaar vooruit de gegevens van locatie, 
data en keurmeesters kunt invullen. Vanaf dat moment 
is het ook mogelijk keurcontracten voor 2022, 2023 en 
2024 via dit systeem uit te draaien. Nog even geduld. Er 
wordt momenteel druk gewerkt aan het systeem.  

Kunt u hier niet op wachten, dan nog even op de “oude” 
wijze. Maar ook hierbij geldt dat een contract via de di-
gitale weg, met een replay voor akkoord ook voldoende 
is. Ook de NBvV wil zo meewerken aan besparing van 
milieu en kosten.  

Een screenshot van wat straks mogelijk is. Hoort dus bij invoeren meerdere TT’s en dan ook het compleet digitaal aanvragen van 
keurmeesters! 
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Document nr. 21/050 

 
Verslag: Algemene Vergadering NBvV CONCEPT 
Datum: 29 mei 2021 
Aanwezig: presentielijst op te vragen via bondsbureau 
Afwezig : presentielijst op te vragen via bondsbureau 
Notulen: HS 
 
 
Ter inleiding: in verband met de geldende corona-voorschriften werd in overleg met  de 
Bondsraad er voor gekozen om de voor de vergadering noodzakelijke agendapunten langs 
digitale weg in een aangepaste Algemene Vergadering via Zoom te behandelen. 
 
 

1. Opening door de bondsvoorzitter 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 10.05 uur. 

Uit de openingsrede van de voorzitter: 

Welkom op deze bijzondere Algemene Vergadering van de NBvV. Was vorig jaar al 
een zeer bijzondere anonieme “mailvergadering”, deze is dat ook zeer zeker. 
Weliswaar kunnen we elkaar zien en horen, maar in geen geval lijkt het op een 
ouderwetse AV met veel ontmoetingsmogelijkheden. Hopelijk volgend jaar beter. 

Afgelopen jaar was voor de NBvV zeker het rustigste jaar op vogelactiviteiten uit haar 
bestaansgeschiedenis. Op bestuurlijk vlak was het dat echter niet. Nieuwe statuten 
zijn geen kleinigheid en de belastingtechnische perikelen zijn menig bestuurder niet in 
de koude kleren gaan zitten, maar  dat is nu afgesloten.  

Dit is zeker niet het geval inzake de pandemie die nog steeds voortraast, maar er lijkt 
licht aan het einde van de tunnel en we hopen dat we in het najaar onze hobby weer 
uit te kunnen breiden met activiteiten, zoals verenigingsavonden, vogelbeurzen en 
tentoonstellingen.  

Vorig jaar dacht menigeen zeker te weten dat corona de nekslag voor de hobby zou 
zijn, maar dat is gelukkig niet zo gebleken. Wie de Facebookpagina van de 
Nederlandse Vogelliefhebbers volgt is getuige van heel veel enthousiaste, vaak ook 
beginnende liefhebbers, die volop aan het bouwen zijn geraakt en hun hobby met 
anderen delen.  

Een reële  bedreiging voor onze hobby is niet het dalend ledental en de daaruit 
voortvloeiende financiële zorgen, maar de politiek die met nieuwe Europese 
regelgeving en in Nederland met verscherpte aanvullingen op de Wet Dieren komt, 
vergezeld gaand met het verbaliseren van “gewone” doorsnee liefhebbers door de 
LID. Zeer zorgelijk allemaal en inmiddels al een pijndossier voor de NBvV. Goed dat 
de Nederlandse dierenhobby zich verenigd heeft en ook al enkele succesjes behaald 
heeft.  

Maar aangezien de soep over het algemeen zo heet niet gegeten zal worden, sluiten 
we 2020 af en kijken we vandaag vooruit naar de toekomst. Maar niet zonder even 
stil te staan bij degenen die niet meer onder ons zijn, zoals onze oud-voorzitter Henk 
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Marinus die pas geleden op 81 jarige leeftijd overleed. Naar hem en alle andere 
dierbaren gaan onze gedachten. Graag een moment van stilte. 

Tot zover de openingsrede van Dhr. Snijder. 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

3. Samenstellen stemcommissie 

Vanwege stemming langs digitale weg (de afdelingen konden hun stemming online 
doorgeven via hun district) is reeds op voorhand en met instemming van de Bondsraad een 
stemcommissie bestaande uit de heren Verkuijlen (NB-Oost) en Veenstra (FR) 
samengesteld. De heren hebben de uitgebrachte stemmen gecontroleerd en na enige 
correctie akkoord bevonden. 

4. Vaststellen verslag Algemene Vergadering 2020 

Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 

5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2020 

Er zijn geen opmerkingen of vragen n.a.v. dit verslag. 

6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2020 

Dhr. Verburg licht e.e.a. toe: ten gevolge van een uitgebreide belastingcontrole, met name 
inzake discussie met de Belastingdienst inzake afgedragen en teruggevraagde BTW, is er 
sprake van een bewogen financieel jaar. 

Over het verslag zijn geen opmerkingen of vragen. 

7. Verslag Kascontrolecommissie 

Namens de commissie voert Dhr. Verkuijlen het woord. Het verslag van de commissie is 
eerder verspreid. De conclusie daaruit is als volgt: 

De kascommissie 2020 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 2020 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 2020. 
 

Dhr. Verkuijlen kan verder zeggen dat naar de waarneming van de commissie het verschil 
tussen de begroting en de uiteindelijke exploitatie t.o.v. andere jaren sterk verbeterd is. 

De uitslag van de stemming over de voorgestelde décharge is als volgt: 

VOOR TEGEN BLANCO 
NIET 

UITGEBR. ONWAARDE TOTAAL 
9405 157 461 10424 0 20447 

 

Daarmee is décharge van het hoofdbestuur over het boekjaar 2020 een feit. 
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8. Bespreking Begroting 2021 

De penningmeester licht toe dat ten gevolge van de situatie rondom de coronamaatregelen 
sprake is van een wat vreemde begroting. De verwachting is dat e.e.a. tot een sluitend 
resultaat gaat leiden, bijvoorbeeld vanwege het niet doorgaan van het NK. 

De stemming over het vaststellen van de begroting is als volgt: 

VOOR TEGEN BLANCO 
NIET 

UITGEBR. ONWAARDE TOTAAL 
9514 71 438 10424 0 20447 

 

Daarmee is de Algemene Vergadering akkoord met de voorgestelde begroting. 

9. Bespreking Beleidsplan 2021 e.v. 

Er komen vanuit de deelnemers geen opmerkingen of vragen over het beleidsplan. 

De stemming over het beleidsplan is als volgt: 

VOOR TEGEN BLANCO 
NIET 

UITGEBR. ONWAARDE TOTAAL 
9630 25 368 10424 0 20447 

 

Daarmee is de Algemene Vergadering akkoord met het beleidsplan. 

10. Bespreking van de voorstellen van de afdelingen 

Er waren dit jaar geen afdelingsvoorstellen 
 

11. Uitslagen stemmingen 

De uitslagen van de diverse stemmingen zijn bij het betreffende agendapunt aan de orde 
gekomen. 

Namens de stemcommissie merkt Dhr. Verkuijlen op dat het voor verenigingen en districten 
kennelijk lastig is om de formulieren in te vullen. 

Dhr. Veenstra merkt op dat er van de Verspreide Leden slechts 1 persoon gestemd heeft. Dit 
moet een aandachtspunt voor de volgende keer zijn. 

12. Benoeming bestuursleden en commissieleden 
 
• Hoofdbestuur 

De stemming voor de herverkiezing van dhr. Verburg is als volgt: 

VOOR TEGEN BLANCO 
NIET 

UITGEBR. ONWAARDE TOTAAL 
9676 76 271 10424 0 20447 
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Daarmee is de herverkiezing van dhr. Verburg als lid van het hoofdbestuur een feit. Deze 
spreekt zijn dank uit voor het vertrouwen na deze moeilijke financiële periode en aanvaardt 
de herbenoeming. 

• Vertrouwenspersoon 

De voorzitter kan melden dat Dhr. Perdon bereid is om door te gaan als vertrouwenspersoon 

• Tuchtcommissie 

Dhr. Zomer geeft aan dat de commissie in dezelfde samenstelling door zal gaan. 

• Geschillencommissie 

Dhr. Veenstra geeft aan dat de commissie in dezelfde samenstelling door zal gaan. 

• Kascontrolecommissie 

Dhr. Verkuijlen is voor het boekjaar 2021 nog beschikbaar, maar in verband met het 
verstrijken van het mandaat van de overige leden zijn twee nieuwe personen nodig. 

13. Verslagen/mededelingen  

Deze werden digitaal aangeleverd en zijn via mail verspreid, c.q. op de website geplaatst. De 
volgende bijzonderheden worden aanvullend besproken: 

• VSC 
Dhr. Wooning geeft aan dat de speciaalclubs verontwaardigd zijn over het 
verdwijnen van hun contactgegevens in Onze Vogels. Dhr. Veenstra merkt 
daarover op dat de Bondsraad hiermee heeft ingestemd. Dhr. Zomer constateert 
veel oud zeer bij de speciaalclubs. Een voorstel voor verandering lijkt hem 
verstandiger dan klagen. Overigens staan alle gegevens van de speciaalclubs 
duidelijk op de website vermeld. 

• Cie. Dierenwelzijn, Ethiek & Wetgeving 
Dhr. Snijder tekent hier bij aan dat er veel contacten met andere organisaties zijn. 
Via KleindierNed is er veel expertise. Op dit moment zijn er veel controles van de 
LID onder onze leden, met name i.v.m. afmetingen van de kooien. Dit is mogelijk 
een gevolg van politieke moties en geeft veel commotie. E.e.a. vereist aandacht! 

• Redactie Onze Vogels 
Namens de redactie kan Dhr. van Bennekom melden dat de vernieuwde uitgave 
van Onze Vogels zeer positief is ontvangen. 
 

14. Rondvraag 

District Overijssel vraagt zich af of digitale aanvraag van de tentoonstellingen mogelijk is? 
Dhr. Mertens geeft aan dat daar al aan gewerkt wordt: e.e.a. is op een haartje na gevild. Dhr. 
Zomer schetst de ontwikkelingen en mogelijkheden. Deze zullen binnenkort breed 
gecommuniceerd worden. 

District Overijssel heeft vernomen dat de ringen in de nabije toekomst online besteld moeten 
gaan worden. Men is bang dat e.e.a. problemen gaat geven voor oudere leden. Dhr. Snijder 
antwoordt dat dit probleem onderkend is en wordt meegenomen in het proces. 

District Gelderland vraagt naar informatie m.b.t. de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. Alle noodzakelijke informatie hieromtrent is reeds in februari uitgebreid 
naar alle afdelingen verspreid. 
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District Gelderland constateert dat een aantal afdelingen van gemeentewege geen zaal ter 
beschikking krijgen, omdat gemeentes vinden van de vogelhobby geen sport is. Hoe dit op te 
lossen? Het gesprek hierover aangaan lijkt het beste. 

District Gelderland informeert naar de stand van zaken rondom Zang op de 
districtstentoonstellingen. Dhr. Zomer antwoordt dat het hoofdbestuur uitgaat van 
samenwerking tussen de districten. De keuringslocaties moeten beperkt worden i.v.m. de 
beschikbare keurmeesters. 

15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter een ieder voor diens inbreng en sluit hij de 
vergadering om 11.20 uur. Hij spreekt daarbij de hoop uit dat wij volgend jaar weer op de 
gebruikelijke wijze bijeen kunnen komen. 


	NBvV Voorlichtingsbulletin juli 2021.pdf
	21-050 Verslag Algemene Vergadering NBvV 210529 CONCEPT

