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Aan alle leden van de NBvV
Beste vogelliefhebbers,

Steunbetuiging Burgerinitiatief: De maatschappelijke status van de dierenliefhebberij
Nu het stof na de eerste klap wat gedaald lijkt, is het wel
goed om even een paar dingen op een rijtje te zetten.
De NBvV en de zusterorganisaties werden afgelopen
week net zoals een aantal politici, boerenorganisaties
en heel veel liefhebbers van gezelschapsdieren verrast
door een artikel in het AD. Het was wat ons betreft ook
meer de schrik van alle reacties, dan van de inhoud van
het aangenomen amendement zelf. Het amendement
is erg ruim omschreven en bedoeld voor de landbouwsector, en niet primair voor hobbydierhouders.
Om hier regelgeving voor de bedenken wordt op zijn
zachts gezegd een hele kluif voor het huidige kabinet
die er in meerderheid ook nog op tegen is. Voor het
voortbestaan van onze hobby hoeven we echt niet
bang te zijn, maar het valt niet uit te sluiten dat er op
termijn beperkingen gaan komen. Dit zal dan vast zijn
op gebied van de huisvesting en dan met name regelgeving van minimum maten van de dierenverblijven.
Mogelijk dat broedkooien groter moeten worden,
zoals in Duitsland al bij wet geregeld is en daar gaat de
hobby gewoon door. Of een beperking in reisuren van
dieren naar bijvoorbeeld een tentoonstelling, zoals in

Engeland bij wet geregeld is. En ook daar gaat de hobby gewoon door, alhoewel meedoen aan een Mondial
dan niet altijd mogelijk is door de aanwezigheid van
Het Kanaal en de Brexit regels. Of het inkorten van het
aantal tentoonstellingsdagen, waar o.a. de DKB-show in
Duitsland al jaren geleden een oplossing voor vond.
Het zou theoretisch allemaal kunnen, maar bedenk dat
er in dat geval regelgeving voor alle dierenhobby’s tegelijk bedacht, vastgesteld, ingevoerd en gehandhaafd
moet worden en wat een onrust dat dan wel niet op
zou leveren……niet erg aantrekkelijk voor politici.
Wat doet de NBvV?
Fokbeleid, Houderijrichtlijnen en Surveillanten
Ruim 10 jaar geleden zag de NBvV al welke kant het op
zou kunnen gaan. En ook kwam er onder de liefhebbers
steeds meer weerzin tegen vogels met buitenissige
kenmerken. Nu 10 jaar later heeft de NBvV een eigen
Fokbeleid wat staat als een huis. Kroon op het Fokbeleid zijn de Houderijrichtlijnen die voor onze vogelgroepen zijn opgesteld. Dit alles om aan een ieder aan te
kunnen tonen dat dierenwelzijn een serieus onderwerp
bij ons is. Wanneer een positieflijst ooit het licht gaat
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zien, dan hebben wij het raamwerk al klaar. De universiteit van Wageningen heeft hier al namens LNV naar
geïnformeerd. Kortom, de NBvV heeft niet zitten slapen.
Het Fokbeleid en de Houderijrichtlijnen staan op onze
website: https://www.nbvv.nl/downloads/ onder het
kopje Dierenwelzijn.
Trots zijn we ook op onze 450 zelfopgeleide Surveillanten die verenigingen ondersteunen bij hun evenementen.
Lobby
Samen met onze zusterorganisaties, verenigd in KleindierNed strijden we voor het behoud van onze hobby’s.
Momenteel leggen we lobbybezoeken af bij alle politieke partijen en bieden we onze zienswijze aan.
Overleg LNV

gerinitiatief, met een uitgebreide uitleg van de achtergrond, vindt u op de website van de NBvV.
Download hier BURGERINITIATIEF
Onderteken en stuur op naar bart.vrolijks@kpnmail.nl
Wij roepen u en alle vogelliefhebbers op zoveel mogelijk actie te ondernemen, zodat er mogelijk een
aanvulling op deze wet gemaakt kan worden. U kunt
bijvoorbeeld bij de dierenspeciaalzaken kopieën
neerleggen, de eigenaar van het bedrijf om medewerking vragen om klanten e.e.a. te laten tekenen.
Haal aan het eind van de week de getekende formulieren weer op en stuur ze op naar het vermelde
adres. Vraag uw familie, kennissen, vrienden……. actie
is nodig.
Het hoofdbestuur rekent op uw allen.

Wanneer we binnenkort in overleg gaan met de beleidsambtenaren van LNV, bespreken we o.a. onze
zienswijze en Huisvesting eisen waar Henk van der Wal
momenteel aan werkt. De NBvV staat open voor dialoog en gelooft in Zelfregulering.

Onze hobby laten we ons niet afpakken. Laten we
samen sterk staan wanneer dat nodig is en wees een
ambassadeur.

Wat kunt u doen?

Keurcontracten

Promoot uw hobby. Afgelopen dagen hebben we
prachtige voorbeelden gezien van liefhebbers die vol
trots hun hobby etaleren in krant of op tv.
Reageer kalm en genuanceerd. Doe niet alsof de hele
wereld tegen ons is.

Tot op heden diende u keurmeesters te contracteren en
hen fysiek per post de benodigde keurcontracten toe te
sturen. In een tijd waarin digitale wegen het ons makkelijker kunnen maken en we gezamenlijk moeten denken
aan milieu en het beperken van onnodige kosten kunt
u nu keurmeesters, na contact via de digitale weg een
keurcontract zenden. Het systeem is inmiddels aangepast. Het keurcontract van de door u gecontracteerde
keurmeester kunt u digitaal verzenden. Dit keurcontract
is inmiddels ingevuld v.w.b. naam, adresgegevens en
keurspecialiteit van de keurmeester. U dient de locatie
te vermelden, de datum komt automatisch mee uit het
systeem. Nadat de keurmeester dit contract heeft ontvangen kan hij zijn naam of akkoord vermelden en het
contract terugsturen. Beiden hebt u dus een bewijs. Dit
wordt als een overeenkomst gezien. De verdere methodiek blijft het zelfde. Uiteraard valt en staat e.e.a. bij het
goed invullen van de keurmeester van de TT agenda
en voor u als organisator bij het goed invullen van het
invulbare contract.

Protestbrief
De NBvV werkt aan een protestbrief. Wanneer die
klaar is roepen we alle liefhebbers op om deze brief te
ondertekenen en op te sturen naar alle kamerleden.
Die wordt straks beschikbaar gesteld via de districten,
verenigingen en als download op de website.
Burgerinitiatief
KNV Ornithophilia, een kleindiervereniging, heeft het
initiatief genomen een Burgerinitiatief te starten, met
als doel om de wet aan te passen in het voordeel van de
hobbydierhouders.
Het HB steunt deze brief, kent de inhoud en heeft de
inhoud samen met alle andere hobby
organisaties in Nederland omarmd. Het is zaak dat deze
brief door alle houders van hobbydieren ondertekend
gaat worden. Elk initiatief wat bijdraagt tot het verkrijgen van 40.000 handtekeningen is welkom.
Duidelijk moet echter zijn dat de brief ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet
worden. Vervolgens kan deze brief per post naar het
vermelde adres gezonden worden of (na gescand te
zijn) digitaal naar het vermelde emailadres. Het Bur-

Benaderen en afmelden bij eventueel niet doorgaan
van de TT doet u nog steeds telefonisch. Uiteraard mag
u als u zich daar prettiger bij voelt ook nog per post
e.e.a. verzenden. Denk daarbij dan wel aan het sturen
van twee keurcontracten, een extra enveloppe en een
extra postzegel voor retourzending van het contract.
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TT aanvragen

Mondial

Ook het digitaal aanvragen van een TT bij uw districtsvoorzitter gaat binnen afzienbare tijd geïmplementeerd
worden. E.e.a. zit in de laatste fase van afronding. Aan
de routing wordt momenteel nog gewerkt. Dit formulier zal digitaal invulbaar zijn, wordt aangevuld met
gegevens van keurmeesters, gaat via de districtsvoorzitter na zijn goedkeuring naar u retour voor bevestiging
en gelijktijdig naar het bondsbureau voor aanvraag
prijzen.

Er bereiken ons vragen over de data van de Mondial in
Spanje. Dit is momenteel nog niet bekend. COM NLD
krijgt deze data hopelijk binnen afzienbare tijd. Zij
zullen u verder informeren. Wel is ons uit betrouwbare
bron bekend geworden dat voor de Intercontinentale
show in Turkije, de Mondial in Spanje en in Chili bij de
zang, kleur en postuurkanaries extra klassen zijn toegevoegd voor kanaries geringd met een ring van 2020.

Op het moment dat dit zijn entree gaat doen, zult u
geïnformeerd worden.

Nadere informatie krijgt u via COM NLD.
Hoofdbestuur NBvV
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