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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
• Keurmeesters
• Bondsraad en districten

pagina 1

“De NBvV, dat zijn we samen!”

VoorlichtingsbulletinVoorlichtingsbulletin

Vogelgriep in 
Nederland
In Zeewolde is hoog pathogeen Vogelgriep vastge-
steld. In heel Nederland is een ophokplicht voor com-
merciële pluimveebedrijven van kracht. 
• Hobbyhouders van hoenderachtigen, kippen, 

watervogels en loopvogels dienen hun vogels af te 
schermen voor mogelijke besmetting van buiten. 
Bijvoorbeeld door de vogels op te hokken, of in 
volières te plaatsen. 

• De NBvV-tentoonstellingen kunnen dus wel door-
gang vinden voor de meeste vogels van ons vraag-
programma, echter behalve de loopvogels, zoals 
kwartels, patrijzen, enz. Deze zijn helaas ook bij de 
NBvV nu uitgesloten van de tentoonstellingen.

Houd de website van LNV in de gaten voor het laatste 
nieuws:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2021/10/26/besmetting-vogelgriep-bij-leghen-
nen-op-pluimveebedrijf-zeewolde-landelijke-ophok-
plicht-van-kracht  
(Deze website is leidend voor ons).

UBO
Mogelijk heeft u al een brief ontvangen of gaat u die 
nog ontvangen van de Kamer van Koophandel (KvK), 
omdat u daar als vereniging of stichting ingeschreven 
staat, over het onderwerp UBO. 

Ongetwijfeld roept deze brief vraagtekens bij u op, 
daarom ter verduidelijking onderstaande informatie. 
Allereerst moet uitgelegd worden wat UBO’s  (Ultimate 
Beneficial Owners) zijn. Dit zijn de uiteindelijk belang-
hebbenden van een stichting/vereniging of andere 
organisatie. 

Het inschrijven in het UBO register komt voort uit 
Europese regelgeving. Het maakt duidelijk wie de 
belanghebbenden van een vereniging zijn. Dit draagt 
bij aan het voorkomen van fraude, witwassen en ter-
rorismefinanciering. Deze registratie moet per 27 maart 
2022 voor alle verenigingen/ stichtingen gerealiseerd 
zijn. Ook als u geen bericht hebt gekregen van de KvK 
of geen eigen vermogen hebt als vereniging, bent u 
verplicht aan e.e.a. te voldoen.  

De uitleg van de KvK geeft aan wie belanghebbenden 
kunnen zijn. In de meeste gevallen zijn de verenigin-
gen en/of stichtingen binnen de NBvV niet gericht op 
winst of afdracht aan begunstigden. Aangezien de 
meeste verenigingen/stichtingen hier niet onder 
vallen dienen de bestuurders van deze organisatie 
ingeschreven te worden als UBO. In principe zijn dit 
de bestuurders die in het handelsregister van de KvK 
staan. 
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Mondial Piacenza

TT-reglement NBvV

Nederlandse Kampioenschappen

Toekenning prijzen

Deze bestuurder worden dan niet ingeschreven als UBO 
omdat ze een belang hebben, maar omdat ze de func-
tie van bestuurder hebben. Kloppen de bestuurders in 
het handelsregister bij de KvK niet meer, dan moeten 
die eerst aangepast worden via www.kvk.nl/wijzigen.

Wat heb je nodig van de te registreren UBO’s
• Voornamen en achternaam van de ingeschreven 

bestuurder
• BSN nummer (staat op een rijbewijs, ID kaart en 

paspoort)
• Een kopie van een geldig identiteitsbewijs 
 - Het BSN nummer moet duidelijk zichtbaar zijn
 - De voor en achterkant moet gekopieerd zijn in  
   kleur
 - Gekopieerd op ware grootte
 - Pasfoto en handtekening mogen afgeplakt zijn

Wie mag de UBO opgave doen? 

Dit mogen alleen de personen doen die wijzigingen 
binnen uw vereniging of stichting in het handelsregis-
ter mogen doorgeven, deze zijn n.l. tekenbevoegd voor 
de UBO-opgave. 

Wat heb je dan nodig voor het registreren van de UBO’s:
• Voornamen en achternaam
• BSN nummer (staat op uw rijbewijs, ID kaart of in 

uw paspoort)
• E-mailadres 
• Telefoonnummer

Degene die de opgave van UBO’s on-line doet, moet 
zijn/haar identiteit controleerbaar maken. Dit moet met 
behulp van DigiD en een betaling van 1 cent via een 
bankrekening op eigen naam.

Degene die de opgave van UBO’s per post verstuurt, 
voegt een kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor 
en achterzijde, waarvan foto is afgedekt) bij.

Wilt u meer informatie kunt u terecht bij www.kvk.nl/
ubo  of voor vragen 088-5854585. 

Voor nadere informatie m.b.t. de data, inschrijvingen 
en overige zaken betreffende de Nederlandse Kampi-
oenschappen kunt u informatie vinden in het maand-
blad “Onze Vogels” van oktober 2021 en op de site van 
de NBvV:

Voor nadere informatie m.b.t. de data, verzamelplaat-
sen, inschrijvingen, kosten, etc., kunt u informatie vin-
den in het maandblad “Onze Vogels” van oktober 2021 
en tevens op de site van de NBvV. Let op vogels die 
u inschrijft voor de Nederlandse Kampioenschappen 
kunnen niet ingeschreven worden voor de Mondial, 
daar het transport van deze vogels dan al onderweg is.  

Bij de Nederlandse en districtskampioenschappen is 
om een prijs te mogen toekennen een tabel beschik-
baar en vermeld in de laatste editie van “Onze Vogels”. 
Hierin is abusievelijk vermeld dat een stam 364 punten 
nodig heeft om tot een prijs te komen. Dit is foutief! 
Een prijs wordt toegekend vanaf 360 punten op deze 
shows. 

Bij een afdeling of Speciaalclub bepaald te organisatie 
het minimale aantal punten voor de toekenning van 
een prijs, met inachtneming van de regels van verschil 
in prijswinnaars onderling. 

In artikel 7 van het NBvV TT reglement (te lezen op 
de site in het bondsvademecum) heeft een wijziging 
plaatsgevonden m.b.t. het vraagprogramma van de 
NBvV. Dit vraagprogramma is bindend voor alle TT’s, 
met dien verstande dat bij Vereniging- en Speciaalclub 
TT’s, bepaalde groepen samengevoegd en uitgesloten 
mogen worden. 

https://www.nbvv.nl/nederlands-
kampioenschap/
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