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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
•	 Bondsraadsleden en Hoofdbestuur

“De NBvV, dat zijn we samen!”

EnquêtE

aanpassingEn aan hEt 95 puntEn 
systEEm ingaandE komEnd tEntoon-
stEllingssEizoEn

Het KMV-bestuur heeft in overleg met het hoofdbestuur van 
de NBvV een aantal aanpassingen in  het keuringsysteem 
aangebracht. 
Deze aanpassingen zijn inmiddels goedgekeurd door het 
hoofdbestuur en zijn dan ook per direct van kracht voor u als 
organisator van een tentoonstelling/keuring, onze keurmeesters 
en ter informatie voor u als inzender. 
De maatregelen moeten er voor zorgen dat het huidige punten-
systeem eenvoudiger toepasbaar is voor de keurmeester.

De maatregelen zijn:

1. Vogels die in stammen of stellen zitten kunnen geen prij-
zen meer winnen bij de enkelingen. Zij kunnen alleen nog 
de mooiste vogel van de show worden als een vogel in een 
stel of stam gelijke of hogere punten heeft dan een vogel 
bij de enkelingen.

2. Er blijft gekeurd worden t/m 95 punten, echter alleen 
prijswinnende vogels mogen 93 punten of meer punten 
krijgen bij de enkelingen. In stammen of stellen kunnen 
vogels van 93 of hoger voorkomen zonder dat de stam of 
het stel prijswinnaar is.

3. Tussen de prijswinnende vogels bij de enkelingen moet 
een punt verschil zitten met uitzondering van de derde 
(prijswinnende) vogel en de vierde (niet prijswinnende) 
vogel. Bij stammen en stellen blijft dat ook hier verschil in 
punten duidelijk moet zijn tussen de prijswinnaars.

4. Bij de stellen zijn de toe te kennen eenheidspunten ver-
vallen.

Indien u nog vragen heeft over deze aanpassingen kunt u deze 
stellen per mail: secretariaatkmv@gmail.com

stEmprocEdurE aV 2019

In de eerste helft van juni ontvangen de afdelingssecretarissen 
en de districtssecretarissen per mail de definitieve agenda, het 
door de Bondsraad vastgestelde Beleidsplan en het stemfor-
mulier voor de verkiezingen en voorstellen.

De afdelingssecretarissen mailen de stemuitslag, bij volmacht 
aan het Districtsbestuur, uiterlijk 31 augustus naar de Dis-
trictssecretaris.

Het Districtsbestuur stelt een stemcommissie samen geeft de 
uitslag aan het Bondsbureau door uiterlijk 10 september.
Verspreide leden worden in Onze Vogels opgeroepen om hun 
stem uiterlijk 31 augustus naar het Bondsbureau te mailen. 

Het stemformulier komt op www.nbvv.nl te staan.

De uitslagen van de Onze Vogels-enquête zijn te vinden op 
www.nbvv.nl . Het lukte niet om dit grote bestand van tiental-
len pagina’s in de digitale nieuwsbrief te verwerken. 
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Langs deze weg 
wil het hoofdbe-
stuur alle leden 
bedanken die ac-
tief meegewerkt 
hebben aan het 
invullen van de 
enquête.
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nk 2020

De Mondial ligt nog maar net achter ons of de voorbereidin-
gen voor het NK zijn alweer begonnen. De werkgroep is bezig 
met het ontwikkelen van een plan om het NK voor een groter 
publiek aantrekkelijk te maken. 
Tijdens de opbouw van de Mondial waren we getuige van een 
grote toestroom van publiek, vaak gezinnen en opa’s en oma’s 
met de kleinkinderen, die naar het IJsbeeldengala gingen of 
naar de minikermis in de IJsselhal, die tijdens de Kerstvakantie 
open was. Met deze twee evenementen willen we samenwer-
ken, ook publicitair, om zo ook meer publiek in de vogelshow 
te krijgen. 

De wedstrijd is altijd het hoofddoel van het NK geweest en dat 
moet ook zo blijven, maar daarnaast willen we het showele-
ment sterker benadrukken en het kooppubliek meer bieden. 

Heel kort door de bocht werkt de werkgroep aan de volgende 
speerpunten:
•	 De wedstrijd blijft centraal in de AA-hal zoals we gewend 

zijn.
•	 De commerciële activiteiten verplaatsen naar we de 

Diezehal (waar tijdens de Mondial de grote parkieten 

Als bedankje voor de enorme inzet van onze vrijwilligers die meer dan drie dagdelen 
meegewerkt hebben, is door de directie van de IJsselhallen en de NBvV een gezellige 
avond aangeboden. 
Ruim 150 personen maakten van de uitnodiging gebruik. 

VrijwilligErsaVond Voor dE 
mondialmEdEwErkErs

stonden)
•	 De NBvV-vogelverkoop komt ook in de Diezehal
•	 Op vrijdag en zaterdag is er een vrije vogelbeurs in de 

Diezehal
•	 De ingang en uitgang is via de Diezehal
•	 En….het NK2020 verplaatsen we naar de tweede week 

van de Kerstvakantie. De inbreng is dus op zondag 29 
december, de keuring op maandag 30 december en de 
opening op donderdag 2 januari.

Voor het showelement vragen we onze speciaalclubs en andere 
partners om de vrij gekomen ruimte in de AA-hal om te tove-
ren tot een prachtig geheel. We denken dan aan grote volières 
en presentaties waar de speciaalclubs dan vast veel aandacht 
zullen trekken.

Via Onze Vogels houden we u op de hoogte en voor het aan-
dragen van ideeën kunt naar het bondsbureau mailen. 

Het NK2020 moet een                             ervaring opleveren!


