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Inleiding 

31 december 2019 verscheen het 1e beleidsprogramma 2020 – 2023 van District Friesland. Nu zijn we dan 
alweer een paar maanden met 2023 bezig en staat de D-vergadering gepland op 31 maart. Het is wel goed 
om ook nog iets te schrijven over de achterliggende jaren. Door 2 jaar corona hadden deze grote impact op 
onze vogelsport, tel daarbij nog een jaar voor we weer onze tentoonstellingen konden houden. 3 jaren geen 
vogelsport. Hier en daar kon het nog wel, maar de vogelgriep was een 2e en ook nog eens blijvende grote 
bedreiging voor de sport. Eind 2019 stelden we de afdelingen vragen mb.t. de tentoonstelling van dat jaar. 
Dat is het laatste overzicht van voor deze periode. Dan 3 jaar niks en nu het laatste overzicht. De verschillen 
zijn groot. Daar later meer over. We vroegen in de vorige notitie wat Friesland haar leden zoals te bieden 
heeft. Die vraag is nog steeds actueel maar het belang wordt steeds minder. De afdelings- en Friese 
Kampioenschappen laten een teruggang zien. Ook landelijk zien we dit terug. In 2022 werd district Noord-
Holland opgeheven. 7 afdelingen kozen voor Friesland, met bijna 500 leden. Voorwaar een enorme groei. 
Hoewel de leden van Noord-Holland een meer dan welkome aanvulling zijn voor Friesland geeft het opgaan 
in regio’s verdeeld over het land waarschijnlijk een betere verdeling en invloed.  
De maatschappelijke ontwikkelingen zijn merkbaar is de vogelhobby schreven we in 2019. Veranderingen 
kunnen we deze ontwikkelingen niet maar we moeten er zo goed mogelijk mee omgaan! Dat telt nu nog 
meer. Op grond van de huidige statuten en huishoudelijk reglement is de rol van de districten nagenoeg 
uitgespeeld. Het hoofdbestuur geeft hier verder invulling aan door de districtsbijdragen te laten vervallen en 
de vacature hoofd bondsbureau open te stellen zonder overleg. Ook voor 2023 is het voorstel geen financiële 
bijdrage. Door dit beleid, ook al weten we waarom (begroting), verliezen de districten steeds meer hun rol in 
de organisatie van de bond. Enkel de rol van de district voorzitter is op dit moment nog belangrijk omdat 
deze onderdeel uitmaakt van de bondsraad. Maar nog voor hoelang? Het districtsbestuur behartigt het 
belang van de vogelsport en de Friese afdelingen. De leden worden tijdens voor- en najaarsvergaderingen 
geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de sport. Tussentijds verschijnen er infobulletins en ook 
Facebook van bond en district geven veel informatie. Hiermee geeft het D-bestuur invulling aan een 
transparante communicatie met haar leden. Wat kunnen afdelingen voor elkaar betekenen? We zien gelukkig 
steeds meer samenwerking ontstaan.  

 
Bondsraad 
Op landelijk niveau is de bondsraad adviesorgaan geworden van het hoofdbestuur. De bondsraad is niet 
langer een bestuursorgaan, maar is nu een adviesorgaan. Er vindt geen besluitvorming meer plaats binnen 
de bondsraad. Er komt hierdoor meer bestuurlijke vrijheid voor het hoofdbestuur, waarbij zij jaarlijks 
verantwoording afleggen aan de algemene vergadering (AV).  In de oktobervergadering in Drachten werden 
een aantal stellingen behandeld over de toekomst van de bond. In de bondsraad van 28 januari zijn ze 
opnieuw aan de orde geweest. De volgende vragen zijn behandeld; * Blijven uitgaan van districten of 
regio’s, waarbij de vraag kan worden gesteld of hier een bestuur voor nodig is. Het kan ook een TT-bestuur 
zijn die district en/of regio TT organiseert?  *   Blijft een bondsshow organiseren zoals we nu doen op 



termijn betaalbaar? Voldoet deze aan hetgeen onze leden willen?  De kosten lopen steeds verder op, 
moeten we kiezen voor een andere opzet?  * Wat is het advies van de Bondsraad ten aanzien van de 
organisatie van een Bondsshow? Kan het bondsbureau in de huidige vorm blijven bestaan? Hans van der 
Stroom stopt in juni 23, hoe wordt zijn rol opgevangen, moet er een ander voor terug komen? Wat gebeurt 
er met zijn kennis?   
Ook is er gesproken over naamgeving vereniging, verschillende leden en positie en functie KMV. Een aantal 
van deze punten gaan naar het Hoofdbestuur, waar we op 18 februari samen over hebben gesproken. De 
intentie van het hoofdbestuur is dat bondsraad en bestuur op gelijke voet staan en dat de mening van 
eenieder zwaarwegend zal zijn. Hans v.d. Stroom gaat per 1/6/23 met pensioen. Om die reden, het 
hoofdbestuur voelde zich hierdoor voor het blok gezet en moest snel beslissen tot verdere stappen in de 
opvolging. Daarom is er een vacature(24u) op de website van de bond gezet en in de lokale krant Bergen op 
Zoom, Brabant. Binnen de bemensing bondsbureau is wat gereorganiseerd. Onze penningmeester Verburg 
is 2 dagen per week in Bergen op Zoom om de boekhouding te doen, rekeningen betalen etc. De Bondsraad 
is hier niet blij mee. Het tentoonstellingsreglement is gewijzigd en wordt op de AV. afgetikt. De 
keurverlichting gaat uit het regelement. Dit komt apart als download op de bondssite. De Europese Unie 
heeft alle Tl-verlichting verboden en op veel plaatsen wordt al gekeurd onder Ledverlichting.   
 
Dierenwelzijn 
De ontwikkeling hiervan heeft een ongekende vorm aangenomen. Hoewel onze commissie Dierenwelzijn 
en Wetgeving deze op de voet volgt en erg veel kennis in zich herbergt, gaan de uitvoeringsmaatregelen uit 
Brussel en de goedkeuring hiervan in de 2e kamer in rap tempo door. Invloed op het ministerie is gering. 
KleindierNed en 9 dierenhouders organisaties, waaronder de NBvV. hebben in januari op het ministerie 
gepraat over dit punt. Er zijn goede voorstellen door zowel NBvV als KleindierNed.  naar voren gebracht. 
Maar hoe die zullen uitpakken? Er wordt nu volop samen gewerkt en daardoor is er meer invloed op de 
ontwikkelingen. De wetgever en de uitvoerende diensten spreken elkaar tegen en handelen soms niet 
volgens afspraak en dat is waar wij tegenaan lopen schrijft de bond. Daarom is het voor de bond ook zo 
moeilijk om een hard antwoord te geven. De instanties werken elkaar tegen en vermalen ons. Dat neemt 
niet weg dat we het als liefhebbers beginnen te voelen.  
 
Vogelmarkten 

Deze komen er steeds minder. De 
liefhebbers krijgen steeds minder 
gelegenheid om hun overbodige vogels 
kwijt te raken. De situatie rondom 
bedrijfsmatigheid zoals op de 
Facebookpagina van AVI-markt geschetst, 
is onjuist. Ook de minimale export van 
vogels speelt ons parten. De vraag naar 
vogels is daardoor gering. De commissie 
Dierenwelzijn en Wetgeving is drukdoende 
om met de NVWA en het  ministerie 
afspraken te maken over de opvatting 

“professionele verkoop “. Van hun hand zijn veel publicaties gekomen. De eigenaar van de Avi-vogelmarkt, , 
Hennie Heesakkers, heeft aan de bond aangeboden om de organisatie van deze markt over te nemen. Voor 
zijn bedrijf zat er financieel voordeel meer in. Hoofdbestuur en bondsraad waren unaniem van mening dit 
niet te willen doen. 
De vogelmarkt Hardenberg gaat wel door en wordt op 24 maart gehouden. Hoofdbestuur en 
Bondsraadsleden zullen aanwezig zijn om te communiceren met de controlerende instanties. Ook zal de 
bondsstand aanwezig zijn. Als er een particulier wordt geverbaliseerd voor bedrijfsmatig handelen zal deze 
juridische bijstand van de bond krijgen. Voor alle duidelijkheid, de bond zit niet in de organisatie, steekt er 
geen cent in maar ondersteunt wel de Vogelweelde Meppel als organiserende afdeling. Joure houdt 19 
maart haar vogelmarkt in Swimfun. Op de website van de NBvV. zijn deze en interessante monografieën 



terug te vinden. Belangrijk voor ons als liefhebber. Onderstaande tekst komt uit het laatste 
voorlichtingsbulletin van de NBvV. Wat is…….? 
 
Bedrijfsmatigheid  
De commissie is vrijwel dagelijks bezig om vragen te beantwoorden die helaas lastig te beantwoorden zijn. 
De meeste vragen betreffen het begrip “bedrijfsmatigheid”. Oftewel: “mag ik vogels verkopen”. Er gaan veel 
verhalen, halve waarheden en hele onwaarheden over dit onderwerp rond. Ondanks uitleg op onze website 
blijft dezelfde vraag rondzingen op internet. Helaas is een “zwart-wit” antwoord niet mogelijk. Feit is wel 
dat “de soep niet zo heet gegeten wordt” als wel beweerd wordt. Momenteel zitten we geregeld aan tafel 
bij diverse beleidsmedewerkers van LNV die echt wel oren hebben over onze nood en ook echt wel mee 
willen denken. Er liggen voorstellen van ons op tafel die vruchtbaar lijken. Voorstellen die richting een getal 
gaan van gehouden vogels of aangekochte ringen. Hoe hoog die aantallen zullen worden en of dit wettelijk 
gezien ook echt geregeld kan worden, daar wordt nu aan gewerkt, maar zal vast nog een aantal maanden 
duren. Wat is bedrijfsmatigheid? In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, heeft dit niks te maken met het 
begrip “geld”. De term bedrijfsmatigheid is heel slecht gekozen en behelst de zorg om dierenwelzijn en het 
voorkomen van (besmettelijke) dierziekten en niet het willen “geld verdienen” met de verkoop van vogels. 
Een doorsnee lid valt dus niet   onder de definitie van Bedrijfsmatigheid, maar de grens is ook voor ons niet 
duidelijk en het is dan ook heel lastig om een eensluidend advies aan de leden te geven. 
Certificaat van houders van dieren  
Wie dieren houdt met een commercieel doel, zoals een dierenwinkel, moeten dit MBO-certificaat halen ik 
het kader van dierenwelzijn. Per diergroep is een certificaat te behalen. Wij zijn echter niet commercieel 
bezig en hebben dit niet nodig. Nu weten we dat bij controles dit wel vaak door de handhavers gezegd 
wordt. Soms middels een erg formeel schrijven. Dit geeft heel veel onrust en dat hebben we ook meerdere 
malen aangekaart bij LNV. (Landbouw, natuur en voedselkwaliteit) Zeer binnenkort volgt hier een gesprek 
over met de betreffende instanties met als inzet om een redelijker handhavingsregiem te bespreken. Dit zou 
flink rust geven. Toch kiest een steeds groter aantal van onze leden om deze cursus “om gedonder te 
voorkomen” te volgen. De online wordt dit al vanaf 395 euro aangeboden. De NBvV is in gesprek met een 
MBO-instelling om dit in samenwerking met onze bond ook zo goedkoop mogelijk aan te bieden. De NBvV 
kan dit niet zelf verzorgen, omdat de examinering uitsluitend door een erkend opleidingsinstituut 
afgenomen kan worden. In het infobulletin van maart 2023 wordt dit verder bekend gemaakt.  
 
Op de website van de bond kun je het hiernavolgende lezen;  
Hobbyist; Op een vogelmarkt mag je als vogelliefhebber gerust een vogel aankopen en meenemen naar 
huis. Dit doe je als particulier en niet bedrijfsmatig. Ook een liefhebber uit bijvoorbeeld het buitenland mag 
gewoon vogels kopen voor het verbeteren van zijn eigen bestand en deze meenemen naar zijn eigen huis. 
Hiervoor kun je een overdrachtsformulier downloaden op de website van de NBvV. De meeste vogelmarkten 
hebben deze wel standaard klaar liggen. De Europese verordening is hierbij niet van kracht. 
Bedrijfsmatig;  Buitenlandse handelaren moeten in eigen land de gezondheidsverklaringen (Traces) zelf 
regelen bij hun eigen instantie. De NVWA kan dit bij aankomst controleren, zoals dit op de AVI-markt in 
oktober 2022 gebeurd is. Vervolgens kunnen ze hun vogels gewoon verkopen op de markt. Dit geldt ook 
voor buitenlandse liefhebbers die hun surplus vogels in Nederland willen verkopen. Ook zij moeten een 
gezondheidsverklaring regelen. Lastig, maar het zijn de Europese regels die opgesteld zijn om verspreiding 
van dierziekten te voorkomen. Niet meer en niet minder.  
  
Friese Kampioenschappen. 
Eerder schreven we dat de werkgroep die de mogelijkheden voor deze tentoonstelling heeft onderzocht 
een teleurstellend eindrapport presenteerde. Dat betekende dat we op de oude voet door zijn gegaan. 
2018 Noardburgum, 2019 Leeuwarden, 2020 en 2012 gingen door de corona niet door. Ferwert en 
Surhuisterveen kregen deze teleurstelling voor de kiezen. 2022 Ferwert als laatste. 2023 Surhuisterveen en 
2024 Balk. Na 3 jaar geen vogels waren er in Marrum toch ruim 650 op een prima georganiseerde FK. te 
bewonderen. Ook nu was de organisatie kostendekkend. Daar mogen ze trots op zijn. Elke organiserende 
afdeling ontvangt €1000,- uit de districtskas. Daar waar de bond de beste vogels van de show niet meer 



waardeert doet het districtsbestuur dit wel met 5 x de beste vogel voor volwassenen en 2 x voor de jeugd. 
Deze prijzen worden echt gewaardeerd. De FK. zijn de laatste keren met 1 dag ingekort. Het dierenwelzijn 
wordt hiermee gediend. Inzenders van buiten het district, de zg. grensgevallen, zijn nu ook welkom. 
Aanbeveling is om ook anders geringde vogels toe te laten.  
 
Jeugd.  
Ons district telt nog 28 jeugdleden. In 2019 waren dit er nog 60.  In sommige districten worden nog 
jeugddagen georganiseerd. In Friesland niet meer omdat hier geen animo voor is. Dit is erg jammer, want 
wie de jeugd heeft, heeft de……… Enkele afdelingen steken veel energie in de jeugd door extra aandacht en 
prijzen toe te kennen. Dit zouden alle afdelingen moeten doen! Er moet van alles; kansen pakken, snaren 
raken, doelgroepen bereiken, generaties binnen halen enz. enz. Dit alles lijkt zwaar op onze afdelingen te 
drukken. Maar het is wel deze tijd. Vakbonden, politieke partijen omroepen, geschreven pers, koren, 
verenigingen, voor hen allemaal voelt dit verlies hetzelfde. We kunnen daar niks aan veranderen. Ook 
binnen de sport is een negatieve verschuiving gaande als het gaat om commitment. Dat heeft het NOC/NSF 
deze week naar buiten gebracht. De conclusie is dat jongere generaties niet van vaste tijden houden, niet 
van patronen, lidmaatschappen en verplichting! Dat zegt dus veel. Alleen de echt geïnteresseerde zal zich 
nog melden voor onze vogelsport.  
 
Hierna ziet u een tabel over aantallen vogels en inzenders op de onderlinge TT’s in 2019 en 2022. 2019 
staat tussen () 
 

Afdelingen met code    Aantal 
leden 

Aantal 
inzender
s 

Aanta
l 
jeugd 

Ingezonde
n 
vogels 

kanarie
s 

tropen kromsnave
ls 

duiven 

         

Bolsward                   
B44             

52(67) 17(26) 1(4) 266(341) 96(97) 91(132) 73(101) 6(11) 

Drogeham                 
D08 

175(174
) 

42(51) -(3) 503(504) 72(104) 142(126
) 

273(264) 10(10) 

Drachten                   
D17 

128 33(39) 2(1) 380(420) 215(269
) 

114(77) 53(82) (
3
) 

Dokkum                    D19  11 - 152 61 67 24 - 

Franeker                    F01 afgelast te 
weinig 

Insch
r. 

     

Ferwerd                     
F03 

71 82 5 623 181 153 289 2 

Grouw                        
G22 

9 4 - 50     

Harlingen                   
H10 

34(39) 12(13) -(1) 87(95) -(27) 45(36) 42(32) -(-) 

Joure                           
J01 

56(68) 17(18) 1(1) 95(153) 40(40) 31(73) 20(29) 4(11) 

Jubbega                      
J02 

56 17 1 178 17 49 110 2 

Koudum                      
K15 

37(15) 4(15) -(1) 35(134) -(24) 8(2) 27(108) -(-) 

Lemmer                      
L10 

29(26) 9(12) -(1) 77(128) 43(60) 9(30) 25(38) (-) 

Leeuwarden 2            
L25 

94 41 - 339 109 104 119 7 

Damwoude                
M14 

vogel griep            



Noordbergum            
N30 

36(40) 16(15) -(1) 230(226) 103(128
) 

45(98) 42(-) -(-) 

Stiens                          
S08 

21 7  93 63 30   

Surhuisterveen          
S32 

59(62) 20(25) 3(2) 173(231) 43(21) 20(51) 107(159) 3(-) 

Ureterp                       
U05 

vogel griep       

Zwaagwesteinde       
Z14 

vogel griep            

Alkmaar                      
A03 

47 20 1 156 55 58 37 6 

Anna Paulowna         
A25 

38 14 - 156 35 49 62 10 

Heerhugowaard        
H55 

45  20 1 156 55 58 37 6 

Hoorn                          
H93 

65 5 - 118 43 57 18 - 

Lutjebroek                  
L17 

120        

Schagen e.o.              
S25 

33 12 - 127 108 19 - - 

StrekerVogelvriendenH
93 

65 5 - 118 43 57 18 - 

Volendam                   
V23 

63 16  200 43 138 10 - 

Alkmaar heeft samen met Heerhugowaard haar t.t. gehouden. 
Hoorn heeft samen met Streker Vogelvrienden de t.t. gehouden. Lemmer houdt de t.t. samen met Koudum. 
Ferwerd hield de Friese Kampioenschappen.  2019 was voor de corona. Als er niets staat dan is het 
formulier niet aangeleverd! 
 
Samenwerking. 
In Friesland komt dit langzaam van de grond. Koudum en Lemmer organiseren sinds 2019 samen hun 
onderlinge t.t. Joure is van plan zich hierbij aan te sluiten, de gesprekken zijn gaande.  Noardburgum, 
Zwaagwesteinde en Damwoude e.o. organiseren dit jaar een gezamenlijke tentoonstelling in de Balstien in 
Noordbergum. Hun eerste gezamenlijke overleg is geweest.  Een hoopvolle ontwikkeling. De afdelingen 
blijven gewoon bestaan. Samen sta je sterk en ben je in staat om nog een behoorlijk aantal vogels tentoon 
te stellen. In sommige afdelingen zit nog wel wat “oud zeer “. Dit is jammer en zou bij de huidige generatie 
leden geen rol meer mogen spelen!  Kijkend naar de aantallen vogels die geshowd worden is samengaan 
wat dat betreft juist erg belangrijk! De Edelzanger uit Franeker stopt per 1 juli van dit jaar. Ze kunnen geen 
bestuurders meer vinden. Op 6 april van dit jaar is de opheffingsvergadering.  
 
Communicatie. 
In 2019 verscheen er een gezamenlijke nieuwsbrief van Groningen, Drenthe en Friesland. Hoewel de 
intentie goed was bleef het bij deze ene keer. Van Groningen horen we niks meer, alleen met Drenthe was 
geen optie. De districts-website wordt nog minimaal gebruikt en bijgehouden. Age Ruiter doet dit nog 
omdat er geen opvolger gevonden kan worden. Hij houdt ook Facebook bij. Het gebruik hiervan is zakelijk 
en fatsoenlijk, dit in tegenstelling tot de Nederlandse vogelliefhebbers! De bondsraad heeft het 
hoofdbestuur voorgesteld de website van de Nederlandse vogelliefhebbers helemaal los te koppelen van 
de NBvV. Er werd te veel bagger uitgestort naar bestuurders en ook onderling. Vanwege het logo NBvV 
werd de site steeds in verband gebracht met de bond!  Dit is per 22 februari gerealiseerd.  
Daarnaast verzorgt het D-bestuur 2 x per jaar een nieuwsbrief. Deze wordt aan de afd. secretarissen 
gestuurd. Een flink aantal afdelingen nemen de nieuwsbrief mee in hun eigen blad. Het bezoek aan de 
afdelingstt’s is onder de D-bestuurders verdeeld. Het voornemen een commissie van advies in te richten die 



het D-bestuur m.b.t. kwaliteit en voortgang zou moeten adviseren is niet gelukt. Het zoeken naar 
bemensing is niet geslaagd. 
 
Surveillanten. 
Friesland telt er momenteel 24. De eerste 21 zijn in 2020 gestart met de opleiding en hebben het 
bijbehorende certificaat ontvangen. Op dit moment zijn er weer leden die de opleiding volgen, zodat het 
aantal kan worden uitgebreid.  De opleiding kan thuis worden gevolgd op de computer. Er was veel vraag 
naar een vervolgopleiding. De surveillanten controleren de regels voor het houden van vogelmarkt of 
vogelbeurs en tijdens de tentoonstellingen. Ze zien hierbij toe op het welzijn van dieren. Bij excessen wordt 
ingegrepen. Zieke vogels worden in een ziekenboeg (aparte ruimte) geplaatst. Klaas Snijder heeft 
aangeboden om de rol van coördinator surveillanten Friesland op zich te nemen. Zijn rol wordt 
contactpersoon tussen de surveillanten en het D-bestuur. De kosten aan de universiteit van Wageningen 
zijn voor het district. De bedoeling van Klaas is om dit vervolgens over heel Nederland uit te rollen. Hij 
organiseert nu voor de NBvV.  namens de commissie Dierenwelzijn en Wetgeving de opleiding voor 
surveillant.  De noodzaak van de surveillant wordt steeds duidelijker de laatste tijd voor de organisatie van 
markten en tentoonstellingen. Een UBN-nummer wordt hiervoor noodzakelijk. Dat kan voor Friesland 
gebruikt worden en wordt verkregen bij de opleiding coördinator.  Aan het bondsvademecum is het 
organogram surveillanten toegevoegd. Het is ook aan het eind van deze nieuwsbrief toegevoegd. 
 
Nationale kampioenschappen. 
Met onderstaand persbericht werd de sloop van de IJsselhallen aangekondigd; 
Einde in zicht voor de IJsselhallen Zwolle, 3 juni 2020 - Met het voornemen van de gemeente Zwolle om de 
locatie te benutten voor woningbouw lijkt er een eind te komen aan het voortbestaan van de Zwolse 
IJsselhallen. Hierdoor ontbreekt het aan toekomstperspectief voor de evenement voorziening die de 
afgelopen 30 jaar gezichtsbepalend is geweest voor Zwolle en de wijde omgeving. Moedermaatschappij 
Libéma, waarvan de IJsselhallen deel uitmaken, is daardoor genoodzaakt het besluit te nemen om de 
organisatie af te bouwen.    
We hebben de 2e week van januari voor het laatst deze vogel show gehouden in Zwolle. Het hoofdbestuur 
heeft al vele mogelijkheden onderzocht. De verwachting om ergens redelijk centraal in Nederland een 
andere hal te vinden valt steeds tegen. Door de enorme prijzen die gevraagd worden en de verhuur voor de 
entingen voor Corona is er nog geen geschikte locatie gevonden. Dit is tegenstelling tot alles wat hierover 
op FB is en wordt geroepen. De bondsraad is tegen het organiseren van deze show tegen de te verwachten 
hoge kosten van €40.000,-. Dat betekent dat we nergens in het midden van Nederland terecht kunnen. 
(Enschede kost voor een week alleen al €60.000,-) Het opsplitsen in kanaries, tropisch en kromsnavels is 
geen optie. De mogelijkheid tot samengaan met andere kleindier-organisaties wordt nu onderzocht. Zodra 
hier meer over bekend is wordt dit bekend gemaakt aan de leden. 
 
Landelijke ontwikkeling. 
In 2074 verwelkomde de NBvV haar 40.000e lid. In 2019 waren nog 21.977. Nu zijn het er 19.192. Toen nog 
875 verspreide leden nu 1393.  Het aantal bij de afdelingen aangesloten leden is  
behoorlijk afgenomen. Voor Friesland is dit 28. Het aantal afdelingen in Friesland is 19. Oosterwolde is in 
2020 gestopt. Dit alles ondanks de door de bond ingestelde werkgroep om beleid te maken op gebeid van 
promotie en marketing. Deze werkgroep geproduceerde 2 notities. De 1e verscheen in 2019 onder de 
naam; “Hoe krijg je het vogelvirus?  “Werd samengesteld door 4 studenten van de UVA. (Universiteit van 
Amsterdam) Het 2e verscheen in juni 2020 onder de naam; “Marketing en communicatie. “Dit werd 
gemaakt door Ingrid Hubers, studente van de universiteit van Wageningen. Zij maakt nu deel uit van de 
redactie van Onze Vogels. Met de rest van de aanbevelingen werd niets gedaan. Het 1e rapport werd 
volledig af geserveerd om basis van onvoldoende marktonderzoek!!  Voor de werkgroep heel erg jammer. 
Alleen jullie D-voorzitter is nog overgebleven van de 4 leden! Hoewel er budget van €25.000,- werd 
vrijgemaakt is daar niets mee gedaan. Een behoorlijk frustratie dus. Voor hoofdbestuur en bondsraad lijken 
het showen van vogels belangrijker dan het houden ervan! 
 



Ontwikkelingen NBvV  2013-2022 
Je hoeft geen helderziende te zijn als je onderstaande tabellen bestudeert. Zitten we in een onomkeerbaar 
proces? 
 
                                                   2013            2018         2019          2020          2021         2022 
   
Verspr. Leden                            882               875          881            944           1069         1396 
Afd.leden (incl. jeugd)          23907         20470       19315       19029        18076       17799 
Afdelingen                                 497               480          450           426             415            375 
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Afdelingen. 
 

In Friesland werden als vanouds weer de afdelings-tentoonstellingen gehouden. In Franeker was de 
planning een eendaagse te houden. Door te weinig inschrijvingen werd deze op het laatste moment 
afgelast.  Ferwerd organiseerde de FK, waarin hun afdeling was ondergebracht. Zwaagwesteinde, Ureterp 
en Damwoude en omgeving konden in verband met een uitbraak vogelgriep helaas niet doorgaan. Midden 
Friesland hield een 1-daagse in de parochiezaal te Wytgaard. De Parkieten Speciaal Club en De speciaal club 
kleurkanarie Noord-Nederland hielden elk hun show in het clubgebouw van de Drachtster Vogelvrienden. 
Met elkaar waren er 18 tentoonstellingen in Friesland. Voorwaar een mooie tijd voor onze vogelsport, na 
een paar erg magere jaren door corona en/of vogelgriep. Het nieuwe bondskruis werd vaak uitgereikt. Het 
viel goed in de smaak volgens de winnaars.  
 
  

Jubilarissen 
 

Tijdens de vogeltentoonstelling “De Spotvogel “Edam-Volendam van 3 t/m 6 november 22 werden deze 4 
leden gehuldigd. Op de foto de jubilarissen van maar liefst 4 x 50 jaar;  Piet Schilder (Snert) , Dick Sta van 
Uiter uit Monnickendam, Andries Doedse , Jan Schilder (Sas) (van links naar rechts) Behalve deze 4 waren 
en vanaf september ‘22 nog veel meer jubilarissen in Noord-Holland en Friesland. De volgende spelden 
werden uitgereikt dan wel verzonden; 4 x 60 jr.  12 x 50 jr.  12 x 40 jr. en 29 x 25 jr. Voor elke afdeling geldt 
dat de secretaris moet kijken of er een van zijn leden voor een speld in aanmerking komt. Als dat zo is deze 
dan in de mail zetten met registratie- en ringnummer en de spelden worden toegezonden. Ik weet dat er 
nog wel eens een lid vergeten wordt!  



 
 
Voor de afdelingen die jubileren, 50, 60 of meer jaren, zijn er door de bond beschikbaar gesteld plaquettes 
te vergeven. Deze moeten worden aangevraagd bij de voorzitter. Dit heeft eerder in een info-bulletin 
gestaan maar is niet echt bekend. Een aantal afdelingen hebben in de afgelopen jaren een jubileum 
gevierd. Vraag dus alsnog aan met vermelding naam en begindatum van de afdeling. Eerder werd een doos 
met verrassing van het bondsbureau beschikbaar gesteld. Dat werd niet altijd gewaardeerd. Deze plaquette 
wel, zo leert de ervaring in den lande!  
 
 
 
 
 
 
 

Organogram “de Surveillant” 
 
 
 Surveillanten   

       Surveillanten coördinator        
 
 Portefeuillehouder hoofdbestuur 
      Commissie Dierenwelzijn, 
Regelgeving en Ethiek 
Taken 
 
Hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid t.a.v. Dierenwelzijn, surveillanten en 
surveillanten-coördinatoren. 
 
Commissie Dierenwelzijn, Regelgeving en Ethiek 

1. Adviseert inzake beleidsterrein dierenwelzijn, regelgeving en ethiek rechtstreeks aan de portefeuillehouder 
van het hoofdbestuur. 

2. Verzorgt de opleiding van nieuwe surveillanten. 
3. Ondersteunt op verzoek de surveillanten en surveillanten-coördinatoren. 
4. Onderhoudt het kennisniveau van de surveillanten en surveillanten-coördinatoren. 

 
Surveillant 

1. Surveilleert dagelijks tijdens een tentoonstelling of vogelbeurs bij een organisatie die tentoonstellingen 
en/of beurzen organiseert vallend onder het Reglement voor de tentoonstellingen, onder artikel 3 en 4.  

2. Legt audits af op verzoek van een afdelingsbestuur, districtsbestuur of hoofdbestuur. Bij tegenwerking van 
de surveillant neemt het districtsbestuur passende maatregelen.  

3. Adviseert, afdelingen van de NBvV die een tentoonstelling, beurs, of andere vogelactiviteiten organiseren. 
4. De surveillant bespreekt de bevindingen van zijn audit en veterinaire controles met de organisatoren van de 

tentoonstelling en/of vogelbeurs. Dit kan eventueel ook op een ledenvergadering. 
5. Stuurt een kopie van het auditrapport en de veterinaire controles naar de surveillanten-coördinator. Bij 

ernstige onregelmatigheden en/of tegenwerking van een afdeling kan een waarschuwing of sanctie 
uitgesproken worden door het districtsbestuur. 

 
Surveillanten-coördinator 

1. Onderhoudt de contacten met de surveillanten in eigen district en met de Commissie Dierenwelzijn, -Ethiek 
Regelgeving 



2. De surveillanten-coördinator plant de inzet en wijst de surveillant aan in geval een afdeling geen eigen 
surveillant heeft. 

3. Verzamelt de auditrapporten en bespreek dit met het districtsbestuur en geeft feedback aan de 
surveillanten. Tijdens de voorjaarsvergadering brengt de surveillanten-coördinator verslag op hoofdpunten 
uit. 

4. Besluit in samenspraak met districtsbestuur, na overleg met de surveillant en na hoor en wederhoor van de 
organiserende afdeling, of een waarschuwing, her controle of een sanctie aan de afdeling opgelegd moet 
worden. 
 

Do’s en don’ts van de surveillant 

• Surveillanten werken uitsluitend op verzoek van een afdelingsbestuur, districtsbestuur of hoofdbestuur. 

• Surveillanten hebben een adviserende taak. 

• Surveillanten constateren en leggen vast en laten tijdens een evenement de verantwoordelijkheid van 
sanctioneren aan het districtsbestuur over. 

• De surveillant is onpartijdig, geen scheidsrechter en zeker geen politieagent. 

• De surveillant is observator en adviseur. 

• De surveillant is geen “alwetende” 
 
Dit organogram wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens het onderhoud tussen de commissie en het hoofdbestuur. De 
bevindingen zijn een onderdeel van het Jaarverslag van de commissie. 
Bronnen: Lesboek Voor de cursus NBvV-Surveillant (Henk van der Wal 2020) 

 
Zaterdag 25 maart 2023: De 
3e Vogelmarkt Vogelweelde in 
Evenementenhal Hardenberg.  
Openingstijden voor bezoekers: 
9.00 uur tot 13.30 uur. 
 



 
 
 
 



 
 
Namens het Districtsbestuur Friesland 
Sicco Veenstra. 


