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Beste mensen van het district Friesland 
Het is lastig om de nieuwsbrief niet direct met het C-woord te beginnen. Ik heb het net weer langs alle zenders op tv en radio 

kunnen zien en horen. De krant en internet staat er vol mee. Ik ben dat gezeur en alle gedoe echt helemaal zat. Ook binnen 

onze sport bepaalt het onze agenda. Ik wil het hebben over onze hobby en wat ons samen kan binden. Dat zijn na onze gezin-

nen en familie toch echt onze vogels. Daar ligt onze passie en dat geeft ons de hoognodige afleiding. Wat is het toch fijn om 

na een drukke (werk)dag even lekker tussen je vogels te zijn. Ik geniet daar al 53 jaar van. Het fascineert nog steeds. Uiter-

aard met kleine of grote ergernissen van weer onbevruchte eieren of te laat met ringen! Binnen onze afdeling is er matig 

gefokt. Het aantal jongen is niet al te groot. Maar ze zijn er wel, de jonge vogels. Dat vind ik nog steeds het mooiste. In deze 

nieuwsbrief staat de t.t. agenda van Friesland. Gelukkig organiseren de meeste afdelingen hun onderlinge show. Dat geeft de 

2e tak van de sport, de wedstrijd perspectief. We willen allemaal weten wat onze vogels gaan doen. Ik vind dat deze onderlin-

ge wedstrijden vooral sportief moeten zijn. Binnen alle afdelingen weten we echt wel wie de beste vogels heeft. Het gaat om 

de uitschieters, als  eens niet die beste vogel het wint maar iemand die voor het eerst meedoet of er jaren tegenaan zit. On-

derlinge competitie kan op  

de Fryske Kampioenschappen in Surhuisterveen, de Nationale in Zwolle of op de COM. De onderlinge moet vooral gezellig 

zijn en dus verbindend werken voor alle leden. Dat wens ik alle afdelingen dan ook toe. Veel onderlinge verbondenheid met 

de mooiste sport die ik ken!

_____________________________________________________________________________________________ 

Najaarsvergadering/evenement; 

Als deze nieuwsbrief u bereikt dan is de najaarsvergadering van het district in Drachten al geweest. Het is voor het eerst sinds 

anderhalf jaar dat we elkaar weer hebben kunnen treffen. Afdelingsbestuurders met de districtsbestuurders. Belangrijkste 

onderwerp was natuurlijk de voortgang m.b.t. de onderlinge tentoonstellingen. Volgens de bond, daarover geïnformeerd 

door het RIVM,  is het een evenement en dat moet je aanmelden. De NBvV zegt dat landelijk de QR-code moeten worden 

gevraagd tijdens de onderlinge. Tap je geen alcohol, dan zou je als besloten club kunnen. Dan heb je de handen vrij en gelden 

de algemene maatregelen. Ik heb voor Friesland informatie ingewonnen bij de regionale veiligheidscoördinator. ELKE afde-

ling moet zelf haar eigen tentoonstelling bij de “eigen “ gemeente aanmelden. Dit moet 20 dagen voor aanvang.   

_____________________________________________________________________________________________ 

Algemene ledenvergadering (ALV.) N.B.v.V; 

 

Deze werd op zaterdag 29 mei jl. gehouden via Zoom. Daarbij waren het hoofdbestuur, de districtsvoorzitters en de afgevaar-

digde van de speciaalclubs uitgenodigd. Het spreekt voor zich dat dit een vrij vlakke vertoning was. Digitaal je vinger opsteken 

en keurig op  

je beurt wachten. Dat is wel een keer leuk maar elke vorm van emotie is onzichtbaar. Het concept verslag staat op de site  

van de bond en district. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Tentoonstelling aanvragen 2022 

Nog steeds zijn niet alle aanvragen binnen. Volgens de regels te laat. Het toekennen kan dan ook niet. Dien de aanvraag zo  

spoedig mogelijk in. De keurmeesters en keurcontracten moeten de afdelingen nu zelf regelen. ZELF invoeren in het program-

ma. Vastleggen van keurmeesters kan nu voor 4 jaar. Zorgvuldigheid hierbij is wel vereist.  

Bestuur;     

Voorzitter;              Sicco Veenstra 

Secretaris;              Auke Bloemhof 

1e commissaris;     Jan Andringa 

2e commissaris;     Wim Dalhuizen 

Penningmeester;        vacant 



                                        De nieuwe Wet Dieren en de petitie 

Een Lid van de NBvV. heeft zich gemeld bij het bondsbureau omdat bij controle  

vastgesteld zou zijn dat de broedkooien van zijn zanglijsters niet voldoen aan wettelijke 

eisen. Ook is er een kweker die is beboet als “handelaar “ zijnde. Het criterium is nu of 

een kweker ook handelaar is als hij zijn vogels te koop aanbiedt op een beurs. Dit lid 

wordt bijgestaan in zijn bezwaar door de NBVV in de persoon van Henk van der Wal. Ook 

is Henk 

 

 bezig met het schrijven van huisvestings richtljnen. Henk vertelde op de D-vergadering 

dat er al rechtzaken spelen over de grootte van kooien. Een aangesloten lid kreeg een last 

onder dwangsom opgelegd. De handhaver dwingt de kweker de vogels van kleine kweek-

kooi in een grotere kooi te doen. Henk heeft nog nergens de maten voor kooien die wij 

veelal gebruiken kunnen vinden in wet- of regelgeving!! 

Des te schrijnender is het dat de broodzakelijke petitie nog door maar een paar duizend 

vogelliefhebbers is getekend. Dit burgerinitiatief komt niet van de grond! Van alle 20000 

leden is dat veel te weinig. 40000 handtekening zijn nodig. Elke kweker kan zo maar de 

sigaar zijn. De PvdD. Heeft de wet op slinkse wijze door de kamers weten te krijgen. Nu 

MOET er een uitzondering komen voor hobbydieren. De kern van deze wet is dat alle die-

ren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen tonen. Wie bepaalt dat! Als dit zo wordt door-

gezet dan betekent dat de vogelsport onmogelijk wordt gemaakt. Ook voor het vervoer 

van dieren over de grens zal straks  een NVWA-dierenarts moeten worden geconsulteerd. 

Dieren hebben straks een gezondheidscertificaat nodig. Stel je even voor wat dat bete-

kent als je mee wilt doen aan een WK.  

Op de site licg.nl - Vogels wordt informatie over het houden van o.a. vogels vermeld. 

Het hoofdbestuur had het D-bestuur gevraagd om leden van de Districten Noord-Holland 

en Groningen mee laten doen met de (DTT) Friese Kampioenschappen in Surhuisterveen. 

In de eigen districten wordt i.v.m. bestuurlijke perikelen geen DTT. georganiseerd. Op de 

D-vergadering waren de meningen behoorlijk verdeeld en twijfelend. De bondsvoorzitter 

hield nog een pleidooi om in te stemmen. Uiteindelijk waren het de leden van de volière-

vereniging Surhuisterveen die het laatste woord hadden. Op 4 oktober is daar in de le-

denvergadering negatief op gereageerd. Het verzoek wordt dus niet ingewilligd. Het HB is 

hierover geïnformeerd.  

https://www.licg.nl/vogels/


 
Aansprakelijkheid vanuit het verenigingsrecht 

Onderstaand document van de hand van Albert Zomer is ingevoegd vanwege de vragen die er leven 

m.b.t. bestuurders aansprakelijkheid. Als je het als afdeling geregeld hebt 

zoals hieronder vermeld dan krijg je daar geen gedoe mee. Maar regel het 

WEL  

hierbij is het belangrijk eerst te onderkennen welke soorten verenigin-

gen we hebben, er zijn namelijk twee, nl.: 

Vereniging met notariële akte. 

Vereniging zonder notariële akte. 

Met notarie le akte: 

De meeste verenigingen worden opgericht met notariële akte. Deze verenigingen zijn dan een rechtspersoon. 

Dat wil zeggen dat zij dan rechten en plichten hebben. Deze vereniging kan dan onroerende zaken hebben, 

maar ook eigen vermogen en schulden opbouwen. Deze verenigingen worden, bij opmaken van de notariële 

oprichtingsakte, door de notaris aangemeld bij de Kamer van Koophandel.  

De aansprakelijkheid van de bestuurders is hierdoor beperkt (m.u.v. indien er sprake is van onbehoor-

lijk bestuur). Statuten en huishoudelijke reglementen zijn in deze verplicht. 

Zonder notarie le akte: 

De verenigingen die worden opgericht zonder notariële akte, ook wel informele verenigingen genoemd, heb-

ben beperkingen. B.v. het bezit van een gebouw, dus onroerend goed, is niet toegestaan. Daarnaast en dat is 

belangrijk voor bestuurders van een informele vereniging zijn zij, in principe, naast de verenigingsleden, hoof-

delijk aansprakelijk zijn voor de schulden die tijdens hun bestuursperiode opgeëist worden (dat betekent niet 

alleen gemaakt in de betreffende bestuursperiode, maar ook schulden van voor de tijd dat zij bestuurder zijn). 

Er is wel een mogelijkheid om de aansprakelijkheid van bestuurders van een vereniging zonder notariële akte 

enigszins te beperken. Dit kan door de vereniging in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hier is 

niet direct een notariële akte voor nodig. 

Dit wil in feite zeggen dat er dus, zonder dat je naar de notaris gaat, weer twee soorten verenigingen zijn, name-

lijk: 

een vereniging zonder inschrijving bij de KvK (niet verstandig voor afdelingen NBvV).een vereniging met inschrij-

ving bij de KvK (als je niet via een notariële akte bent opgericht, verstandig dit te doen voor afdelingen NBvV). 

___________________________________________________________________________________ 

Vraagprogramma 2020 – 2024 

Het nieuwe vraagprogramma is in januari aanzienlijk gewijzigd. Met name bij de tropen en de parkieten. 

 Er zijn klassen bij gekomen, verwijderd en/of gewijzigd. Het TT-programma moet worden aangepast.  

Mocht u een gekocht TT-programma gebruiken dan wordt  het vernieuwde vraagprogramma aangeleverd door de  

programmeur. Op de website van de NBvV. Is een Excell- en/of Pdf-bestand te vinden. Deze wijzigingen zijn bepalend!. 

 



Bij het bestuur komen veel aanvragen voor jubileum spelden binnen. Nu al een dikke 30 voor 2021. 1 x 60 

jr. 8 x 50 jr. 12 x 40 jr en 16 x 25 jr. De uitreiking van 25 en 40 jr vind veelal plaats door het eigen bestuur. 

Voor 50 en 60 jr. komt indien gewenst iemand het D-bestuur opdraven. Alle 2021 jubilarissen van harte 

gefeliciteerd. Hierbij aan alle secretarissen de oproep om goed in de ledenlijsten te kijken. Vergeten is 

sneu voor betrokkenen. Op de website van de Franeker Edelzanger staat het volgende bericht;      

Uitreiking speld van de NBvV voor 60 jarig jubileum aan ons oudste en trouwste lid  

Gjalt Miedema 

Op dinsdag 28 september werd door de districtsvoorzitter Sicco Veenstra de bondspeld voor 60 jaar lid-

maatschap bij Miedema opgespeld. Miedema werd op 1 januari 1959 lid van onze vereniging. Al snel 

kwam hij in het bestuur als Ringencommissaris en vicevoorzitter.  Na 22 jaar stopte hij met deze bestuurs-

functies maar bleef actief bij het de vereniging  door te helpen bij de tentoonstellingen en deelname van 

de contactavonden. Voor al dit werk werd hij benoemd als erelid. Uit handen van onze voorzitter Jan 

Draaisma kreeg hij namens de vereniging, felicitaties en 2 prachtige potten met orchideeën. Nog steeds 

geniet hij van de vogels en heeft op zijn flat nog altijd 4 kweekkooien met tropische vogels . 

 

 

 

Ook in Jubbega was het een feestelijke bedoeling. De leden de Jong en de Bruin waren 25 jaar lid. De le-

den vd Hoef en Wolter Stoelwinder waren 50 jaar lid. Brant Stoelwinder werd gehuldigd als erelid van de 

afdeling Fûgelwille. 

 



                       Nederlands  Kampioenschap 2022  

                                
Vanaf 1 november kunt u op de website de documenten aanklikken die u de weg wijzen om wed-
strijdvogels en/of verkoopvogels aan te melden. 

 
Hebt u vragen over het Reglement Vogel2022? Dan kunt u naar het bondsbureau bellen of mai-
len. info@nbvv.nl of 0164 235007 

Wedstrijdvogels (vanaf 1 november)    NBvV-verkoopklasse (vanaf 1 november) 
U kun zelf een kraam huren tijdens de show voor verkoop van uw eigen vogels. Op de website 
staat alle informatie die u nodig heeft om een kraam te kunnen reserveren.  
Zie ook het algemeen Reglement Vogelbeurs. 
 

           Natuurlijk zijn alle activiteiten onder voorbehoud. Kijk voor de   

                          laatste ontwikkelingen altijd op onze website  

                          District Friesland – NBvV (districtfriesland-nbvv.nl) 

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/01-reglement-bondsshow-2022.docx
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/02-reglement-vogelmarkt-en-vogelbeurs-2022.docx
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/


 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER FRIESE KAMPIOENSCHAPPEN VOLIÈREVOGELS 2021 

Georganiseerd door Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers 

Kweeknummer:   Naam:  

Ander C.O.M. nummer:   Adres:  

Lid afdeling: (code/plaats)    Postcode:  

Lid Speciaalclub: (naam)   Plaats:  

Jeugdinzender: (geb. dat) J / N   Telefoonnr.:  

Klasse Soort en/of Kleurslag Vogel  Aantal 
Enkelingen 

Aantal 
Stellen 

Aantal 
Stammen 

Verzekerd 
Bedrag 

Aantal 
Huurkooien 

      €  

      €  

      €  

      €  

      €  
      €  

      €  

      €  

      €  

      €  

      €  
      €  

      €  

      €  

      €  

      €  

      €  

      €  

      €  

      €  

      €  

      €  
      €  

      €  

      €  

Aantal Enkelingen:     X € 1,50 = € 

Aantal Stellen:     X € 3,00 = € 

Aantal Stammen:     X € 6,00 = € 

Aantal huurkooien:     X € 2,00 = € 
Admi-, portokosten en verplichte catalogus:      € 5,00 

Extra Bijdrage:      € 

Totaal: € 

 

Raadpleeg bij invulling het vraagprogramma en vermeld duidelijk de klassenummers. Op afwijkende kooien 

wordt streng gecontroleerd. 

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde ingeschreven vogels zijn/haar eigendom zijn en dat hij/zij 

inschrijft onder de voor deze Friese Kampioenschappen 2021 geldende voorwaarden. (Zie reglement.) 

Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar: NL04 RABO 0135 9167 71 t.n.v. Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. 

Mail: info@vogelverenigingsurhuisterveen.nl 

 

Datum: Handtekening: 
 

Verder gelden de volgende regels of aanwijzingen: 

 

Voor deze tentoonstelling gelden de regels van het “verkort“ 
reglement tentoonstellingsseizoen  
2020 ev. van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebber. Te vinden op 
de website www.nbvv.nl. 
 

Het nieuwe vraagprogramma 2020-2024 van de NBvV vindt u eveneens op 
de website bij vogelindex. Elke vogel met naam, groep en klassenummer is 
hierop te vinden. 

Inschrijvingen dienen UITERLIJK 15 November 2021 bij de 

TT-secretaris binnen te zijn. Email TT-secretaris: 

info@vogelverenigingsurhuisterveen.nl 
Adres: H. Postma, De Koolmees 16, 9231 JS  Surhuisterveen, 06-533 34 191 

 

Het inschrijfgeld dient voor 1 december 2021 te worden gestort op: 

Bankrekening: NL04 RABO 0135 9167 71 t.n.v. 
Vogelvereniging Surhuisterveen e.o. Of contant bij het 
inbrengen van de vogels 

 

Inschrijfgeld 

Soort Volwassen Jeugd 

Per Enkeling € 1,50 € 0,75 

Per Stel € 3,00 € 1,50 

Per Stam € 6,00 € 3,00 

Verplichte Catalogus € 5,00 € 5,00 

 

•   Zangkanaries worden niet gevraagd. 
•   Er mag 1 vogel als derby worden aangewezen met kooi en kweeknummer. 

•   De Henk Suichies wisselbeker wordt toegekend aan het jeugdlid 
waarvan zijn of haar vogel de  
 meeste punten heeft. 

•   Door het Districtsbestuur wordt een verenigingsprijs beschikbaar gesteld. Per 
afdeling 

(minimaal 5 inzenders) wordt het aantal punten van de hoogst gewaardeerde 
vogel per lid 

opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal inzendende leden. Het is van 
belang om 

duidelijk op het inschrijfformulier aan te geven van welke afdeling u 
lid bent. Dit is de vereniging waar u ringen bestelt. 

•   Afgifte geschiedt op afroep. 

•   De vogels worden uitgegeven van de verst wegkomende afdeling. 
 

Reglement 

 Friese Kampioenschappen Volièrevogels 

                                                9 t/m 11 december 2021 

                                Organiserende afdeling 

                               Vogelvereniging     Surhuisterveen e.o. 

                                           Plaats: de Lantearne, 

                                             Jan Binneslaan 49,  

                                   9231 CA  Surhuisterveen 

                                         www.delantearne.nl 

 

Inbrengen vogels   Dinsdag 7 december 202114.00 - 21.00 uur 

Keuring vogels Woensdag 8 december 2021 
Afhalen vogels Zaterdag 11 december 2021  12.00 - 14.00 uur 

 

Openingstijden tentoonstelling 

Donderdag 9 december 2021 19.00 - 22.00 uur 

Vrijdag 10 december 2021 14.00 - 22.00 uur 

Zaterdag 11 december 2021 10.00 - 12.00 uur 
 



 Het 3e onderdeel van de vogelsport is toch wel 

de aanschaf of verkoop van je vogels. Je kunt 

dat tegenwoordig heel gemakkelijk doen via 

Vogelmarktnet of gewoon Marktplaats. Je kunt 

daar je vogels met foto te koop zetten en ook 

vragen. Je kunt er ook voor kiezen naar de vo-

gelbeurs of       vogelmarkt te gaan. In Friesland 

hebben we bijna geen beurzen meer. In Joure 

nog wel. Nadat de  markt van Zwolle is ver-

plaatste naar Brabant probeert Joure nu dat 

gat voor Friesland op te vullen. Ook kunnen we 

naar Hardenberg op 16 oktober as. Persoonlijk 

vind ik het verdwijnen van Zwolle een gemis. Ik 

heb daar toch wel bijna 40 jaar gestaan. Ik ga 

niet naar Brabant, Hardenberg is nog wel te 

doen. Ik hoop en verwacht dat deze beide 

markten zullen profiteren van het vertrek van 

Zwolle. Ik zou zeggen, ga er naar toe!!! 

 

Surveillanten 
 
Tijdens de laatste bondsraad is er niet veel naar voren gekomen hoe we hiermee verder gaan. Een aantal distric-
ten heeft een coördinator. Die van ons is uit het bestuur gestapt. We zoeken dus iemand die dat wil doen, die de 
opleiding wil volgen en die aanspreekpunt wil zijn voor de surveillanten. De 29 certificaten zijn door de afdelingen 
verstrekt. Ze kunnen dus hun werk op de shows en markten gaan doen. Afdelingen die er geen hebben kunnen 
een beroep doen op de buren. 
 



Bedreigingen vogels in sport en natuur 

We hebben het tot nu toe steeds over onze vogelsport en alle bedreigingen die er zijn. In onze directe 

omgeving speelt natuurlijk ook van alles in de natuur. Denk aan alle milieu-gedoe, fosfaat, intensieve 

veehouderij, velden met zonnepanelen en vooral ook steeds meer windmolens. In het blad VOGELS van 

vogelbescherming Nederland staat onderstaand artikel. De bedreigingen voor vogels in volière of kooi 

en natuur zijn groot.  

Tot slot 

Klaas Snijder was namens het hoofdbestuur aanwezig bij de D-vergadering. Hij had nog een paar zinvolle 

opmerkingen. Zo is door de statutenwijziging de samenstelling van HB en BR veranderd. De bondsraad is 

nu een adviserend orgaan voor het hoofdbestuur, met een eigen voorzitter en secretaris. Eerder werd er 

ook al zo gewerkt (klankbord) maar nu dus vastgelegd. Ook hen valt de ondertekening van de petitie erg 

tegen. “ Vogelliefhebber kom op! Iedere burger met een huisdier krijgt hiermee te maken! ” Als organi-

satie van de Nederlandse Kampioenschappen 2022 kregen ze te maken met een grote verrassing. De 

grote hal kan niet meer gebruikt worden. We gaan nu naar de 1e, ronde hal. Met de verkoop NBvV. Vo-

gels en de vogelmarkt in het tussenstuk. De ingang blijft dezelfde. Dit betekent veel tekenwerk en een 

andere invulling van de show. Kleine lettertjes in het contract waren door de corona over het hoofd ge-

zien. Alles is 1 dag korter. De redenen zijn financieel, op verzoek standplaatshouders en het dierenwel-

zijn. Gewetensbezwaren kunnen nu echter wel gemakkelijker mee doen. Tot slot vestigde hij de aan-

dacht op de samenwerking nationaal en internationaal voor de kleine huisdieren. Samen optrekken is 

noodzakelijk. Landen om ons heen leggen nu al vogelsport-beperkende maatregelen op.  


