
 

 

 

 

 

Districtsvergadering 30-09-2022 
Locatie: Drachten 

Aanvang 20:00 

 
1: Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20:05 en heet een ieder welkom. 

Met kennisgeving afwezig: Noord Burgum, Franeker, Heerhugowaard, Volendam en Opmeer 

Spanbroek. 

 

2: Vaststellen agenda: Staat vast. 

 

3: In- en uitgaande stukken:  

- De vogelmarkt van Joure is uitgesteld tot 30 Oktober. 

- De Bond heeft de contributie met twee euro verhoogd voor volgend jaar en het jaar 

daar op ook met 2 euro. 

- Het hoofdbestuur is weer compleet 

- Elke afdeling kan zelf de kalenders bestellen. Dit kan niet meer via het District. 

- De ringenmaker van de Bond is verkocht. 

- Het bondsvademecum wordt herschreven. Enige verplichting is nog 2 

hoofdkeurmeesters.  

- Keurmeestervereniging is bezig met een nieuw vraagprogramma 2025. 

- Verslag algemene vergadering: hier zijn geen vragen over. 

- Mededelingen algemene vergadering: op een manier zoals het niet zou moeten, maar 

ons district heeft zonder overleg een deel van de afdelingen van Noord-Holland 

toebedeeld gekregen. 

 

4: Mededelingen:                 

- Het online bestellen van de ringen gaat heel goed. Spoedbestellingen duren 14 dagen. 

- De vogelgriep; Je mag geen show organiseren wanneer je in een besmet gebied zit. Je 

mag wel met je vogels naar een show toe wanneer je in een besmet gebied 

woonachtig bent.  

- Corona; De ziekenhuisopnamen lopen weer op.  

- Prijzen voor de TT graag tijdig aanvragen bij de Bond. 

- De Nederlandse kampioenschappen zijn voor de laatste keer in Zwolle. Er is nog geen 

nieuwe plek voor gevonden. 

-  



5: Uitbreiding van het District: Er zijn van Noord-Holland 7 afdelingen die zich bij ons 

aangesloten hebben. Totaal 474 leden. Lutjebroek, Anna Paulowna, Volendam, Alkmaar, 

Schagerbrug, Hoorn en Heerhugowaard. 

 

6: Mededelingen Districtstentoonstelling Ferwerd: 

Flyers liggen klaar voor wie maar wil. Verder loopt het nu mooi op schema. Onze voorzitter is 

ernstig ziek, waardoor Auke Bloemhof is ingeschoven om te helpen. 

Een aantal jaren geleden is er een escalatie geweest met Ferwerd. Ik hoop dat een ieder dit 

achter zich gelaten heeft of achter zich kan laten en een hoop vogels wil inzenden zodat we 

er met z’n allen weer een mooie show van kunnen maken. 

 

7: Surveillanten: 

Er is een cursus gestart met 20 deelnemers. Iedere afdeling heeft 2 surveillanten nodig! Ook 

moet er voor Friesland nog een coördinator komen. Wie lijkt dit wat? Hij of zij mag dit 

doorgeven aan een van de districtsbestuurders. 

 

8: Pauze met lotenverkoop. 

 

9: Powerpoint presentatie: 

Stelling 1: De huidige organisatie opzet van de NBVV moet aangepast worden door?  - 
krimpen in het aantal lagen in de bondsraad 
Stelling 2: Onderverdeling in districten/afdelingen moet wijzigen naar regio’s?   - 
rayons zijn er binnen Friesland niet meer. Districten samenvoegen zou een oplossing kunnen 
zijn. 
Stelling 3: Om een afdeling toekomstperspectief te bieden moet die beschikken over een 
bestuur van minimaal 3 leden en een minimum aantal van 25 leden. 
- TEGEN. Anders blijven er geen afdelingen over. 

Stelling 4: Het beleid van de NBVV is teveel gericht op het houden van tentoonstellingen en 
moet daarom aangepast worden. 
Meer aandacht voor Dierenwelzijn/voorlichting algemeen?  - EENS  
Stelling 5: NBVV moet zich bewust gaan richten op de verschillende doelgroepen: 

Kwekers 

Inzenders Tentoonstelling 

Hobbykweker klopt       - EENS 

Stelling 6: Het tentoonstellen/keuren van vogels moet op een diervriendelijke manier gebeuren 
door: 
Beperking aantal TT dagen 
Digitaal keuren 
Meer aandacht voor aankleding  TT Kooi    - ONEENS 
Stelling 7: Huidig vraagprogramma is te complex en moet daarom simpeler worden opgesteld 
door minder kleurslagen/mutaties te hanteren?    
- EENS. Is het een idee om wildkleur vogels hoger te beoordelen/beoordelen dan een 
mutatie? 



Stelling 8: Voor nieuwe visie/organisatie NBVV is het noodzakelijk mening van individuele 
leden in beeld te brengen door hen mogelijkheid te bieden hun mening via afdelingsoverleg of 
digitaal te geven?  
- EENS.  Hoelang willen we nog Nederlandse kampioenschappen? 
Stelling 9: Dierenwelzijn/surveillant moet duidelijke plaats binnen beleid NBVV krijgen?  
- ONEENS. Het gaat vanuit de afdeling. Dier en welzijn is de verantwoordelijkheid van elke 
afdeling. Het bestuur wil  hier niks van weten. 
Het zijn de leden van de afdelingen die alles betalen. De klant is koning! 

Stelling 10: Taken/Bondsbureau moeten afgestemd worden op nieuwe wensen/eisen 
organisatie/leden?  
GEEN MENING, is wat wazig. 
Stelling 11: Het onderscheid tussen leden en verspreidde leden mag verdwijnen. Waarschijnlijk 
neemt het aantal verspreidde leden alleen maar toe, beter 1 verspreid lid dan geen lid. 
- ONEENS De basis zijn de afdelingen. 

Stelling 12: Jaarlijkse Bondsshow heeft langste tijd gehad, te duur/te ver weg, weinig animo 

afdelingen. Voorkeur gaat uit naar Districts /regioshow?  

- EENS 

 

10: Ontwikkeling bond. Zie de website. 

11: Hoe verder met ons district? We hebben nog 2 a 3 medebestuurders nodig!!!! Wie wil 

kan zich melden bij een van de districtsbestuurders. 

12: Jaarlijkse Bondsshow heeft langste tijd gehad, te duur/te ver weg, weinig animo 
afdelingen. Voorkeur gaat uit naar Districts/regioshow ? 
Wie houdt er toezicht op wie er ringen besteld? Het aantal leden per afdeling. 

13: Opbrengst lotenverkoop is 160,-   

Sluiting 22:05 


