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Voorwoord 
 

Het voorwoord van de vorige AV sloot ik af met de woorden: Het jaar 2019 wordt vast een 
memorabel jaar! 
 
We zijn nu inmiddels in het jaar 2020 beland en dus is het weer tijd om terug te kijken, maar 
vooral ook om vooruit te kijken. En dat is nu juist de reden waarvoor er een Algemene 
Ledenvergadering uitgeschreven wordt. We beginnen daarom met een terugblik. Is 2019 
inderdaad een memorabel jaar geworden??? 

Het jaar 2019 begon met een voor de NBvV mega-uitdaging, de Mondial. Krap aan 25000 
wedstrijdvogels en vele duizenden bezoekers troffen elkaar in de IJsselhallen van Zwolle. 
Een evenement waar reikhalzend door veel liefhebbers naar uitgekeken werd. Nu de klus 
geklaard is en velen hun waardering naar de organisatie uitgesproken hebben, mogen we 
inderdaad concluderen dat we de monsterklus inderdaad naar behoren uitgevoerd hebben. 
De Nederlandse vogelwereld kan trots op zichzelf zijn en de internationale vogelwereld heeft 
al direct en indirect aangegeven nog graag eens terug te willen komen. De Nederlandse 
bond doet internationaal weer mee! Helemaal nu Albert Zomer in het hoofbestuur van de 
COM en Klaas Snijder in het hoofdbestuur van de EE toegetreden zijn. 

Het jaar 2019 was ook het jaar dat de nieuwe concept-statuten aan de Bondsraad 
gepresenteerd werden. Tijdens deze AV staan ze op de agenda ter instemming. De oude 
statuten voldeden niet meer aan de huidige wetgeving en dienden aangepast te worden. In 
de praktijk verandert er niet echt veel. De AV stelt het bondsbeleid en het financieel beleid 
vast, het hoofdbestuur voert het beleid uit en de Bondsraad treedt op als raad van bestuur 
door gevraagd of ongevraagd advies te geven.  

2019 was ook het jaar waarin het nieuwe vraagprogramma ontworpen werd. De KMV heeft 
deze klus samen met haar TC’s uitgevoerd en na de zomer is het nieuwe vraagprogramma 
de leidraad voor districten en de bondsshow. De afdelingen zijn vrij om aanpassingen te 
doen. 

Ook een hoogtepunt in 2019 was de afronding van het opleidingstraject, onder bezielende 
leiding van Henk van der Wal, van de ruim 300 NBvV-Surveillanten. Een hele prestatie 
waarmee de NBvV weer laat zien dat dierenwelzijn er echt toe doet.  

Dus ja, 2019 werd een memorabel jaar. Maar ook een jaar waarin het ledental kromp en een 
aantal verenigingen stopten, dan wel fuseerden. Een zorgelijke ontwikkeling en daarmee de 
grootste uitdaging naar de toekomst. Om de bond gezond en financieel gezond te houden, 
zijn maatregelen nodig. Maatregelen die visie vereisen, maar ook lef en daadkracht. 
Maatregelen die wellicht kunnen schuren, maar zonder wrijving helaas geen glans.  

Ook daar is een AV voor bedoeld. Samen meedenken en plannen maken met als doel de 
georganiseerde vogelsport toekomst bestendig te maken. Want de vogelsport is een hobby 
die nog altijd duizenden mensen met hart en ziel bedrijven. Een hobby waarin het genieten 
van vogels, sportieve rivaliteit, vogeltechnische uitdagingen en kameraadschap elkaar 
aanvullen. Daar doen we het voor…!   

Klaas Snijder - Bondsvoorzitter 
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Personalia 
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Gelderland Wim Theloosen Oost-Noord-Brabant Peter Verkuijlen 
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W. Zijlstra    
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K. Bink H. Branje A. Castermans R. van Dijk 
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B. Bosch    
    
BESTUUR KEURMEESTERSVERENIGING: 
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Agenda Algemene Vergadering 2019 
 

Van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

Te houden op zaterdag 16 mei 2020 

Locatie: Zalen- en congrescentrum “De Aker”, Fontanusplein 2, 3881 BZ  Putten 

Aanvang van de vergadering is 10.00 uur 

 

1. Opening door de bondsvoorzitter 
2. Vaststellen agenda  
3. Samenstellen stemcommissie 
4. Vaststellen Verslag Algemene Vergadering 2019  
5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2019 
6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2019 
7. Verslag Kascontrolecommissie 
8. Bespreking Begroting 2020 
9. Bespreking Beleidsplan 2020 e.v. 
10. Uitslagen stemmingen hoofdbestuur 

a. Herkiezing Dhr. Zomer 
b. Verkiezing Dhr. Mertens 

11. Uitslagen voorstellen Bondsraad NBvV 
a. Statuten en huishoudelijk reglement 2020 e.v. 

12. Benoeming bestuursleden en commissieleden 
• Hoofdbestuur 
• Vertrouwenspersoon 
• Tuchtcommissie 
• Geschillencommissie 
• Kascontrolecommissie 

13. Afscheid  bestuursleden 
14. Verslagen/mededelingen van 

• KMV 
• VSC 
• Cie. Dierenwelzijn & Wetgeving 
• Vertrouwenspersoon 
• Tuchtcommissie 
• Geschillencommissie 
• Cie. Vraagprogramma 
• Cie. Promotie 
• Redactie Onze Vogels 
• Districten 

15. Rondvraag 
16. Sluiting 

Aansluitend lunch 
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Verslag Algemene Vergadering 2019 
 

Document nr. 19/094 

 

Verslag: Algemene Vergadering NBvV CONCEPT 
Datum: 28 september 2019 
Aanwezig: zie presentielijst 
Afwezig : zie presentielijst 
Notulen: HS 

 

1. Opening door de bondsvoorzitter 
 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 10.00 uur. 

 
Uit de openingsrede van de voorzitter: 
Het is alweer bijna 18 maanden geleden dat we elkaar op de AV troffen. In het kader 
van de werkdruk betreffende de Mondial is besloten om de AV dit jaar na het najaar 
te verzetten. 
De Mondial ligt inmiddels alweer ver achter  ons, maar helaas is de financiële 
afronding ondanks inspanning van velen nog niet een feit. De penningmeester zal u 
straks hierover inlichten. Feit is wel dat de organisatie heel veel complimenten 
gekregen heeft, zowel nationaal als internationaal. De vraag om dit te op termijn te 
willen herhalen is ons dan ook al veelvuldig gesteld. Maar voor nu richten we ons 
eerst op een de aanstaande NK in de IJsselhallen, een NK met een fris gezicht. Maar 
daar vanmiddag meer over. 
Wat heeft de afgelopen periode ons gebracht en wat gaat de toekomst ons brengen. 
Dat is de vraag waar het vandaag om draait. 
Een vervelende kwestie is het plotselinge aftreden tijdens een 
hoofdbestuursvergadering van onze secretaris Onno Bijlsma. Verschil van inzicht 
over hoe de taakverdeling en taakinvulling van de hoofdbestuurders tot stand komt, 
heeft hem doen besluiten om per direct te stoppen. Dit heeft tot gevolg dat er een 
vacature ontstaan is in het hoofdbestuur. Sjaak van Bennekom is bereid gevonden 
deze taak op zich te nemen. Kandidaten voor de vrije vacature op de plaats van 
Sjoerd Munniksma kunnen zich aanmelden vanaf nu.  
In ons beleidsplan staan een aantal voornemens waar hard aan gewerkt wordt. In het 
kort ga ik daar op in.  
Ten eerste wordt er gewerkt aan het vernieuwde Vraagprogramma. Een werkgroep 
onder leiding van de KMV heeft de kaders gekregen van de bondsraad waar mee 
gewerkt moet worden. De vorderingen liggen op schema en vanmiddag zal een 
eerste presentatie volgen. 
In het verlengde van het vraagprogramma wordt de wens om Digitaal te gaan keuren 
ook ingevuld. Het doel is om in eigen beheer een digitale omgeving te creëren 
waarmee op de bondsshow gekeurd gaat worden. Uitrol naar districten kan in een 
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volgende fase opgepakt worden. Het digitale keuren staat op de planning voor de 
bondsshow van 2021, maar in 2020 vindt al een proef plaats met een beperkt aan 
groepen van te keuren vogels.  
Het opleidingstraject van Surveillant zit in de laatste fase. Ruim 300 cursisten krijgen 
één dezer dagen weer een module aangereikt. Aan het einde van het traject krijgt 
ieder cursist een certificaat van deelname. In de bondsraad is een traject besproken 
om de surveillant een plek te geven in het organisatiehuis van de bond. Daarin wordt 
beschreven wat precies van de surveillant verwacht wordt. Per district wordt een 
coördinator gezocht om de surveillanten en afdelingen bij te staan in de praktijk. Deze 
coördinator, het liefst iemand die zelf surveillant is, heeft bij voorkeur de opleiding in 
het kader van Besluit houders van dieren (sectie vogels) gevolgd. Een sterk verkorte 
cursus die in samenwerking met NBvV en Groenopleiding Aeres in Barneveld 
ontwikkeld is, die komend voorjaar gegeven wordt. De districtsvoorzitters nemen het 
voortouw in deze. 
In zake de Positieflijst zijn er ook ontwikkelingen. Zoals het nu lijkt wordt er door het 
ministerie een risico inventarisatie aan de systematiek gehangen. Binnen de 
vogelbonden is al overleg geweest en we denken dat we hiermee wel uit de voeten 
kunnen, mits we tijdig advies mogen geven. Komend voorjaar zullen we zeer 
waarschijnlijk de speciaalclubs benaderen om hun visie te geven over het 
risicogehalte van hun vogels.  
Terugkerend thema en grote ergernis is het begrip Hobbymatig en bedrijfsmatig 
handelen. Waarschijnlijk meer dan 98% van onze leden zijn hobbymatig bezig, 
hoeven geen cursus te volgen, hoeven geen UBN-nummer, maar de criteria zijn 
vaag. Afgelopen dinsdag tijdens een overleg op het ministerie van LNV is dit weer 
aan de orde geweest en tot grote ergernis van de aanwezige dierenbonden bleef het 
weer even vaag. De NBvV ondersteunt momenteel juridisch een lid wie beboet is 
door boa’s van de LID. De uitkomst van deze zaak laat nog op zich wachten.  
De Samenwerking KLN NBS en NBvV gaat momenteel al verder dan afspraken 
maken over vogelzaken. De NBvV gaat vanaf nu ook administratieve 
werkzaamheden voor beide bonden verrichten. Voor alsnog de ledenadministratie, 
maar op termijn kan het takenpakket uitgebreid worden. 
De wens tot Internationalisering van de NBvV heeft in korte tijd een grote sprong 
gemaakt. Met de organisatie van de Mondial hebben we een flinke stap gezet, maar 
met de verkiezing van Albert Zomer in het hoofdbestuur van COM en Klaas Snijder 
als voorzitter van de sectie Vogels van de Entente, zit de NBvV in het hart van de 
mondiale dierenhobbywereld.  
Last, but zeker not least kan ik u mededelen dat de bondsraad toegestemd heeft om 
tijdens de komende AV de vernieuwde concept-Statuten ter stemming aan te bieden. 
De huidige statuten kenden een paar weeffouten die hersteld zijn. Er zal nog 
ruimschoots aandacht gegeven worden aan de veranderingen die de nieuwe statuten 
met zich mee brengen. 
 

Vervolgens is er een moment stilte om diegenen te gedenken die ons het afgelopen 
verenigingsjaar ontvallen zijn. 
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2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt onveranderd vastgesteld 

3. Samenstellen stemcommissie 

De stemcommissie wordt gevormd door de heren Mertens (Limburg), Westerhof (Groningen) 
en Kaptein (Zuid-Holland). 

4. Vaststellen Verslag AV 2018 

Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 

5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2018 

Aangaande het verslag zijn er geen vragen of opmerkingen. 

6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2018 

Dhr. Verburg licht e.e.a. toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

7. Verslag kascontrolecommissie 

Namens de commissie (welke verder bestaat uit de heren Quist en Boorsma) spreekt Dhr. 
Kerkhof. Hij licht de opdracht en werkwijze toe en leest het door de commissieleden 
opgestelde en ondertekende verslag integraal voor. De daarin opgenomen conclusie is als 
volgt: 

De kascommissie 2018 komt op basis van de ontvangen informatie en toelichtingen,  
tezamen met de door haar uitgevoerde beoordelingen en deelwaarnemingen, tot de 
conclusie dat de financiële verantwoording over het boekjaar 2018 aan de daaraan te 
stellen eisen voldoet. Zij stelt de Algemene Vergadering van de NBvV voor het 
hoofdbestuur, in casu de penningmeester, décharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid over het jaar 2018. 

De vergadering volgt het voorstel van de commissie, waarmee décharge een feit is. 

8. Bespreking Begroting 2019 

Bondspenningmeester Verburg licht e.e.a. toe. 

Dhr. Kerkhof vraagt naar de exploitatie van de Mondial. Verburg antwoordt dat er nog slechts 
voorlopige resultaten zijn. Er zijn problemen rondom BTW-afdracht, welke momenteel door 
de accountant onderzocht worden. Hij durft daarom nog geen cijfers te noemen, maar hij is 
somber over het resultaat. Dat zal waarschijnlijk negatief zijn, doch dit gaat geen problemen 
opleveren. 

Dhr. van Hout vraagt naar de komende verhoging van de bondscontributie. Volgens hem is 
dat noodzakelijk t.g.v. de terugloop aan leden. Hoe hier mee om te gaan? Is er visie/beleid 
dienaangaande? Verburg antwoordt dat hij verwacht dat de door de Bondsraad vastgestelde 
verhoging van € 2,00 voor een aantal jaren lucht geeft. 

Dhr. Kerkhof stelt vast dat voor de exploitatie van het NK de zaalhuur het grootste probleem 
is. Zijn advies is om te zoeken naar een goedkopere oplossing. Dhr. Zomer merkt hier over 
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op dat wij (in tegenstelling tot het buitenland) in Nederland niet de luxe hebben dat we zalen 
ter beschikking krijgen. Dus ons NK zal dus in vergelijking altijd duurder zijn. 

9. Bespreking Beleidsplan NBvV  

De voorzitter licht de stand van zaken m.b.t. het beleidsplan toe. E.e.a. verloopt volgens 
plan. 

Dhr. Van Hout informeert naar de stand van zaken m.b.t. de commissie die zich met 
promotie bezig houdt. Hij wordt verwezen naar punt 13-g. 

Dhr. van Hout stelt dat informatie t.b.v. deze vergadering niet gecommuniceerd is naar de 
leden. Het bestuur bestrijdt dit: de spullen zijn wel degelijk naar alle afdelingen verzonden 
(Dhr. Bloemhof beaamt dit) en men wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de afdelingen 
deze te verspreiden.  

10. Uitslagen stemmingen verkiezingen hoofdbestuur 

Namens de stemcommissie voert Dhr. Mertens het woord: 

a. Herverkiezing Dhr. Snijder als bondsvoorzitter 

VOOR TEGEN BLANCO NIET UITGEBR. ONWAARDE 

10973 61 61 10295 0 

Daarmee is de herverkiezing van dhr. Snijder een feit 

Verkiezing Dhr. van Bennekom tot bestuurslid (tot deze datum was Dhr. van Bennekom in 
deze functie vanwege afspraken i.v.m. de fusie met de ANBvV) 

VOOR TEGEN BLANCO NIET UITGEBR. ONWAARDE 

10866 62 167 10295 0 

Daarmee is de verkiezing van Dhr. van Bennekom een feit. 

Beide heren danken de leden voor het in hen gestelde vertrouwen. 

11. Uitslagen verkiezingen AV-voorstellen (voor tekst: zie boekje jaarverslag) 

Namens de stemcommissie voert Dhr. Mertens het woord: 

a. Voorstel afdeling Nieuwstad inzake klassement NK 

VOOR TEGEN BLANCO NIET UITGEBR. ONWAARDE 

6044 3918 1133 10295 0 

Daarmee is het voorstel aangenomen. 
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b. Voorstel SDS Drenthe inzake aanpassing prijzen Algemeen Kampioenen in 
de districten 

VOOR TEGEN BLANCO NIET UITGEBR. ONWAARDE 

7942 2314 839 10295 0 

Daarmee is het voorstel aangenomen. Het hoofdbestuur merkt hierover op dat e.e.a. niet 
eerder dan na het komend keurseizoen geëffectueerd kan worden. Dan geldt echter een 
nieuw vraagprogramma met een eveneens nieuw vast te stellen prijzenschema. 

12. Benoeming bestuursleden en commissieleden 
 

a. Hoofdbestuur 

Middels agendapunt 10 geregeld.  

b. Vertrouwenspersoon  

Dhr. Perdon geeft aan zijn functie voort te zetten. 

c. Tuchtcommissie 

De tuchtcommissie blijft in de huidige samenstelling (de heren Zomer, Ruiter en Hijmensen) 
in functie. 

d. Geschillencommissie 

Dhr. Veenstra is aftredend en continueert zijn functie met mandaat van de vergadering. 

e. Kascontrolecommissie 

Aftredend is Dhr. Quist (lid namens de Bondsraad) . Hij wordt vervangen door Dhr. 
Verkuijlen. De commissie wordt verder gevormd door de heren Boorsma (district Drenthe) en 
Kerkhof (district Noord-Brabant Oost). Als reserve wordt Dhr. v.d. Beek (district Noord-
Holland) aangewezen. 

13. Verslagen/mededelingen 
 

a. KMV 

Dhr. Smit voert namens het KMV het woord: 

• Het jaar 2018 ging van start op een nieuwe keurlocatie voor het NK. Dat was even 
wennen en er zijn suggesties ter verbetering van de omstandigheden gedaan. 

• Er is druk gewerkt aan de opdracht om een nieuw vraagprogramma samen te stellen. 
• Dhr. Onderdelinden is opgevolgd door Dhr. van Kelckhoven. 
• In 2018 waren er geen opleidingen. 
• Er is een nieuw keurmeestersreglement vastgesteld. 
• Diverse technische voorstellen zijn besproken, c.q. aangenomen. 
• Er werd voor het oplossen van keurmeesterstekorten nauwelijks een beroep gedaan 

op het KMV-bestuur. 
• Vijf NBvV-keurmeesters keurden op de EE-show. 
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b. VSC 

Dhr. Wooning kan het navolgende mededelen: 

• De speciaalclubs draaien goed. 
• Er was 3 maal een gezamenlijk overleg. 
• Voorstellen voor het vraagprogramma zijn besproken. 
• De Werkgroep voor Ploceidae is er bij gekomen. 
• Men is in voorbereiding op een nieuwe rol tijdens het NK. 

 
c. Cie. Dierenwelzijn, -ethiek en Wetgeving 

Er is geen vertegenwoordiger van deze commissie aanwezig. 

d. Vertrouwenspersoon 

Dhr. Perdon kan melden dat er dit jaar in een vijftal gevallen advies/bemiddeling gevraagd is. 

e. Tuchtcommissie 

Dhr. Zomer kan melden dat men dit jaar geen zaken voorgedragen heeft gekregen. 

f. Geschillencommissie 

Dhr. Veenstra kan melden dat er geen activiteiten van de  commissie nodig waren. 

g. Commissie PR en marketing 

Dhr. Veenstra meldt het volgende: 

• De commissie heeft druk gewerkt 
• Er zijn studenten ingeschakeld voor een onderzoek. 
• Het is echter lastig om Hbo-studenten te vinden voor een praktisch vervolg daarop. 
• Naar aanleiding hiervan is nu contact gelegd met een nieuwe studente, welke de 

zaak in februari op zal pakken als afstudeeropdracht. 
 

h. Commissie Vraagprogramma 

Verwezen wordt naar de presentatie in het middagprogramma. 

i. Redactie Onze Vogels 

Dhr. Branje geeft aan dat de redactie is uitgebreid naar 5 personen. Men werkt nu via de 
server van het bondsbureau. 

j. Districten 

Vanuit de  districten komt de volgende informatie: 

• Groningen: Dhr. Dekker geeft aan dat er nog een vacature binnen het districtsbestuur 
is. 

• Gelderland: Dhr. Hendriks kan melden dat alles perfect loopt. 
• Zeeland: Dhr. van Damme geeft aan dat alles een beetje terugloopt in Zeeland. Het 

voortbestaan van enkele verenigingen hangt aan een zijden draadje. 
• Friesland: Dhr. Bloemhof kan melden dat alles vrij rustig is. 
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• Utrecht: Dhr. v.d. Putten maakt gewag van een volledig districtsbestuur. Men gaat 
zelf de DTT organiseren. 

• Noord-Brabant Oost: Dhr. Schelle laat weten dat het district zich inzet voor afdelingen 
die in de problemen komen. 

• Drenthe: Dhr. Tump meldt dat er hier nuttige en noodzakelijke fusies aan de orde zijn. 
De DTT is in een stichting ondergebracht. De jeugddag is onderdeel van de DTT 
gemaakt. 

• Noord-Holland: Dhr. v.d. Beek laat weten dat een paar afdelingen opgeheven zijn. 
Het districtsbestuur staat goed op de rails. 

• Noord-Brabant West: Dhr. Burm geeft aan dat de DTT last ondervindt van het 
verplaatsen van het NK. Een aantal afdelingen gaat het niet redden en de jeugddag 
is niet meer haalbaar. 

• Overijssel: geen bijzonderheden. 
• Zuid-Holland: Mw. Boers laat weten dat dhr. Diepstraten de nieuwe districtsvoorzitter 

is geworden. De jeugd komt er bij in Dordrecht. De DTT heeft 2018 met een positief 
saldo afgesloten. 

• Limburg: Dhr. Rosenboom meldt dat op de DTT het aantal vogels tegenviel, mogelijk 
vanwege de COM-show. Het aantal afdelingen loopt zienderogen terug. 
 

14. Rondvraag 

Dhr. Quist merkt op dat ondanks de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de 
districtsvergadering op de voorstellen van de AV bijna de helft van de afdelingen niet heeft 
gereageerd. De uitslag is gebaseerd op een meerderheid van de stemmen van de afdelingen 
die wel heeft gestemd, maar 50% van de totale stemmen is dus niet uitgebracht. Quist vindt 
dit bedroevend – is dan de stem van de afdelingen gehoord? 

Dhr. Konijnenburg (Gelderland) vraagt of de Nederlandse Parkieten Club mee kan doen aan 
het NK in Zwolle. De voorzitter antwoordt hem dat zij zich altijd kunnen melden voor 
toenadering. 

15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter een ieder voor diens inbreng en sluit hij de 
vergadering om 11.55 uur. 
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Jaarverslag secretaris over 2019 
 

Algemeen 
Alle vergaderingen van het hoofdbestuur, de bondsraad en de algemene vergadering  
hebben plaatsgevonden in het gebouw De Aker te Putten. Een prima locatie die goed te 
bereiken is, met voldoende parkeergelegenheid en die tevens een goede service biedt. 

Hoofdbestuur 
Gedurende het jaar 2019 heeft het hoofdbestuur negen keer vergaderd, vier maal was er 
een bondsraad en in september de algemene vergadering. 
In verband met de Mondial en de daarbij horende tijdsdruk is de AV in overleg met de 
bondsraad verzet naar september. 
De samenstelling van het bestuur is in dit jaar een 2 tal keren gewijzigd. 
Een vervelende kwestie was het plotseling aftreden tijdens een HB-vergadering van onze 
secretaris Onno Bijlsma. Een verschil van inzicht over de taakverdeling en taakinvulling van 
de hoofdbestuurders heeft hem doen besluiten om per direct te stoppen. De openstaande 
vacature is ingevuld door Sjaak van Bennekom, te benoemen als secretaris ai.  
Tijdens de algemene vergadering heeft Sjoerd Munniksma afscheid genomen van het 
bondsbestuur. Na afloop van deze vergadering was er een receptie en waren de aanwezigen 
in de gelegenheid om van Sjoerd afscheid te nemen. 

Beleid 
Het bestuur van de NBvV werkt met een beleidsplan voor een periode van drie jaar. 
Het plan is inmiddels goedgekeurd door de bondsraad en wordt besproken in de AV. 
Er is hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuw vraagprogramma. Een werkgroep 
onder leiding van het KMV heeft de kaders gekregen van de bondsraad waarmee gewerkt 
moet worden. Inmiddels is dit nieuwe vraagprogramma door de bondsraad goedgekeurd. 
Ook hebben enkele bestuurders veel tijd gestoken in het aanpassen van de statuten. Deze 
statuten zijn door de bondsraad goedgekeurd. 
Dit heeft natuurlijk weer aanpassingen in het huishoudelijk reglement nodig. Deze niet al te 
grote aanpassingen zijn inmiddels gedaan. 
Tijdens de AV in 2020 zullen de vernieuwde concept-statuten ter stemming worden 
aangeboden. De huidige statuten kenden een paar weeffouten die hersteld zijn. 
Het opleidingstraject van de surveillant is afgesloten. Ruim 300 cursisten hebben hun 
certificaat van deelname ontvangen. In de bondsraad is een traject besproken om de 
surveillant een plek te geven in het organisatiehuis van de bond. Daarin zal beschreven 
worden wat er van een surveillant verwacht wordt. Per district wordt een coördinator gezocht 
om surveillanten en afdelingen bij te staan in de praktijk. Deze coördinator, het liefst iemand 
die zelf surveillant is, heeft bij voorkeur de opleiding in het kader van besluithouders van 
dieren (sectie vogels) gevolgd.  
Een sterk verkorte cursus die in samenwerking met de NBvV en groenopleiding Aeres in 
Barneveld ontwikkeld is en die komend voorjaar gegeven wordt. De districtsvoorzitters 
nemen het voortouw in deze. De kosten van deze cursus zal in drieën verdeeld gaan 
worden. 1/3 deel op kosten van de bond, 1/3 deel op kosten van het district en 1/3 deel voor 
kosten van de cursist. 
De samenwerking van KLN,  NBS en de NBvV gaat momenteel verder dan alleen afspraken 
maken over vogelzaken. De NBvV  verricht voor beide bonden administratieve 
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werkzaamheden. Zoals de ledenadministratie. 
Met de verkiezing van Albert Zomer in het hoofdbestuur van de COM en Klaas Snijder als 
voorzitter van de sectie vogels van de Entente, zit de NBvV in het hart van de mondiale 
dierenhobbywereld. 
Tijdens de zomer heeft het bestuur kennis genomen van het plotselinge overlijden van Piet 
Onderdelinden. Wij herinneren Piet als een warme, betrokken persoonlijkheid, die door zijn 
deskundigheid en kennis veel voor de NBvV en de vogelsport heeft betekend.  

Bondsbureau 
Dienstverlening aan de totale organisatie van de NBvV blijft het uitgangspunt. 
Dat wil overigens niet zeggen dat die dienstverlening zich niet zou kunnen richten op 
zusterorganisaties. Te denken valt aan het voeren van de administratie of het leveren van 
ringen. Bij het leveren van ringen denken we gelijk aan de ringenmachine. Deze heeft op tijd 
zijn onderhoud nodig en is al een aantal jaren oud. Niet alle onderdelen kunnen meer 
standaard geleverd worden. Het bestuur kijkt naar de toekomst betreffende de 
ringenmachine.  
Ook dit jaar is er een personeelsdag georganiseerd waar ook de bestuursleden aan konden 
deelnemen. Er was gekozen voor een heerlijk etentje waarin gelijktijdig in groepjes een spel 
gespeeld werd om een maffiadader te vinden. 
Elk jaar blijkt weer dat het bondsbureau de spil vormt in de bondsactiviteiten en vooral de 
vraagbaak is voor velen die iets willen weten. Vele vragen per mail, telefoon of brief komen 
hier dagelijks binnen. En al deze vragen worden vaak snel en netjes beantwoord. Het 
bestuur wil dan ook graag op deze plaats alle medewerkers van het bondsbureau danken 
voor hun inzet, tact en kennis.   

Mondial 2019 
Het jaar 2019 begon met een hoogtepunt: de Mondial, die werd gehouden van 10 t/m 13 
januari in de IJsselhallen te Zwolle. Na een akkoord van de bondsraad werd in 2017 gestart 
met een commissie Mondial, bestaande uit het hoofdbestuur, aangevuld met Bennie 
Horsting, Rein Grefhorst, Harry Rietberg en Evert Berns. Binnen het team een goede mix 
qua ervaring. Er volgden 2 “tropen” jaren, maar het resultaat was er dan ook naar. Met 
24.863 vogels van 3342 kwekers uit 22 landen werd het een geweldige show.  
Inzenders en bezoekers uit de hele wereld kwamen naar Zwolle, zelfs Zuid-Korea vereerde 
onze show met een bezoek. De officiële opening werd verricht door ir. A.P. Heidema, 
Commissaris van de Koning in Overijssel en Carlos Fernando Ramoa, President-General 
van de COM. Ook het georganiseerde gala, waarbij de prijswinnaars met een vlagceremonie 
werden geëerd, werd een succes. De positieve geluiden vanuit het hele land, het buitenland 
en van de COM-organisatie hebben de NBvV Mondial weer op de kaart gezet. 
Uiteraard is het de bedoeling van een organisatie om een winstgevende show te 
organiseren. Dit is de NBvV al jaren niet gelukt bij de Nederlandse Kampioenschappen. De 
organisatie had daar vrede mee. Promotie en naamsbekendheid mag wel wat kosten!  
Ook de Mondial liet geen ander beeld zien, hoewel het negatieve bedrag onder de streep 
uiteindelijk minder was dan bij de Nederlandse Kampioenschappen.  
Het hoofdbestuur is er van overtuigd dat een hernieuwde Mondial in Nederland, met de 
ervaring van 2019, door zaken anders aan te pakken een positiever saldo zal laten zien. 
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Met de organisatie van de Mondial heeft dhr. Sjoerd Munniksma, lid van het hoofdbestuur, 
zijn laatste grote klus gedaan, hetgeen zijn grootste uitdaging was. Met zijn hele gezin was 
hij alle dagen aanwezig, totdat ziekte hem velde. Op de openingsdagen kon hij toch nog 
aanwezig zijn. Betrokkene was jarenlang de spil in de organisatie van “Vogel” / Nederlandse 
Kampioenschappen en sloot deze werkzaamheden dus af met de Mondial. 

EE-Show 

Sinds een aan tal jaren is de NBvV aangesloten bij de Entente Europienne, een organisatie 
die meerdere diergroepen herbergt zoals hoenders, sierduiven, konijnen, cavia ‘s en vogels. 
Eind mei zijn onze bestuurders Klaas Snijder en Dirk Verburg naar het congres in Trogir, 
Kroatië geweest. Tijdens dit congres is Klaas Snijder benoemd tot voorzitter van de sectie 
vogels. Deze sectie vogels is nog maar een kleine groep. In het geheel hierbij zijn 13 landen 
aangesloten. 
Totaal zijn er ongeveer 2.500.000 leden aangesloten bij de EE.  

Onze Vogels 
Het maandblad “Onze Vogels”, het lijfblad van de NBvV is ook dit jaar maandelijks bij onze 
leden en abonnementhouders op de mat gevallen. 
Het blad heeft een hoog kwaliteitsniveau maar is zeker voor verbetering vatbaar. 
Het bestuur heeft in de loop van het jaar een redactieraad opgezet welke de redacteur moet 
gaan ondersteunen met de diverse artikelen. Dit komt echter nog niet goed van de grond en 
heeft wat extra aandacht nodig. 
Een ander punt van zorg is de bezorging van het blad, waar telkenmale klachten over 
binnenkomen. Klachten die ongetwijfeld gegrond zijn, maar heel moeilijk zijn te voorkomen. 
Wie het blad niet heeft ontvangen krijgt bij een melding bij het bonds- bureau onmiddellijk 
een nieuw exemplaar toegezonden. 

Keurmeesters 
In het verslagjaar 2019 heeft de keurmeestersvereniging, in nauw overleg met de technische 
commissies, een nieuw vraagprogramma gepresenteerd. Dit op basis van het COM-
vraagprogramma. Een groot aantal groepen zijn er echter samengevoegd. 
Groepen die te klein waren of waar al jaren geen vogels voor waren ingeschreven. 
Het samenvoegen van de verschillende groepen brengt ook een kostenbesparing met zich 
mee. Het nieuw vraagprogramma is van toepassing op de districtswedstrijden en het NK. Op 
de wedstrijden van de afdelingen mag men hier van afwijken. Het jaar 2019 is gestart met 
266 keurmeesters er zijn 3 keurmeesters overleden. Er is een nieuwe keermeester 
bijgekomen in de postuur, 2 keurmeesters hebben hun bevoegdheid uitgebreid met postuur 
en 17 keurmeesters zijn gestopt. De technische dagen zijn zeer goed bezocht.  

Commissie Dierenwelzijn 
Binnen de bond functioneert de commissie dierenwelzijn die belangrijk werk doet op het 
gebied van onderzoek dierenwelzijn, regelgeving en scholing. Daarnaast is het onderdeel 
van het takenpakket het doen van voorstellen aan het hoofdbestuur om te komen tot de 
nodige regelgeving. De commissie zorgt ook voor communicatie naar de achterban. Dit jaar 
is de door de commissie dierenwelzijn opgezette cursus surveillant tot een einde gekomen. 
De cursisten hebben hun certificaat van deelname ontvangen. Deze cursus is vooral bedoeld 
om toezicht te houden bij tentoonstellingen, vogelmarkten en beurzen en heeft geen verplicht 
karakter.  
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De vele werkzaamheden van de commissie onttrekken zich goeddeels aan het zicht. 
Het bestuur wil dan ook graag de commissieleden bedanken voor al hun werk en hun inzet. 

Ledental   
Het teruglopen van het ledenaantal is elk jaar een terugkerend verschijnsel. 
Elk jaar worden er weer een behoorlijk aantal leden uitgeschreven en de redenen zijn 
bekend. De vergrijzing lijkt de grootste factor en er komen weinig nieuwe leden bij. 
Op de jeugd hoeven we ook al niet te rekenen, die zijn met heel andere dingen bezig. 
Het aantal afdelingen is dit jaar zorgelijk teruggelopen. Hierdoor zijn er ook een groot aantal 
leden gestopt met de vogels. Een enkele afdeling die gaat stoppen probeert zijn leden onder 
te brengen bij een andere afdeling. Of een andere afdeling trekt er gewoon de stekker uit. De 
proef die is opgestart om studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool 
van Tilburg een onderzoek hierna te laten doen is mislukt. Na een eerste onderzoek is er 
geen vervolgonderzoek gekomen. Er was vanuit de studenten geen enkele belangstelling om 
dit onderzoek te vervolgen. 
In februari 2020 zal het opnieuw opgepakt worden door een nieuwe studente van de Aeres 
Hogeschool uit Wageningen.  Mw. Ingrid Hubers, welke een marketingplan zal maken. Zij zal 
worden begeleid door Van der Stroom i.s.m. Veenstra en Snijder. 

Als we kijken naar het jaar 2019 dan levert dat het volgende staatje op voor wat betreft het 
ledenverloop: 

Ledencategorie 1 januari 2019 1 januari 2020 verschil 
    
Afdelingsleden, incl. jeugd 21.115 19.315 -1.800 
Verspreide leden Nederland 800 796 -4 
Verspreide leden België 73 63 -10 
Verspreide leden overige 2 22 +20 
Abonnementen 157 161 +4 
Ereleden 17 17 0 
Leden van Verdienste 33 33 0 
 

Er zijn in het jaar 2019 15 afdelingen opgeheven en 10 afdelingen zijn overgegaan tot een 
fusie. Niet alle leden van de opgeheven afdelingen zijn gestopt veel hebben zich bij een 
andere afdeling weer aangesloten. 

Sjaak van Bennekom 
bondssecretaris  
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Jaarverslag penningmeester en toelichting begroting 
 
De NBvV sluit het jaar 2019 af met een negatief saldo van € 25.521,-.  Vorig jaar moest ik u 
ook melden dat we een negatief resultaat hadden. Het negatieve resultaat is ook dit jaar 
weer ontstaan door diverse oorzaken. Wat minder baten en op verschillende posten wat 
hogere kosten.  

Toelichting op de jaarrekening 2019: 

• Ondanks dat we over 2019 geen batig saldo hebben, kan toch gezegd worden dat we 
een financieel gezonde bond hebben. Maar, ieder jaar een verlies kun je niet 
volhouden en daarom heb ik vorig jaar een contributieverhoging voor moeten  stellen 
per 1-1-2020.  
Ik hoop dat dit financieel weer tot een beter resultaat zal leiden.   

• Door de organisatie van de Mondial geven de cijfers een vertekend beeld ten 
opzichte van voorgaande jaren. 

• Qua baten hebben we de ingeschatte begroting niet gerealiseerd. Dit is terug te 
voeren in de daling van het ledenbestand en minder inkomsten dan ingeschat op de 
Mondial. Vooral de inkomsten uit stand verhuur en verkoop catalogi waren hier debet 
aan. De inkomsten uit de ringenproductie waren volgens planning.   

• De kosten van de Mondial waren zoals begroot. Al met al waren de tekorten Mondial 
minder dan die bij een Bondsshow. 

• De kosten van de ringen zijn hoger dan begroot en dat komt met name door 
materiaalkosten en onderhoud van de machine. 

• De begroting voor ons maandblad Onze Vogels was niet toereikend door o.a. stijging 
van de portokosten. 

• De post voor het centraal magazijn is binnen de begroting gebleven. 
• De kosten voor het hoofdbestuur en bondsbureau lopen in de pas. 
• De post voor commissies wordt overschreden, maar loopt in de pas met 2018. 
• De kosten voor de districten worden iets overschreden door stijging van de prijzen en 

de post keurmeesters loopt in de pas met de ramingen. 
• De post voor de promotie activiteiten is minder dan begroot. Nieuwe plannen worden 

ontwikkeld. 

Samenvattend mag worden gesteld dat we op veel kostenposten de begroting hebben 
benaderd. De wat hogere kosten zijn voornamelijk terug te voeren op de hogere loon- en 
portokosten en de prijsontwikkeling. 

 

Dirk Verburg, bondspenningmeester. 

 

N.B. Uiteraard staat het de leden vrij om vragen te stellen n.a.v. de jaarrekening. U kunt deze 
vragen schriftelijk indienen tot 2 weken voor de Algemene Vergadering via het bondsbureau. 
Veel zaken zullen echter al eerder door de kascontrole commissie aan de orde zijn gesteld. 
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Verslag kascontrolecommissie 
 

In haar vergadering van 28 september 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering 
ingestemd met de benoeming van de volgende personen in de kascommissie voor het 
boekjaar 2019: 

• De heer. J.A.M. Kerkhof 
• De heer J.H. Boorsma 
• De heer P.H.T. Verkuijlen 
• De  E. van der Beek – deze werd als reserve lid opgeroepen wegens verhindering 

van de heer J.A.M. Kerkhof 
 

Zij hebben de opdracht gekregen om de boeken van de vereniging over het boekjaar 2019 te 
onderzoeken en over haar bevindingen verslag uit te brengen aan de Algemene 
Ledenvergadering op 16 mei aanstaande. De kascommissie heeft daarbij toestemming 
gekregen om alle administratieve bescheiden in te zien en indien gewenst overleg te hebben 
met penningmeester en/of de accountant van de vereniging. 

Op donderdag 20 februari 2020 heeft de commissie haar werkzaamheden uitgevoerd ten 
kantore van de vereniging.  

Formulering eindconclusie 
Op basis van haar werkzaamheden komt de commissie tot de volgende conclusies: 

a. De uit de beoordeling van de overgelegde stukken voortgekomen aandachtspunten zijn 
voldoende onderbouwd, toegelicht of beargumenteerd 

b. De saldi liquide middelen sluiten aan met de gevoerde administratie. 
 

CONCLUSIE 
 

De kascommissie 2019 komt op basis van de ontvangen informatie en toelichtingen,  
tezamen met de door haar uitgevoerde beoordelingen en deelwaarnemingen, tot de 
conclusie dat de financiële verantwoording over het boekjaar 2019 aan de daaraan te stellen 
eisen voldoet.  

Zij stelt de Algemene Vergadering van de NBvV voor het hoofdbestuur, in casu de 
penningmeester, décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 
2019. 

29 februari 2020, 

Leden van de kascommissie, 

De heer P.H.T. Verkuijlen 

De heer J.H. Boorsma 

De heer E. van der Beek 
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Beleidsplan 2020 e.v. 
 

 

Voorwoord 

Middels dit beleidsplan wil de Bondsraad inzichtelijk maken welke keuzes er gemaakt 
worden voor de komende jaren en welke gevolgen dit heeft voor de financiële positie van de 
NBvV. 

De beleidskeuzes hebben allemaal betrekking op onderwerpen die de leden raken met 
betrekking tot de uitoefening van de vogelsport. 

• Het beleidsplan wordt jaarlijks door het hoofdbestuur opgesteld.  
• Na instemming door de Bondsraad tijdens de laatste Bondsraadvergadering van het 

kalenderjaar is het vastgesteld beleid voor het daarop volgend kalenderjaar.  
• De Bondsraad evalueert het beleidsplan naar behoefte tussentijds, maar in ieder 

geval tijdens de laatste Bondsraadvergadering van het lopende jaar.  
• Het beleidsplan wordt geagendeerd op de AV.  

Naast dit beleidsplan heeft de NBvV een bedrijfsplan opgesteld waarin de activiteiten van het 
Bondsbureau beschreven staan. 

Versie 2017 vastgesteld  Februari  2017 
Geëvalueerd   Februari  2018  
 
Versie 2018 vastgesteld  Februari  2018 
Geëvalueerd   13 April 2019 

Versie 2019 vastgesteld 13 April 2019 

Geëvalueerd    22 februari 2020 

Versie 2020 vastgesteld 22 februari 2020 

NB: Versie 2020 e.v. is door de Bondsraad vastgesteld, met die opmerking dat de 
“doorgestreepte” versie geldt indien de nieuwe statuten tijdens de AV in mei niet 
aangenomen worden. Indien dit wel het geval is geldt de “onderstreepte” versie. 

 

Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kan worden gerekend tot één van de grootste 
houderijorganisaties voor gezelschapsdieren in Europa. 
De bond wordt gevormd door ca. 20.000 leden, die hobbymatig en duurzaam bezig zijn met 
het houden van en fokken met kooi- en volièrevogels. 
 
Het besturen van deze organisatie met een dergelijke omvang vindt plaats door vrijwilligers, 
gekozen uit en door de leden. 
Het is onontkoombaar dat een beleid is gemaakt om richting te geven aan de doelstelling, de 
beschikbare middelen en het tijdspad. 
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De doelstelling – missie. 
De doelstelling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is vastgelegd in de statuten 
van de bond. Deze statuten zijn samenvattend vertaald naar de “Missie” van de bond. 
 
De middelen. 
De middelen waarmee de doelstelling wordt bereikt zijn vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement, in de aanvullende reglementen en in de daaraan gekoppelde regelingen. 
De statuten en de reglementen en regelingen zijn opgenomen in een organisatiehandboek 
die Bondsvademecum wordt genoemd. Dit organisatiehandboek is te downloaden van de 
website van de bond en zo voor iedere belangstellende inzichtbaar. 
 
Het tijdspad – strategie en visie. 
Het tijdspad wordt bepaald door de strekking van de doelstelling. Kunnen doelstellingen 
binnen een gestelde periode gerealiseerd worden, dan vallen deze onder de strategie van de 
bond. Wordt voor het realiseren van een doelstelling een langere periode afgesproken dan is 
er sprake van visie. 
Veel omschreven doelstellingen hebben een permanente looptijd. 
Dit sluit niet uit dat een periodieke toetsing plaats vindt op de actuele stand van zaken 
binnen de eigen structuur van de bond en de maatschappelijke ontwikkelingen die zich 
voltrekken rond de nationale wetgeving en internationale verordeningen met betrekking tot 
het houden van kooi- en volièrevogels als gezelschapsdier. 
 
Verantwoordelijkheid. 
De bondsraad / Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, de 
invoering, het toezicht en de bijsturing van het gevoerde beleid. De bondsraad heeft geen 
uitvoerende taken / een adviserende rol. 
De uitvoering van het gedefinieerde beleid ligt in eerste instantie bij het hoofdbestuur van de 
bond. 
In de praktische uitvoering hebben alle leden van de bond een gelijkwaardige en even 
belangrijke rol. 
Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kan alleen succesvol zijn, 
wanneer ieder lid dit beleid uitdraagt en hier actief aan bijdraagt. 
 
Verantwoording. 
Een vast agendapunt op de Algemene Vergadering (AV) is het bespreken van het gevoerde 
beleid over het afgelopen verenigingsjaar. De bondsraad / Het hoofdbestuur heeft de 
gelegenheid zaken aan te geven die hebben geleid tot de aanpassing of uitbreiding van de 
gestelde doelen en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. 
Het hoofdbestuur doet verantwoording van de wijze waarop de uitvoering van het beleid in 
het afgelopen verenigingsjaar is ingevuld door middel van het schriftelijke jaarverslag. 
De leden van de bond hebben de gelegenheid aan te geven hoe zij de gevolgen van het 
gevoerde beleid hebben ervaren. 
 

Toelichting op het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 
De activiteiten die door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers worden ontplooid in de 
richting van haar leden worden primair bepaald door de statutaire doelstelling welke dateert 
vanaf oprichting in 1933.  
Deze doelstelling richt zich op een drietal pijlers: 

1. het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijke vogelliefhebbers om zich bij de 
bond aan te kunnen sluiten; 
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2. het bevorderen van de mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige wet- en 
regelgeving ten aanzien van dieren, vogels te houden als gezelschapsdieren; 

3. het bevorderen van een kennis- en een informatieoverdracht naar haar leden toe 
waardoor zij in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig en duurzaam te houden, met 
in achtneming van de normen en waarden op het gebied van de gezondheid en het 
welzijn van hun vogels. 
 

Om uitvoering te geven aan de doelstellingen heeft de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers haar organisatie zo ingericht dat leden optimaal kunnen participeren in de 
bond. Hierbij is niet gekozen voor een hiërarchische organisatiestructuur, maar voor diverse 
samenwerkingsverbanden waarbij de leden centraal staan.  
De diverse samenwerkingsverbanden worden aangestuurd door vrijwilligers die zich 
realiseren dat zij de hen opgedragen taken niet vrijblijvend invullen. Daar vanuit 
cultuurhistorisch- ornithologisch oogpunt de vogelliefhebber een solist is en feitelijk niet 
gewend aan het werken in teamverband, eist de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
van haar vrijwilligers dat zij met respect naar elkaar functioneren binnen de 
samenwerkingsverbanden.  
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft in haar beleid vastgelegd hoe leden 
moeten omgaan met de wettelijke normen en waarden die gelden ten aanzien van de 
gezondheid en welzijn van volière- of kooivogels. Uitgangspunt daarbij is primair de eigen 
verantwoordelijkheid van de leden. 
 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke middelen beschikbaar zijn voor de 
afzonderlijke, in de “Missie” gedefinieerde, doelstellingen;  

Het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijke vogelliefhebbers om zich bij de 
bond aan te kunnen sluiten. 

• Het houden van periodieke ledenwerfacties; 
• Regionale promoteams; 
• Promotiemateriaal tijdens de diverse tentoonstellingen; 
• Het faciliteren van de afdelingen, districten en speciaalclubs op diverse terreinen. 

 
Het bevorderen van de mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige wet- en 
regelgeving ten aanzien van dieren, vogels te houden als gezelschapsdieren. 
Het houden van en het fokken met kooi- en volièrevogels omvat veel, soms op zich zelf 
staande, activiteiten. Sommige activiteiten zijn zelfs seizoengebonden. Zo kunnen de 
volgende activiteiten worden onderscheiden: 

• De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging van de vogels; 
• Het broedseizoen; 
• Het tentoonstellingsseizoen; 
• De aankoop van nieuw fokmateriaal en verkoop van surplus dieren. 

Voor bovenstaande activiteiten zijn door de NBvV reglementen en regels opgesteld. 
 
De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging van de vogels. 
De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging is onder anderen vastgelegd in het  

• Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de 
gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels. 

• De uitvoering van dit Reglement is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit van het 
Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de 
gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels. 

Van ruim 400 in Nederland aantoonbaar gehouden vogelsoorten zijn houderijvoorschriften 
geschreven. In deze houderijvoorschriften wordt aandacht besteed aan de huisvesting, de 
voeding, de registratie en identificatie en de eventuele risico’s bij ontsnapping voor de 
Nederlandse natuur, economie en gevaar voor de mens. 
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Het broedseizoen. 
In het broedseizoen wordt de aandacht in het bijzonder gericht op het fokken met vogels. 
De NBvV heeft een fokbeleid geformuleerd ten behoeve van het hobbymatig fokken met 
vogels. Dit fokbeleid richt zich op de keuze van de fokrichting, het fokprogramma en de 
keuze van de fokdieren. 
Daarnaast wordt gewezen op de schadelijke invloeden die een onjuist fokbeleid heeft op de 
vogels. Dergelijke schadelijke invloeden worden binnen de NBvV niet geaccepteerd. 
Aanvullend op de tekst van het fokbeleid is een nota van toelichting geschreven. De normen 
en waarden die binnen de NBvV ten grondslag liggen aan onder anderen de wijze waarop 
met vogels wordt gefokt, zijn vastgelegd in de Codex voor het hobbymatig houden van en 
fokken met kooi- en volièrevogels. 
Van ruim 400 in Nederland aantoonbaar gehouden vogelsoorten zijn houderijvoorschriften 
geschreven. In deze houderijvoorschriften wordt aandacht besteed aan het fokken met de 
beschreven vogelsoorten op basis van de praktijkervaringen van een groot aantal leden van 
de NBvV. 
 
Het tentoonstellingsseizoen. 
Een jaarlijks hoogtepunt in de avicultuur is een tijdelijke tentoonstelling van de gefokte 
nakomelingen. 
Een tijdelijke tentoonstelling wordt vooraf gegaan door een keuring van de hieraan 
deelnemende jonge vogels. De keuring wordt verricht door keurmeesters, die door de NBvV 
zijn opgeleid voor diverse vogelsoorten. Aansluitend aan de keuringsdag worden de 
beoordeelde vogels nog enkele dagen tentoongesteld aan collega-fokkers en andere 
belangstellenden. 

• Het beleid van de NBvV richt zich op het opleiden van keurmeesters in diverse 
disciplines, waardoor de leden van de bond een beroep kunnen doen op ter zake 
kundige keurmeesters voor de door hen ter beoordeling aangeboden vogels. 

• Ten behoeve van de opleiding en in stand houding van het keurmeestercorps is een 
afzonderlijk Reglement voor de vereniging van keurmeesters opgesteld. 

• Ten behoeve van de organisatie van een tijdelijke tentoonstelling is een afzonderlijk 
Reglement voor de tentoonstellingen opgesteld.  

 
De aankoop van nieuw fokmateriaal en verkoop van surplus dieren. 
De aankoop van ouderdieren om ingezet te worden in een fokprogramma is de 
verantwoordelijkheid van de fokker. Fokdieren zouden bij voorkeur aangekocht moeten 
worden bij de verkopende fokker aan huis. Dan kan gerichte voorlichting worden gegeven 
over de huisvesting en verzorging van de aangekochte dieren. 
Het beleid van de NBvV richt zich op het mogelijk zijn van een tracering van de herkomst van 
de aangekochte fokdieren. Hiertoe bepleit de bond het afgeven van een overdrachtsbewijs
 door de verkoper aan de koper. Dit is in overeenstemming met de Wet dieren. In het 
Besluit houders van dieren staat in artikel 3.17 onderstaande tekst Bij de verkoop of 
aflevering van een gezelschapsdier, wordt aan een koper of degene aan wie de aflevering 
plaatsvindt schriftelijke informatie over het verkochte of afgeleverde gezelschapsdier 
verstrekt teneinde hem in staat te stellen het gezelschapsdier zo goed mogelijk te verzorgen. 
De door de NBvV geschreven houderijvoorschriften voorzien in deze schriftelijke informatie, 
als bijlage bij een volledig ingevuld overdrachtsbewijs. 
Surplus dieren, dus vogels die niet voor het eigen fokprogramma worden ingezet, kunnen 
overgedragen worden aan collega-fokkers. Deze overdracht vindt veelal plaats via 
vogelmarkten en vogelbeurzen. Het beleid van de NBvV richt zich op een verantwoorde 
aankoop en verkoop van vogels op vogelmarkten en beurzen. Hiertoe zijn Regels voor het 
houden van een vogelmarkt of vogelbeurs opgesteld. Organisatoren van dergelijke 
evenementen kunnen naar de bond toe verklaren dat zij zich conformeren aan deze regels. 
Zij ontvangen dan een keurmerk. Dit keurmerk kan in de vorm van een sticker kenbaar 
worden gemaakt aan de bezoekers. 
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Bij klachten van bezoekers aan vogelmarkten en vogelbeurzen die in het bezit zijn van een 
keurmerk, zal de NBvV een audit laten uitvoeren. Het auditrapport zal afwijkingen en of 
tekortkomingen kunnen bevatten. Deze worden met de organisator besproken om uiteindelijk 
tot een verbetertraject te komen. 
Het bevorderen van een kennis- en een informatieoverdracht naar haar leden toe 
waardoor zij in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig en duurzaam te houden, met 
in achtneming van de normen en waarden op het gebied van de gezondheid en het 
welzijn van hun vogels. 
  
Het beleid van de bond is er op gericht kennis van niet alleen het hobbymatig houden van en 
fokken met kooi- en volièrevogels, maar ook van de relevante Nederlandse wetgeving en 
Europese verordeningen, zo toegankelijk mogelijk te maken voor haar leden. 

• Kennisoverdracht vindt plaats op de ledenvergaderingen van de plaatselijke 
afdelingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat op deze wijze jaarlijks 100.000 manuren 
worden besteed aan kennisoverdracht. De afdelingen besteden op jaarbasis € 
120.000 aan opleidingskosten. 

• Kennisoverdracht vindt plaats via het maandblad Onze Vogels. Ornithologische 
artikelen en fokverslagen zorgen voor een verbreding van de algemene kennis rond 
het houden van vogels. 

• Kennisoverdracht vindt beleidsmatig plaats door het geven van opleidingstrajecten. 
Niet alleen de opleidingen voor de keurmeesters worden beleidsmatig aangestuurd, 
maar ook opleidingen voor de gespecialiseerde vogelliefhebber en voor de 
toezichthouders worden beleidsmatig ondersteund. 

• De informatieoverdracht vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. In de eerste 
plaats via de vergaderingen van de diverse samenwerkingsverbanden, waarbij een 
terugkoppeling naar hun achterban plaats vindt. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via het maandblad Onze Vogels, in ieder nummer is 
ruimte gereserveerd voor bondsmededelingen. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via al dan niet periodiek verschijnende 
nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven bereiken alle bestuurders binnen de NBvV. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via de website van de bond. Vanaf deze website zijn 
diverse formulieren e.d. te downloaden en publicaties, zoals b.v. standaardeisen voor 
diverse vogelsoorten te downloaden. 

 
De samenwerkingsverbanden. 
De diverse samenwerkingsverbanden worden aangestuurd door vrijwilligers die zich 
realiseren dat zij de hen opgedragen taken niet vrijblijvend invullen. Daar vanuit 
cultuurhistorisch- ornithologisch oogpunt de vogelliefhebber een solist is en feitelijk niet 
gewend aan het werken in teamverband, eist de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
van haar vrijwilligers dat zij met respect naar elkaar functioneren binnen de 
samenwerkingsverbanden.  
Het is soms onvermijdelijk dat er fricties ontstaan tussen individuele leden van de bond of 
zelfs tussen de samenwerkingsverbanden. 
Het beleid van de NBvV is gericht op het op een juiste manier afhandelen van dergelijke 
fricties. 
Hiertoe zijn een aantal commissies ingesteld 

• De vertrouwenspersoon. Hij is het eerste aanspreekpunt waar klachten en geschillen 
over personen worden aangemeld. Hij zal in eerste instantie bemiddelen en zoeken 
naar een oplossing. 

• Tuchtcommissie. De tuchtcommissie heeft tot doel misstanden dan wel handelingen 
in strijd met de statuten en reglementen nader te bezien en deze daar waar mogelijk 
en gewenst een sanctie op te leggen. De tuchtcommissie komt pas op verzoek van 
het hoofdbestuur in actie. Haar taak in deze bestaat uit het plegen van onderzoek 
met betrekking tot een ingediende klacht. Hierbij wordt gekeken naar de juistheid van 



28 
 

de klacht en hoe deze staat in verhouding tot het gestelde in de statuten en de 
reglementen. Bij gebleken misstanden en daar waar het op grond van de statuten en 
reglementen wenselijk en noodzakelijk is worden sancties opgelegd. Het periodiek 
uitbrengen van rapportages, minimaal 1 x per jaar t.b.v. het jaarverslag van de NBvV. 

• Geschillencommissie. Behandeling van geschillen van leden. Het gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen aan de bondsraad. Het op grond van geschillen 
signaleren van structurele tekortkomingen in de organisatie en/of dienstverlening. Het 
periodiek uitbrengen van rapportages, minimaal 1 x per jaar t.b.v. het jaarverslag van 
de NBvV. 

 
Wetgeving. 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft in haar beleid vastgelegd hoe leden 
moeten omgaan met de wettelijke normen en waarden die gelden ten aanzien van de 
gezondheid en welzijn van volière- of kooivogels. Uitgangspunt daarbij is primair de eigen 
verantwoordelijkheid van de leden. 
In de diverse reglementen en regelingen wordt verwezen naar de Nederlandse wetgeving en 
de Europese verordeningen. 
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Realisering van de doelen 

Deelterrein  Doel Hoe doen we dat Wat 
kost het 

Hoe betalen 
we dat 

Wanneer Gerealiseerd 

Bedrijfsplan 1 Besluit wel of geen kunststofringen Wel of niet verstrekken 
van kunststofringen 

  2017  
 

Ja 
 

1a Onderzoek mogelijkheden online 
ringbestelling 

   2019  

1b Risico inventarisatie en onderzoek 
mogelijkheden m.b.t de bedrijfsvoering 
van het bondsbureau. 

   2017 Ja 

Promotie 2 Ledenwerving/Promotieplan Activiteiten ontwikkelen   2017 Ja 
2a Kleding voor promotieteam   Uit exploitatie 2018 Ja 
2b Inrichten promotiestands   Uit exploitatie 2017 Nee 
2c Uitbreiden activiteiten met de 

Webshop 
   2018 Nee 

2d Vernieuwen website Update en opschonen 
website 

10.000 
euro 

Algemene 
reserve 

gerealiseerd Ja 

Ondersteuning en 
scholing 
Keurmeestercorps 

3 Automatisering systeem voor 
keurmeesters + online bereikbaarheid 
server voor keurmeesters 
 

Aanschaf tablets+ 
Systeem ontwikkelen 

300 = 
15.000 
euro  

Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

2017 Ja 

3a Automatisering keursysteem Systeem ontwikkelen  Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

2017 
 

Nee 

3b Uniforme kleding keurmeesters Kleding aanschaffen 300 x 50 
euro = 
15.000 
euro 

Algemene 
reserve 

2017/2018 
 
 

Ja 

3c Digitaliseren opleiding voor 
keurmeesters 

  Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

?  

Ondersteuning en 
scholing 
Bestuurders 

4 Digitalisering van de bondsraad Aanschaf tablets voor 
leden bondsraad (in 
bruikleen) 

20 x 100 
= 2.000 
euro 

Uit exploitatie 2017 
 

Ja 

4a Kadertraining bondsbestuurders  1000 Uit exploitatie 2017 Nee 
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 4b 
4c 

Training Toezichthouders 
Training Districtscoördinator 

 1000 
1000 

Uit exploitatie 2018 
2020 

Ja 
Nee  

Ondersteuning en 
scholing 
Vogelliefhebbers 

5 Training en certificering 
gespecialiseerde vogelliefhebbers 
 

  1000 2019  
 
 

5a Ledenpas    2017 Ja 
5b Overdrachtscertificaat     2017 Ja 

Internationalisering 6 COM en/of EE show in 2019  Onderzoek wel of geen 
EE show in 2019 

  2017 
 

Ja 
 

6a Nederland op de kaart Organisatie Mondial 
2019 

 Separate 
begroting 

2019 
 

Ja 

6b Meer inspraak internationaal Versterken van de 
positie in COM 

2000 begroting 2019 Ja 

Speciaalclubs 7 Reorganisatie structuur speciaalclubs    2017 Ja 
Dierenwelzijn en 
wetgeving 

8     2017 ev.  

Herzien 
sponsorschappen 

9 Een verbeterd contract met sponsoren 
van de NBvV 

Gesprekken starten met 
betrokkenen 

  2018 Ja 

Bondsstructuur 10 Onderzoek naar noodzaak 
herstructurering van de NBvV 

 500  2018 Ja 

Vraagprogramma 11 Samenstellen van een nieuw 
vraagprogramma 
 
 

KMV schrijft advies 
vanuit door de 
Bondsraad 
geformuleerde kaders. 

1000 Uit exploitatie 2018  

Verlichting 
 IJsselhallen 

12 Verbeterde verlichting in de IJsselhal  Per stelling eigen 
verlichting 

10000 Algemene 
reserve 

2018 Ja 

Onze Vogels 13 Kwaliteitsverbetering 
Online-versie 
Kosten reductie 

Installeren redactie 
Aanschaf software 
Waar kunnen we op 
bezuinigen 

500 
10000 

Algemene 
reserve 

2019 
2020 
2020 

Nee  
Nee 
Nee   

NK2020 14 Aantrekkelijk voor breed publiek 
Budget-neutraal 

   2020 Nee  

Statuten NBvV 15 Weeffouten herstellen Nieuwe statuten 
samenstellen 

1000 Algemene 
reserve 

2019 Ja  

Ringenmachine 
 

16 Haalbaarheid van een nieuwe 
ringenmachine  

Een commissie zal hier 
onderzoek naar doen. 

  2022 Nee 

 



Toelichting 
 
Bedrijfsplan 
Het bedrijfsplan wordt jaarlijks opgesteld door hoofd Bondsbureau, dhr. Van der Stroom. 
Vanuit dit plan maakt het hoofdbestuur haar keuzes die aan de Bondsraad / de Algemene 
Vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden. Gezien de ontwikkelingen in de vogelsport 
is het maken van keuzes betreffende de inzet van het bondsbureau een noodzaak. Het 
serviceniveau is hierbij het spanningsveld.  
 
Promotie 
In 2018 is een werkgroep geïnstalleerd die regelmatig aan het HB rapporteert. Deze 
werkgroep leidt een slapend bestaan, maar begin 2020 is een student gestart met een 
afstudeeropdracht met als doel om de promotionele kansen van de NBvV in kaart te brengen 
en te onderzoeken of dat praktisch uit te voeren is. 
 
Digitaal keuren 
Streven is om dit in 2021 op het NK te doen. In 2020 is een proef succesvol uitgevoerd. 
 
Districtscoördinator 
De NBvV kent ruim 300 NBvV-Surveillanten die een adviserende rol hebben bij 
tentoonstellingen en vogelbeurzen. Per district wordt een functionaris benoemd, bij sterke 
voorkeur een surveillant, die daarvoor gevraagd wordt een opleiding te volgen in het kader 
Besluit houders van dieren Vogels. De rol is een coördinerende en stimulerende. De 
Commissie Dierenwelzijn blijft verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de 
functie Surveillant en blijft verbonden aan mogelijke  nascholingstrajecten, updates e.d. 
 
Internationalisering 
De NBvV doet weer mee!  
Na de succesvolle Mondial en de benoeming van Albert Zomer in het hoofdbestuur van COM 
zijn twee doelstellingen behaald.  
De sectie Vogels van de EE kent sinds juni 2019 Klaas Snijder als nieuwe voorzitter en heeft 
daarmee tevens een zetel in het hoofdbestuur van de EE. 
Een volgende doelstelling is een bestuurder in het OMJ 
 
Vraagprogramma 
Het vraagprogramma is operationeel. 
 
NK 2020 
Een werkgroep is gestart met de opdracht om een budget-neutraal NK 2020 aantrekkelijker 
te maken voor een groot publiek. Na een eerste evaluatie is gebleken dat de doelstellingen 
niet allemaal gerealiseerd zijn.  
 
Onze Vogels 
De redactie is samengesteld, maar nog weinig effectief. In 2020 wordt een doorstart 
gemaakt. Het onderzoek naar een online-tijdschrift is nog niet gestart en heeft voorlopig 
geen prioriteit, gezien de hoge aanloopkosten en gezien de reacties van veel leden die 
aangegeven hebben dit niet te zien zitten. 
Grote zorg is de financiële uitgave voor het blad t.o.v. de inkomsten uit advertenties en 
bijdrage vanuit de contributie van de leden.  Met name het versturen van 12 bladen is erg 
duur. Zonder al te veel op de kwaliteit te willen bezuinigen, moeten we keuzes maken. Welke 
keuzes dat moeten worden, daar zal op korte termijn onderzoek naar gedaan moeten 
worden. 
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Ringenmachine 
De inkomsten van de bond bestaan voor een groot deel uit de verkoop van ringen. De 
machine draait al jaren, maar gezien de technische ontwikkelingen  en beschikbaarheid van 
onderdelen, moeten we kijken wat voor de toekomst nodig. Een commissie gaat dit 
onderzoeken. 
 
 
Alle niet-gehaalde doelen schuiven door. 
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Bijlage bij verkiezingen hoofdbestuur 
 

A- Aftredend en herkiesbaar als lid van het hoofdbestuur is Dhr. Zomer. Het 
hoofdbestuur stelt voor hem voor een nieuwe bestuursperiode van 3 jaar te 
benoemen. 
 

B- Verkiesbaar als lid van het hoofdbestuur is Dhr. Mertens. Het hoofdbestuur stelt 
voor hem voor een bestuursperiode te benoemen. 

Onderstaand stelt Dhr. Mertens zich voor: 

Mijn naam is Huub Mertens, geboren 3 juli 1954, dus nu 65 jaar oud. 
Geboren en getogen in Sittard. 
Liefhebber van allerlei vogels en gekweekt met kanaries, tropen, agaporniden en nu met 
kleurgrasparkieten. 

In 1981 lid geworden van de afdeling Onze Vogels, S20 te 
Sittard, en aldaar secretaris geworden in 1982, welke 
functie ik tot nu toe nog heb. 
In 2003 deel uitgemaakt van de oprichting van de Stichting 
Districtsshow Limburg, en daar ook secretaris tot nu toe, 
en daar afgelopen jaar de 17de keer de Districtsshow 
Limburg mede georganiseerd.  
Sinds 2009 secretaris van het District Limburg. 
Sinds 1 januari 2016 met vroegpensioen, en sinds die tijd 
al overwogen, als zich de gelegenheid zou voordoen, 
ergens iets binnen de NBvV te gaan doen naast hetgeen ik 
toen al deed. 
In 2016 als convoyeur mee geweest naar de COM in Porto. 
Helaas in 2017 ernstig ziek geworden, waardoor ik daar 
geen verder gevolg aan heb kunnen geven. 
Inmiddels weer behoorlijk opgeknapt, en toen er medio 

2019 een vacature kwam in het HB serieus overwogen om daar op te reageren. 
Familieomstandigheden destijds hebben me daar toen van weerhouden. 
Eind 2019 ben ik gebeld door Albert Zomer met de vraag of ik geen interesse had om toe te 
treden tot het HB. 
De genoemde familieomstandigheden van medio 2019 waren inmiddels voorbij, en ik was 
aangenaam verrast en vereerd met het verzoek van Albert Zomer. 
Daarop heeft er op 2 januari tijdens Vogel 2020 een positief gesprek plaatsgevonden met het 
HB, waarin ik heb aangegeven wel in te willen stappen in het HB. 
Het zittende HB heeft mij gevraagd om, in afwachting van de stemming op de AV van mei, 
alvast bij te zitten op de HB vergaderingen, BR vergaderingen en AV, waarin ik heb 
toegestemd. 
Ik hoop op een positieve stemming tijdens de komende AV, en hoop tevens om daarna een 
bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van de NBvV, en zal me daar dan ook voor 
100% voor inzetten. 
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Bijlage bij voorstel Bondsraad 
 

De oude statuten en huishoudelijk reglement voldeden niet meer aan de huidige wetgeving 
en dienden aangepast te worden. Deze aangepaste documenten zijn voor een ieder in te 
zien op onze website. De documenten zijn te vinden op www.nbvv.nl onder het tabblad 
"Download", vervolgens tabblad " De Bond". 

Toelichting: 

In de praktijk verandert er niet echt veel. De AV stelt het bondsbeleid en het financieel beleid 
vast, het hoofdbestuur voert het beleid uit en de Bondsraad treedt op als raad van bestuur 
door gevraagd of ongevraagd advies te geven. 

De Bondsraad vraagt de Algemene Vergadering om in te stemmen met deze wijzigingen. 
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Overzicht stemmen per district 
 (peildatum 02 maart 2020) 

 

DISTRICT DENTHE 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

B19 BARGERCOMPASCUUM  17 17 

B35 BEILEN 5 39 44 

B45 BORGER 6 76 82 

C01 COEVORDEN 1 17 18 

D26 DIEVER EO  8 8 

D34 DALERPEEL 3 47 50 

D41 DARP  10 10 

E06 ERICA 3 13 16 

E10 EMMERCOMPASCUUM 7 92 99 

G19 GIETEN 2 51 53 

G26 GEESBRUG  9 9 

H53 HOOGEVEEN 1 1 74 75 

K02 KLAZIENAVEEN 2 50 52 

M02 MEPPEL 2 103 105 

N01 NIEUW AMSTERDAM 10 127 137 

R01 RODEN 2 123 125 

R25 ROLDE  41 41 

S38 SMILDE 1 39 40 

Z16 ZUIDWOLDE  41 41 

Z23 ZWARTEMEER  20 20 

 VERSPREID LID    14 

TOTAAL 20 45 997 1056 

     

DISTRICT FRIESLAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

B44 BOLSWARD 4 63 67 

D08 DROGEHAM 5 159 164 

D17 DRACHTEN 3 126 129 

D19 DOKKUM   42 42 

F01 FRANEKER 2 65 67 

F03 FERWERT 11 69 80 

G22 GROUW   19 19 

H10 HARLINGEN 1 37 38 

J01 JOURE 2 64 66 

J02 JUBBEGA 2 54 56 

K15 KOUDUM   34 34 

L10 LEMMER   27 27 

L25 LEEUWARDEN 2 3 98 101 

M14 DAMWOUDE E.O. 3 51 54 
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N30 NOORDBERGUM 1 39 40 

O19 OOSTERWOLDE 1 31 32 

S08 STIENS 2 11 13 

S32 SURHUISTERVEEN 6 57 63 

U05 URETERP 1 67 68 

Z14 ZWAAGWESTEINDE 4 66 70 

 VERSPREID LID   30 

TOTAAL 20 51 1179 1260 

     

DISTRICT GRONINGEN 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A36 ADUARD 2 26 28 

B25 BELLINGWOLDE 2 34 36 

D22 DELFZIJL 2 3 35 38 

D33 DELFZIJL EO 1 34 35 

G17 GROOTEGAST 2 44 46 

G21 GLIMMEN  36 36 

H32 HOOGEZAND SAPPEMEER 1 49 50 

H40 HOOGKERK  35 35 

M06 MUSSELKANAAL 2 46 48 

N29 NIEUWE PEKELA  9 9 

O16 OOSTWOLD 1 44 45 

O31 ONSTWEDDE  26 26 

O32 OUDE PEKELA  38 38 

S07 SCHILDWOLDE 1 44 45 

S19 STADSKANAAL 1 18 19 

V03 VEENDAM  36 36 

W10 WINSUM 6 59 65 

W14 WINSCHOTEN 1 1 88 89 

W16 WARFFUM UITHUIZEN 3 68 71 

W31 WOLTERSUM  34 34 

M36 MENTERWOLDE/OOST GRONINGEN  32 32 

113 OOSTERMOER/GORECHT  30 30 

 VERSPREID LID   14 

TOTAAL 22 26 865 905 

     

DISTRICT OVERIJSSEL 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A04 ALMELO 1  30 30 

A15 ALMELO 2 3 100 103 

B52 BATHMEN  18 18 

D01 DEVENTER 1 1 53 54 

D09 DALFSEN 1 59 60 

D11 DENEKAMP  49 49 

D14 DEDEMSVAART 1 34 35 

D29 HOF VAN TWENTE MARKELO  41 41 
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E19 ENS 2 37 39 

E28 ENSCHEDE 3 2 47 49 

G04 GLANERBRUG 1 1 60 61 

G20 GENEMUIDEN 8 52 60 

H22 HASSELT 1 29 30 

H26 DEN HAM-VROOMSHOOP 5 61 66 

H31 HARDENBERG  68 68 

H64 HENGELO 2  47 47 

H67 HAAKSBERGEN 2 50 52 

J03 ST JANSKLOOSTER 5 22 27 

K18 KAMPEN  67 67 

L13 LETTELE 1 90 91 

L19 LOCHEM  37 37 

N06 NIJVERDAL HELLENDOORN  89 89 

N37 NIEUW LEUSEN 4 29 33 

O05 OLDENZAAL 1  43 43 

O22 OMMEN 5 74 79 

O24 WIJHE 1 42 43 

O27 OLDENZAAL 2 1 47 48 

O34 OOTMARSUM 3 35 38 

OD1 OLST- DIEPENVEEN 6 33 39 

R06 RIJSSEN 1 8 114 122 

S15 STEENWIJK  61 61 

S39 STEENWIJKERWOLD 1 51 52 

S42 SIBCULO 1 36 37 

T08 TWELLO 1 1 42 43 

T15 TUBBERGEN 3 54 57 

T17 TWELLO 2 1 33 34 

U04 URK 8 195 203 

V17 VOLLENHOVE 4 74 78 

V35 VRIEZENVEEN WESTERHAAR 3 50 53 

W25 WIERDEN 2 72 74 

Z07 ZWOLLE 2 4 87 91 

Z12 ZWARTSLUIS 1 45 46 

109 KAMPEN 2  20 20 

305 DELDEN  34 34 

312 BECKUM  14 14 

319 HAAKSBERGEN 2  50 50 

320 HATTEM 3 52 55 

326 LOSSER  38 38 

332 OLDENZAAL 3  30 30 

336 RIJSSEN 3 1 85 86 

343 VRIEZENVEEN 2 2 42 44 

358 ZWOLLE 4  23 23 

 VERSPREID LID   68 

TOTAAL 52 96 2745 2909 
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DISTRICT GELDERLAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A06 AALST 3 44 47 

A12 APELDOORN  78 78 

A13 AALTEN 2 39 41 

A29 APELDOORN 2 1 36 37 

A33 APELDOORN 3  33 33 

B02 BEEKBERGEN LOENEN  16 16 

B15 BRUMMEN-DIEREN  35 35 

D40 DIDAM 1  16 16 

D42 DUIVEN 2 1 34 35 

D45 DIDAM 2  22 22 

E01 ELBURG 3 77 80 

E05 EPE  46 46 

E07 EERBEEK 1 14 15 

E13 ELST 3 54 57 

E18 ECK EN WIEL  33 33 

G10 GROESBEEK  62 62 

G14 GENDT 1  20 20 

G24 GENDT 2 1 43 44 

G30 GROESBEEK 2 1 21 22 

H05 HUISSEN  58 58 

H19 'S HEERENBERG  25 25 

H43 HENGELO 1 58 59 

H62 HEERDE  49 49 

H66 HARDERWIJK 1 2 73 75 

H85 HEUMEN MALDEN 3 26 29 

K09 KERKDRIEL 1 42 43 

L26 LUNTEREN 3 54 57 

L35 LOBITH  42 42 

M23 METEREN 3 64 67 

N05 NIJMEGEN 1 2 35 37 

N31 BORCULO-NEEDE EO  59 59 

N33 NIJKERK 1 57 58 

N36 NIJMEGEN 5  8 8 

O02 OPHEUSDEN 9 77 86 

O14 OLDEBROEK  20 20 

O15 OOSTERBEEK  32 32 

O20 OCHTEN 4 37 41 

O30 OOSTERHOUT 2 34 36 

P09 PUTTEN 4 95 99 

R43 RHEDEN 1 28 29 

S44 SWIFTERBANT 2 23 25 

T07 TIEL 2 72 74 

U02 ULFT 1 48 49 
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V08 VAASSEN  44 44 

V20 VARSSEVELD 1 54 55 

V32 VOORTHUIZEN 4 118 122 

W07 WIJCHEN  50 50 

W12 WEHL 5 50 55 

W29 WEZEP 1 34 35 

W36 WINTERSWIJK  32 32 

Z06 ZUTPHEN 4 47 51 

Z09 ZEVENAAR 1 32 33 

Z17 ZALTBOMMEL 1 62 63 

308 BENNEKOM  38 38 

311 DIDAM 2 1 50 51 

314 EDE 1 13 14 

324 LICHTENVOORDE  57 57 

334 DOESBURG 2 3 17 20 

335 RUURLO  12 12 

340 APELDOORN 4 3 63 66 

341 VELP  25 25 

342 VORDEN 1 18 19 

350 ZELHEM  30 30 

355 EIBERGEN  19 19 

361 TOLKAMER  10 10 

505 WEURT 1 36 37 

 VERSPREID LID   190 

TOTAAL 66 84 2750 3024 

     

DISTRICT UTRECHT 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A23 AUSTERLITZ  39 39 

A39 ALMERE 2 46 48 

B01 GOOI EN EEMLAND  58 58 

B58 DE BILT/BILTHOVEN 4 35 39 

H68 HOOGLAND  41 41 

H72 HOUTEN 1 29 30 

K16 KOCKENGEN  21 21 

L28 LEERSUM 1 37 38 

L29 LEUSDEN 1 40 41 

M03 MAARN  23 23 

M35 MONTFOORT 2 42 44 

R05 RENSWOUDE 3 30 33 

R07 RHENEN 2 33 35 

S03 SOEST 1 1 100 101 

S36 SPAKENBURG 4 73 77 

V06 VEENENDAAL 4 58 62 

V21 NIEUWEGEIN 2 69 71 

V29 VIANEN  38 38 
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W08 WIJK BIJ DUURSTEDE 1 27 28 

W35 WOUDENBERG 9 54 63 

Y01 IJSSELSTEIN 8 156 164 

Z13 ZEEWOLDE  24 24 

Z26 ZEIST  7 7 

218 UTRECHT 1  17 17 

219 UTRECHT 2  38 38 

 VERSPREID LID   25 

TOTAAL 25 45 1135 1205 

     

DISTRICT NOORD-HOLLAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A01 AALSMEER  44 44 

A03 ALKMAAR 2 54 56 

A18 AKERSLOOT 1 19 20 

A25 ANNA PAULOWNA  48 48 

B04 BEVERWIJK 5 44 49 

B22 BROEK IN WATERLAND  15 15 

H06 HUIZEN 2 28 30 

H12 DEN HELDER 1  35 35 

H47 HEEMSKERK  49 49 

H55 HEERHUGOWAARD 1 55 56 

H80 HEILOO  63 63 

H93 HOORN  73 73 

L17 LUTJEBROEK 3 126 129 

M11 MUIDEN 1 30 31 

N12 AMSTELVEEN  18 18 

N39 NIEUW VENNEP 7 58 65 

O36 OPMEER SPANBROEK 2 79 81 

S25 SCHAGEN  33 33 

U09 DE KWAKEL  51 51 

V23 VOLENDAM  69 69 

W13 WORMERVEER 2 47 49 

Z11 ZAANDAM 3 123 126 

Z15 HAARLEMMERMEER E.O.  89 89 

207 SCHIPHOL  4 4 

 VERSPREID LID   58 

TOTAAL 24 29 1254 1341 

     

DISTRICT ZUID-HOLLAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A05 ALPHEN A/D RIJN  27 27 

A08 AMMERSTOL BERGAMBACHT e.o. 3 87 90 

A20 AMEIDE 2 25 27 

B05 BOSKOOP 1 47 48 

B18 BERKEL EN RODENRIJS 2 50 52 
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D05 DORDRECHT 2 85 87 

D07 DELFT 1  14 14 

D18 DELFT 2 1 34 35 

G03 GOUDA/REEUWIJK  18 18 

G05 MIDDELHARNIS 2 65 67 

G16 GROOT AMMERS/LIESVELD 2 37 39 

G29 GORINCHEM 1 19 20 

G32 GOUDERAK 4 45 49 

H01 DEN HAAG 1  19 19 

H02 DEN HAAG 2 3 23 26 

H18 HARDINXVELD GIESSENDAM 1 2 69 71 

H28 HELLEVOETSLUIS 4 102 106 

H79 HEERJANSDAM 1 53 54 

K01 KATWIJK  75 75 

K04 KRIMPEN A/D IJSSEL  70 70 

K05 KRIMPEN A/D LEK 1 30 31 

K06 KOUDEKERK HAZERSWOUDE 4 53 57 

L16 LEERDAM 2 91 93 

M17 MAASLAND 3 84 87 

N14 NIEUWKOOP 1 36 37 

N15 NIEUWLEKKERLAND 1 55 56 

N16 NOORDWIJKERHOUT  112 112 

N25 NOOTDORP  28 28 

N41 NIEUWVEEN  46 46 

O18 OOSTVOORNE  33 33 

O21 OUDDORP 2 41 43 

P07 PUTTERSHOEK 2 68 70 

R14 ROELOFARENDSVEEN 1 82 83 

R17 RIJSWIJK 1 30 31 

R35 ROTTERDAM 5  25 25 

R40 RIDDERKERK 1 51 52 

R45 ROTTERDAM 7  25 25 

S01 SCHIEDAM  27 27 

S05 SLIEDRECHT 4 50 54 

S06 SPIJKENISSE EO 8 64 72 

V04 VLAARDINGEN  43 43 

V37 VOORBURG 5 39 44 

W03 WESTLAND    154 154 

W06 WOERDEN 2 68 70 

W09 WADDINXVEEN 1 46 47 

Z01 ZOETERMEER  45 45 

Z04 ZWIJNDRECHT  38 38 

Z25 ZEVENHUIZEN 1 59 60 

615 ROTTERDAM 8  18 18 

 VERSPREID LID   93 

TOTAAL 49 70 2505 2668 
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DISTRICT ZEELAND 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A09 ARNEMUIDEN 5 104 109 

A35 AARDENBURG  22 22 

A38 AXEL  24 24 

C02 CLINGE  30 30 

D21 DOMBURG  31 31 

G15 GOES 1 79 80 

K08 KAPELLE BIEZELINGE 3 30 33 

K11 KLOOSTERZANDE  28 28 

K12 KRABBENDIJKE 9 63 72 

N09 NIEUW NAMEN  48 48 

O35 OUD VOSSEMEER 4 45 49 

R26 RILLAND BATH  12 12 

S28 OOST SOUBURG 1 49 50 

S41 SLUISKIL 1 25 26 

T03 THOLEN 4 73 77 

T12 TERNEUZEN 1 47 48 

V10 VLISSINGEN  79 79 

W19 WESTERSCHOUWEN  17 17 

Y02 IJZENDIJKE 4 58 62 

Y04 YERSEKE 1 53 54 

 VERSPREID LID   19 

TOTAAL 20 34 917 970 

     

DISTRICT NOORD-BRABANT WEST 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A30 ALPHEN 1 21 22 

A31 ALMKERK 6 54 60 

B03 BERGEN OP ZOOM 1 42 43 

B07 BREDA 1  48 48 

B47 BOSSCHENHOOFD  15 15 

D04 DINTELOORD  29 29 

D37 DONGEN 1 35 36 

F02 FIJNAART  22 22 

G08 GILZE  30 30 

G35 GOIRLE  27 27 

H04 HALSTEREN  22 22 

H15 HOOGERHEIDE 1 1 41 42 

H17 HOEVEN 1 25 26 

K03 KLUNDERT 1 24 25 

K10 KRUISLAND  9 9 

K13 KAATSHEUVEL  23 23 

M10 MOERDIJK  29 29 

M19 MADE  1 37 38 
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O01 OUD GASTEL2  22 22 

O28 OISTERWIJK RAYON 3 1 37 38 

P11 PRINSENBEEK  38 38 

R02 ROOSENDAAL 1  42 42 

R08 RIJSBERGEN 1 77 78 

R09 ROOSENDAAL 2  25 25 

R13 RIJEN 5 51 56 

R19 ROOSENDAAL 4  13 13 

R27 RUCPHEN 1 109 110 

R28 RAAMSDONKSVEER 2 35 37 

R32 RIEL  11 11 

T02 TILBURG 1 3 96 99 

T10 TILBURG 2  9 9 

T11 TETERINGEN  19 19 

T21 TILBURG 6  19 19 

T22 TILBURG 7  17 17 

U07 UDENHOUT 2 40 42 

W01 WAALWIJK 1 2 32 34 

W04 SINT WILLEBRORD 3 53 56 

W26 WAGENBERG 2 32 34 

W33 WOUDRICHEM 5 46 51 

W38 WOUW  16 16 

W39 WASPIK 1 29 30 

Z05 ZUNDERT  18 18 

Z18 ZEVENBERGEN 1  40 40 

508 TILBURG 9  25 25 

529 SPRANG-CAPELLE 1 30 31 

 VERSPREID LID   74 

TOTAAL 45 46 1514 1630 

     

DISTRICT NOORD-BRABANT OOST 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

A02 AALST  16 16 

A28 ASTEN 1 73 74 

A32 ST ANTHONIS  51 51 

B08 BERGEIJK  49 49 

B09 BEST  77 77 

B13 BOXTEL 1 1 66 67 

B30 BERGHEM 5 64 69 

B46 BOEKEL  22 22 

D28 DRUNEN  58 58 

E14 EINDHOVEN 2 3 58 61 

E25 EINDHOVEN 5 2 43 45 

E30 EINDHOVEN 7  7 7 

E32 ERP 1 89 90 

E38 EERSEL -STEENSEL  31 31 
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G09 GEMERT 1 51 52 

G36 GEFFEN  49 49 

H20 HAAREN 1 26 27 

H44 HAPS  8 8 

H51 HEEZE  29 29 

H54 HEESWIJK DINTHER  21 21 

H63 HELMOND 1 2 37 39 

H65 HELMOND 2  7 7 

H71 HAPERT  57 57 

H74 HEUSDEN  15 15 

H87 HERPEN  29 29 

L18 LEENDE  22 22 

L23 LIEMPDE  35 35 

L36 LAARBEEK 1 72 73 

M04 MIDDELRODE / BERLICUM  51 51 

M05 MORTEL  15 15 

M07 MILL  24 24 

M13 MIDDELBEERS 2 59 61 

M30 MAARHEEZE  21 21 

N26 NULAND 2 41 43 

N34 NUENEN  38 38 

N38 NIEUWKUYK 3 28 31 

O04 OIRSCHOT  33 33 

O13 SINT OEDENRODE  38 38 

R04 REUSEL 2 44 46 

R11 ROSMALEN  73 73 

S23 SCHIJNDEL 2 47 49 

S24 SCHAIJK  21 21 

U01 UDEN 1 50 51 

V01 VALKENSWAARD 1 4 32 36 

V07 VELDHOVEN 1 110 111 

V11 VEGHEL 1 1 27 28 

V12 VEEN 2 41 43 

V18 VUGHT 2  46 46 

V24 VELDHOVEN 2 1 31 32 

W21 WINTELRE  13 13 

Z19 ZEELAND 4 98 102 

507 DEURNE  32 32 

520 NULAND 2  6 6 

521 NISTELRODE 2  37 37 

537 WAALRE 2 18 20 

541 DINTHER 4 52 56 

544 BEUNINGEN 1 10 11 

 VERSPREID LID   98 

TOTAAL 57 50 2298 2446 
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DISTRICT LIMBURG 

Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 

B14 BOCHOLTZ 1 28 29 

B48 BRUNSSUM  17 17 

E22 EIJSDEN  24 24 

E37 ELSLOO  7 7 

G31 GELEEN 2  38 38 

H09 HORST 1 69 70 

H36 HEERLEN 2  20 20 

H49 HEYTHUYSEN  18 18 

H57 HEKSENBERG  7 7 

J04 ITTERVOORT 3 28 31 

K14 KUNRADE 3 13 16 

M08 MUNSTERGELEEN 1  37 37 

M20 MEIJEL 1 49 50 

M37 MIDDEN LIMBURG  37 37 

N23 NIEUWSTADT  30 30 

R37 ROTHEM MEERSSEN  21 21 

R38 ROERMOND  33 33 

S20 SITTARD  29 29 

S27 STEIN  60 60 

S43 STRAMPROY  21 21 

T18 TEGELEN 1  20 20 

V22 VENRAY  30 30 

W23 WIJNANDSRADE  24 24 

402 BELFELD 1 28 29 

408 KERKRADE 6 1 15 16 

409 LEUDAL 1 31 32 

411 ELSLOO 2  27 27 

412 NIEUWENHAGEN  11 11 

413 BRUNSSUM 2 1 9 10 

420 HEERLEN 4  14 14 

421 MARGRATEN 1 31 32 

422 HELDEN  21 21 

424 EYS WITTEM  12 12 

429 MAASTRICHT 3 1 34 35 

430 KONINGSBOSCH 1 7 8 

432 REUVER 2  14 14 

440 SPELHOLZERHEIDE  15 15 

442 STEVENSWEERT  4 4 

448 SCHIN OP GEUL 2 9 11 

449 VALKENBURG  2 2 

450 VENLO 1 1 54 55 

455 WEERT 1 1 23 24 

456 WESSEM  11 11 

460 EPEN  6 6 
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461 WEERT 2 2 38 40 

462 WANSSUM  29 29 

468 WIJLRE  6 6 

470 GELEEN 3  12 12 

473 ECHT 2 2 24 26 

474 HERKENBOSCH  9 9 

 VERSPREID LID   187 

TOTAAL 50 24 1156 1367 

     

         

  Cumulatief per 02 maart 2020    

         

  Afdelingen 450    

         

  Jeugdleden 600    

  Senior leden 19315    

  Verspreide leden 870    

  Totaal leden 20785    
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