Bijzonderheden districtsvergadering 9 oktober 2018
1.Opening:
De aanwezigen zijn harte welkom geheten op deze najaarsvergadering.
Vanuit het hoofdbestuur heet ik Albert Zomer welkom
Toevoegen agenda 10a . Mededelingen district
Zonder de kwaliteiten van betrokkenen binnen de diverse afdelingen individueel te
benoemen zijn ons sinds de vergadering van april ontvallen:
(Overledenen sinds de laatste districtsvergadering die vermeld staan in Onze vogels):

•
•
•
•
•
•
•

H.W. Krijt, Lettele (OD1)
Lowik Glanerbrug (G04)
J. H. Mulder Gramsbergen (G33)
C.H. van Ooijen, Enschede (G04)
J. Suthof, Losser (326)
en H. Timmerman, Zwolle (Z07).
Henk Teunissen (B52) tevens Keurmeester

Ze blijven in onze gedachten. Dat de familie alle steun krijgt
De naaste familie van de overledenen wordt sterkte en kracht toegewenst.
Mededelingen vooraf:
*
*

*

*
2.

3.
*

In de afdelings-enveloppe vindt u enkele flyers voor de COM en daarnaast wilt
u allemaal ook een raamposter van de COM meenemen die bij de uitgang
liggen om op uw eigen show of elders deze op te hangen.
De goedkeuring voor de aangevraagde TT’s in 2019 vind u in de afdeling
enveloppe Echter zijn er nog een aantal verengingen die nog geen tt hebben
aangeven of bij mij al hebben aangegeven dat deze onderweg is, en ik mis bij
enkele verenigingen de keurkontracten, wilt u dit bij uw secretaris navragen als
er geen formulier in de enveloppe zit .
De nog niet afgegeven en nog later aangevraagde jubileumspelden zitten
tevens in dezelfde enveloppe. Hierbij de opmerking dat er 50 en 60 jarige
jubilarissen zijn die door een districtsbestuurder worden gehuldigd , die
hebben ook de spelden voor deze jubilarissen in hun bezit. De
districtsbestuurders zijn op de hoogte van de 50 en 60 jarige jubilarissen , wilt
als verenging op tijd contact opnemen met de districtsbestuurders met de
bijzonderheden van betreffend leden?
notulen 10 april 2018 gaan we nu blad voor blad doorlopen.
Notulen zijn zonder op en aanmerkingen goedgekeurd en de Notulist
bedanken en voor akkoord tekenen.
inkomende en uitgaande stukken
Afdeling Gramsbergen G33 heeft aangegeven ivm te weinig vogels geen tt
te organiseren dit jaar.
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•
*
*
*
*

Mail afd. Kampen keurdag is 2 november opening 2 en 3 november en
Geen 4 november Bijna alle aanvragen voor de tt 2019
Enkel Bestuur mutaties/ e-mailadressen gewijzigd.
Diverse clubbladen (bij Harry)
enkele aanvragen voor spelden voor jubilarissen en bijzonder
gewaardeerde leden
Mail mbt even goed nakijken van jubilarissen data of die wel kloppen met
daadwerkelijke datum.

.
4. Verslag afgevaardigde AV 20 mei Hr. J. Blaakmeer voorzitter Dalfsen
Afgevaardigde is mee geweest naar de AV in het voorjaar.
Jaap heeft de belangrijkste punten er uitgelicht , het was een rustig verlopen
vergadering. De uitslagen van de stemming vanuit Overijssel zijn meegenomen in de
landelijke stemming.
Na de middag Pauze heft Albert Zomer een korte uiteenzetting aan de districten
voorgelegd mbt de COM straks in Zwolle..
5. bespreking afdelingsvoorstellen district:
Bespreking van eventuele afdelingsvoorstellen, die vanuit ons district op de AV van
2019 zullen worden ingediend. Deze voorstellen dienen met beleidszaken van de
NBvV te maken te hebben, dan wel hieraan gelieerd te zijn. (n.b.: Het staat elke
afdeling vrij om een dergelijk voorstel in te dienen. De ervaring heeft geleerd dat het
wenselijk is, om een voorstel eerst in het eigen district te toetsen op haalbaarheid).
Tot aan deze vergadering zijn er geen voorstellen binnen gekomen.
6.Verkiezing hoofdbestuur 2018
Geen namen bekend, jaarvergadering AV gaat naar Sept Okt. Ivm afwikkeling COM
7. Reguliere verkiezing districtsbestuur 2018
Reguliere verkiezing leden districtsbestuur. Periodiek aftredend in 2018:
2e Penningmeester Jacob Hakvoort is aftredend en heeft aangegeven dat of hij niet
herkiesbaar zal zijn door drukte met zijn zaak en thuisfront .
Ook is Jan van Duuren secretaris aftredend, maar die is herkiesbaar!
Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen, tot 31
december 2017
Uiteraard kunnen voor beide functies (tegen) kandidaten gesteld worden, mits
gesteund door 10 afdelingen en een intentie verklaring en wel tot 31 december 2018.
8. mededelingen NBvV
Bondsraad heeft vnl. in kader van COM Mondial 2019 WK gestaan.
Opmerking: Aanmelding als vrijwilliger via tablet gaat niet goed, moet via pc
En voor het kooien vouwen zijn nog mensen nodig, Volg de info via nieuwsbrieven
Dewar kooien blijven nog geldig, met uitzondering bep. Rassen als bijv de Borders
Rene van Loon is gestopt als materialenbeheerder bondsbureau en is opgevolgd
door Jan Franken.
Stokken in de grote kistkooien mogen van voor tot achterin de kooi doorlopen.
Eveneens voor de universeel kooien waar parkieten in komen
In de Pauze konden de clubartikelen besteld worden en de bestelde kalenders
worden afgehaald tegen contante betaling 2,50 stuk.
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9 na de Pauze laten we ons uitgebreid informeren door Albert in 10 minuten
waarin hij ons alles zal te vertellen over de komende COM Mondial 2019 in Zwolle
Albert proberen ons in ongeveer 10 minuten informatie te verstrekken over de COM
wereldshow.deze tijd is iets uitgelopen tot ruim een half uur.
Albert bedankt voor de uiteenzetting .
10a . Mededelingen district
In mei is de eerst cursus surveillant/ toezichthouder gestart. In totaal zijn er
momenteel 620 leden die landelijk de cursus volgen van 212 verenigingen. In juni
hebben we in Overijssel nog weer een 2e informatieavond georganiseerd in Almelo,
hier was een grote opkomst van ruim 60 mensen, hws dat de boodschap in het
najaar van 2017 niet voldoende was overgekomen, gezien de noodzaak van een
surveillant binnen de vereniging. Echter er was helaas een kleine smetplek op deze
zo goed georganiseerde avond: aan het eind zijn blijkbaar niet alle consumpties
afgerekend. Hier is de nodige mailing over geweest met de deelnemende
verenigingen. Dit is door de penningmeester van het district uiteindelijk opgelost
samen met het bestuur van de vv de Goudvink, echter zal dit in de jaarrekening van
het districtsfonds straks terug te vinden zijn.
Tijdens de cursus leert men om te gaan met de regel- en wetgeving van dieren
welzijn, maar ook de regelgeving vanuit de bond. Dagelijkse praktijk van onze hobby
zowel theoretisch als praktisch komen aan de orde. De eerste afspraken m.b.t.
praktijkervaring worden al gemaakt heb ik begrepen tijdens de komende tt’s.
In januari 20120 zal de eerste cursus zijn afgesloten. Instromen is helaas niet meer
mogelijk. Of er in de toekomst nog weer een cursus wordt georganiseerd is nog niet
duidelijk.
Nog niet alle tt formulieren 2019 zijn binnen, evenals de bijbehorende
keurcontracten nog niet allemaal verzonden, graag aandacht hiervoor. De afspraak
was dat deze eind september binnen zouden zijn. Graag onder de aandacht brengen
bij uw secretaris . zo spoedig mogelijk verzenden.
Voor 2019 heeft Twello T08 aangegeven de Districtsshow te gaan organiseren.
Ook is de jeugontmoetingsdag voor 2019 nog vacant, afd. Genemuiden neemt dit in
overweging heb ik begrepen afgelopen zaterdag.
De DTT is ook nog voor 2020 nog vacant
10. Mededelingen betreffende de districtstentoonstelling die georganiseerd
wordt door: de vogelvereniging Ommen, Harrie Muskee heeft de vergadering de
laatste stand van zaken verteld. Inmiddels zijn er afgelopen weekend
inschrijfformulieren in Excel formaat aan de secretariaten gestuurd met de vraag
deze te verspreiden onder de leden. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om
digitaal in te schrijven.
De afdeling probeert ook nog bij de drukker de digitale versie te verkrijgen van het
raambiljet.
11. Nabeschouwing jeugd ontmoetingsdag 6 oktober 2018 georganiseerd door
Vogelvriend afd. Dalfsen in het gebouw van deTuinfluiter vv Ommen. Prima dag, 15
inzenders , 84 vogels. Overijssel telt nog altijd 105 jeugdleden. Waar zijn de overige
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90?? Bestuursleden: betrek de jeugd en breng de jeugdontmoetingsdag onder hun
aandacht!!
Jeugdleden mogen wederom gratis inzenden op districtshow.
12. Rondvraag
• L19 Lochem: komt er nog info mbt COM Mondial 2019 voor de vrijwilligers: ja
• Beckum : willen graag een digitale versie van de flyer van Mondial, deze is is
naar de secretaris gestuurd, hws in Spam box .
• Twello T08 samne met T17 show op 3 en 4 nov.
13.Sluiting
Rest mij om u allen namens het overige districtsbestuur, een goed tt seizoen
gewenst een wel thuis te wensen, bedankt voor uw komst en graag tot ziens.
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