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SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR OVERIJSSEL 
 
 
Voorzitter:     Harry Oude Vrielink 
      Vosmeerstraat 20 
      7651 EP Tubbergen 
      Tel. 0546-622818 
      E-mail: Harry.oudevrielink@kpnmail.nl  
 
Secretaris:     Jan van Duuren 
      Exloërweg 12 
      9528 RL Buinen 06- 28047165 
      E-Mail: jan.vanduuren@home.nl 
 
Penningmeester:    Piet Konkelaar 
      Stickerbelt 79  
      8014 ND Zwolle 
      Tel. 038-4659481 
      E-Mail: pietkonkelaar@home.nl  
 
2e Voorzitter      Reinder Woudenberg 

Klokkendijk 7  a 
7467 PA Notter 
0548518309 
E-mail: reinder1@planet.nl 
 

2e  Secretaris:     Lambert Zandman 
      Den Lagen Oordt 19 
      7731 GM Ommen 
      Tel. 0529-462460 
      E-mail: l.zandman@kpnplanet.nl 
 
2e Penningmeester     Rick Oudenampsen 
      Oudendijk 2a 
      7437 SL Bathmen 
      Tel. 06-22101101 
      E-mail: info@oudenampsen.com 
 
Lid van bestuur:     Anton Noordink 
       Fazantstraat 29 
      7481BG Haaksbergen  
      Tel: 053 5723908 
      E-mail: enoordink@gmail.com 
 
 
**********************  
Het district Overijssel telt 51 afdelingen, met 2834 leden (waarvan 92 jeugdleden). 
Dit betreft informatie van 1 januari  2021 
 
**********************  
Stichting District Overijssel 
Ter borging van de districtstentoonstellingen is de stichting Overijssel opgericht, elke afdeling in het district Overijssel 
betaalt hiertoe € 62,50. Bijdrage vindt plaats via: 
 

1
e Automatische incasso (in principe) 

2e Contant op de districtsvergadering of per betaalcheque (na overleg met penningmeester) 
3e Door een bank-, c.q. giro-overschrijving naar gironummer: NL02RABO0184185947, ten name van:
 Stichting District Overijssel,  Stickerbelt 79,  8014 ND Zwolle 
Onder vermelding van naam en afdelingscode. Bij te late betaling volgt Є 2,50 verhoging. 
 
De ingelegde gelden hebben de volgende bestemming: 
 
€ 50,--  per afdeling gaat naar de afdeling die de district TT organiseert 
€ 12,50  per afdeling ter besteding bij gelegenheid van jubilea, prijzen en jeugdzaken. 
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Uitnodiging: 
 
DISTRICTSVERGADERING dinsdag 26 oktober 2021, 19.30 UUR 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de districtsvergadering op dinsdag 26 oktober  
2021 te 19.30 uur, in zaal “De Kruidentuin”, Hellendoornseweg 1 te 
Mariënheem, tel. 0572-351238. 
Deze vergadering is een opstart vergadering na de Covid-19 periode. (Deze vergadering is een 
najaarsvergadering waar ook enkele punten aan de orde komen die normaal ook in de regulier 
jaarvergadering worden besproken)  
 
AGENDA: 
1  Opening 
2 aandacht overleden leden District oktober 2019 -heden 
3. Notulen districtsvergadering  oktober 2019 
4. Ingekomen en uitgegane stukken. 
4. Behandeling jaarverslag en financieel verslag N.B.v.V. volgt 
 6. Bespreken afdelings- en bondsvoorstellen  
7. Verkiezing leden hoofdbestuur: deze is geweest en hebben de afdelingen over gestemd 
8a. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur 2021.  
     aftredend in 2021:  
Egbert van Dijk was aftredend en heeft aangegeven dat of hij helaas niet meer herkiesbaar was  
Ook was Piet Konkelaar (Penningmeester) in 2021 aftredend, maar die is herkiesbaar zolang zijn 
gezondheid dit toelaat! 
 Reglementair konden tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen, tot 31 december 2020, 
er is door verenigingen schriftelijk gestemd en de kandidaat door het districtsbestuur gesteld de 
heer Anton Noordink (afd. Haaksbergen 319, zangvogels) is unaniem gekozen 
Kies-telcommissie bestond uit Henk Tijink (Ootmarsum) en Martien Strijdveen (Olst Wijhe) 
 
8b : reguliere verkiezing leden districtsbestuur 2022: Rein Woudenberg  is aftredend en 
herkiesbaar. 
Piet Konkelaar ook regulier aftredend en herkiesbaar( mits zijn gezondheid het toelaat dan niet 
meer herkiesbaar) 
Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door de afdelingen tot 31 december 2021 
a.s.  
 9. Mededelingen N.B.v.V. en verslag digitale jaarvergadering (afgevaardigde Martien Strijdveen 
namens Overijssel)  
 
PAUZE 
 
10  Mondeling financieel verslag districtsfonds i.v.m. gezondheidstoestand Penningmeester 
     papieren versie zal doorschuiven naar voorjaar 2022, (Tijdens Covid-19 periode zijn er weinig  
     financiële transacties geweest. ) 
11  Terugblik district TT 2019 Twello,  uitreiking herinneringsbord wordt in voorjaarsvergadering  
       2022 uitgereikt, .samen met Almelo 2. 
12. bekend maken verenigingsklassement en uitreiking  prijzen.  
       Afsluiting oude punten telling en start nieuwe opzet puntentelling  
13. terugblik/mededelingen jeugd ontmoetingsdag 2021 te Ommen 
      Mededelingen Districtsshow Almelo 2 (A15) te Bornebroek  
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
vergadering bezoek is volgens de geldende regels in de Horeca. Wij rekenen van alle afdelingen 
uit het district een afvaardiging te mogen begroeten en hopen daarnaast tevens op een korte, maar 
bovenal constructieve vergadering. Is uw afdeling verhindert, dan graag een afmelding naar de 
districtssecretaris.  
   
Het districtsbestuur. 
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Verslag van de  districtsvergadering gehouden op 9 oktober  2019 
 
1.Opening: 
 
De districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink opent deze najaarsvergadering en heet allen 
welkom, waar in eerste instantie enig onduidelijkheid over is geweest wanneer deze 
zou worden gehouden. 28 september of vanavond, dit was afhankelijk van de datum 
van de AV  met de N.B.v.V. 
 
Vanuit het hoofdbestuur is er vanavond helaas niemand aanwezig   
 
Bericht van verhindering: Albert Zomer 
Lambert Zandman  
Reinder Woudenberg  
Afd. Sibculo S42 
Afd. Steenwijk S15 
Afd kampen  109 
Afd. Haaksbergen H67 
 
Zoals gebruikelijk gaan we eerst over tot het herinneren van onze  Overleden 
leden N.B.v.V. district Overijssel die ons sinds de vorige vergadering in april 
2019 ontvallen zijn. 
 
JJ.M. Geijssen Schalkhaar (D01) 
W. Hoen Zwartsluis (Z12) 
W.F. van Jaarsveld afd. Westenholte (W40) 
W.J. Koerhuis Olst (D01) 
H. te Lintelo Haaksbergen (319) 
J. Makkinga Rijssen (R06) 
H.J. Nijhof afd. Rijssen (R06) 
A.J. Oostendorp Haaksbergen (H67) 
G. Schulten Ootmarsum (O34) 
H.G.H. Stoolhuis Agelo (O34) 
G. Tiehuis afd. Rijssen (R06) 
M.H. Zeinstra Rossum (332) 
 
Ze blijven in onze gedachten. We wensen de familie alle steun en sterkte met het 
verlies 
 
Mededelingen algemeen: 
  
U heeft vanavond de afdelingsenveloppe gekregen waarin de toestemming voor de TT 
2020 zit, voor zover uw secretaris deze op tijd heeft ingestuurd. Het viel me op dat er 
nog enveloppen zijn waar de TT toestemming van 2019 inzitten. Ook zitten in de 
enveloppen de jubilea speldjes die zijn aangevraagd.   
Mocht u toch onverhoopt nog een speldje voor dit seizoen  nodig hebben kom dan 
straks in de pauze even langs. Er komen ook al aanvragen binnen voor januari a.s. die 
spelden stuur ik u over de post omdat ik bijna geen voorraad meer heb.   
Wilt u deze enveloppe a.u.b. vanavond weer inleveren. Ook daar gebeuren soms de 
vreemdste dingen mee geloof ik , ik moest  er dit keer weer een tiental bij maken.  
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Zoals u weet  komt het districtsbestuurder niet speciaal meer voor het huldigen, maar 
natuurlijk proberen we wel te komen in het weekend dat u de TT heeft. Alleen als we 
op de avond van de opening aanwezig kunnen zijn, bij de aan ons toegedeelde 
vereniging, gaan wij de spelden natuurlijk wel overhandigen.  
 
Achter in het districtsblad ziet u een nieuw herverdeling van de verenigingen, dit om 
dat Jacob door Rick is opgevolgd en mede dat Jan is verhuisd naar Drenthe. Om grote 
reisafstanden en reiskosten te besparen voor het district hebben we deze verdeling 
gemaakt 
Dan nog een opmerking voor een aantal verenigingen die de aanvraag niet geheel 
volgens de afgesproken regels voor de TT indienen:  
wilt u dit a.u.b. voor volgend jaar wel op de juiste wijze doen: dus in drievoud en de 
keurcontracten erbij in enkelvoud.  
Ik heb bijna een cartridge leeg gekopieerd aan het aantal formulieren dat in enkelvoud 
is ingestuurd. Het staat ook duidelijk op het formulier hoe te handelen  maar blijkbaar 
leest dit niet iedereen.   
 
De consumptiekaart van vanavond graag, ook al gebruikt u niets, toch inleveren bij de 
bediening aan het eind van de avond anders komt onze penningmeester in de 
problemen.  
 
Ik wil nog graag twee agenda punten toevoegen: deze zouden achter de mededelingen 
N.B.v.V. passen namelijk na 9, dit worden de punten: betreffende NK2020 en punt 
toezichthouder TT. 
  
Er was bij enkele verenigingen enig onduidelijkheid wanneer deze vergadering plaats 
zou vinden, ik kon iedereen terug verwijzen naar het districtsblad wat nog steeds door 
sommige blijkbaar moeilijk is te vinden op de site van de N.B.v.V. / district Overijssel. 
Maar deze site bevat alle informatie die men nodig heeft   
 
Op dit moment is er ook inmiddels een aanmelding voor een districtsshow 2020  bij 
ons bekend en u heeft dat natuurlijk al gezien in het district blad: we zijn volgend jaar 
weer welkom in Ommen. 
 
Achteraan punt 11 zou ik nog graag met u van gedachten willen wisselen betreffende 
de toekomst van de jeugdontmoetingsdag in Overijssel.  
  
 
2. notulen 9 april 2019 

We gaan dit blad voor blad langslopen  beginnende op blz. 4 in uw districtsblad:  
Blz. 5 m.b.t. de stemming vanuit Overijssel heeft u allen de stemuitslag van  
ons district via de mail gekregen. Jan van Duuren heeft alle stemformulieren   
gekregen waarbij opgemerkt dat er in totaal 918 leden geen stem hebben  
uitgebracht van de  2822 dat  is bijna het derde deel, 1904 leden hebben wel 
gestemd. Nadat Jan de stemformulieren heeft verzameld, gecontroleerd en had 
nageteld, zijn van afd. Tubbergen twee afgevaardigden bijeen gekomen en 
hebben de telcommissie gevormd en alles nog eens nageteld en akkoord 
bevonden, deze stemmen zijn meegenomen naar de AV op zaterdag 28 
september. 
Op blz. 6 staat 20120 moet zijn 2020 en op blz. 8 W. van de Eng is W. van de 
Enk.  

                        De  Notulist wordt bedankt voor de weergave. 
 
 



District Overijssel N.B.v.V najaar 2021 

- 6 - 

3.      inkomende en uitgaande stukken 
          

• Bestuur mutaties/  e-mailadressen .  

• Diverse clubbladen waarvoor dank  

• Uitgaande diverse mails   
          
 

4. Mondelinge verslag afgevaardigde voor de AV op zaterdag 28 september 
2019 Martien Strijdveen: Martien begrijpt niet dat er zo weinig belangstelling is 
om mee te gaan naar de AV, het is een prima dag en als er volgend jaar 
niemand beschikbaar is gaat hij graag weer mee. 

Alle stemmen op de voorstellen zijn geteld, wel viel op dat er erg veel blanco stemmen 
waren. 
In 2021 zal op de NK op tablets gekeurd worden. 
Er zou wat meer gedaan moeten worden aan ledenwerving oudere leden (45+). 
Nieuwe vraagprogramma is zo goed als klaar, als het door de Bondsraad is 
goedgekeurd, wordt het gepubliceerd en gaat het volgende keurseizoen in. 
Na de AV was er een receptie ivm het afscheid van hoofdbestuurslid Sjoerd 
Munniksma, tevens werd hij benoemd tot erelid van de N.B.v.V..  
Districtsvoorzitter bedankt Martien voor zijn verslag. 
 
 
5. Bespreken afdelings- en bondsvoorstellen waren bij  het uitbrengen van de 
agenda niet bekend vandaar dat we daar toen niet over konden stemmen.  
Het stembureau zou anders zijn  gevormd door. St. Jans Klooster J03, Steenwijk 1 
S15, Steenwijkerwold S39. Echter omdat er niet is gestemd zullen deze verenigingen 
doorschuiven naar de voorjaarsvergadering 2020 om het stembureau te vormen.  
De uitslag voor de stemming is als volgt:  
 

TOTAAL   
Voor Tegen Blanco 

Niet 
uitgebracht 

Onwaarde Totaal 

10-a 
Herverkiezing 
Snijder 10973 61 61 10295 0 21390 

10-b 
Verkiezing Van 
Bennekom 10866 62 167 10295 0 21390 

11-a 
Voorstel 
Nieuwstad 6044 3918 1133 10295 0 21390 

11-b 
Voorstel SD 
Drenthe 7942 2314 839 10295 0 21390 

 
 

6. Verkiezing leden hoofdbestuur: 
Hr. Snijder aftredend en herkiesbaar hiervoor heeft u uw stem kunnen uit brengen 
voorafgaand aan de AV. Sjaak van Bennekom is ook aangenomen  
 Sjoerd Munniksma  als lid van het hoofdbestuur is gestopt met zijn functie daar over 
nog het volgende :  Hij heeft vorige week zaterdag op de AV afscheid genomen na 12 
jaar zitting te hebben gehad in het HB. Omdat wij nog niet eerder bijeen zijn gekomen 
is de vraag:  zouden de afdelingen van Overijssel voor Sjoerd, die altijd erg actief was 
ook op de NK maar ook binnen de bond een afscheidscadeautje willen aanbieden? 
Dat u dan in de voorjaarsvergadering een  kleinigheid wilt meenemen namens uw 
vereniging? Zodat we net als voorheen ook bij ander HB-ers hebben gedaan, alsnog 
namens Overijssel daarna aanbieden.  
 Afdelingen gaan akkoord. 
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7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur .  
Periodiek aftredend en herkiesbaar in 2020: districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink 
herkiesbaar, 2e secretaris Lambert Zandman die ook  herkiesbaar is en Egbert van 
Dijk, lid van bestuur die ook weer herkiesbaar is. 
Reglementair kunnen tegenkandidaten worden gesteld door een district door de 
afdelingen, tot 31 december 2019. 
  
8. mededelingen N.B.v.V.  
 
9. Er is nog  steeds geen overzicht van het financieel gebeuren van de COM Mondial  

Het blijkt dat er blijkbaar buitenlandse BTW afdrachten op de een of andere wijze 
niet kunnen worden verrekend en sponsoren het er bij hebben laten zitten. 
Dit alles geeft nu dat er nog steeds geen eindafrekening op tafel ligt. Niemand 
wordt hier blij van.  
Dat de afrekening Mondiale negatief zal uitvallen is al bekend naar hoe hoog deze 
rekening zal zijn is echt niet bekend.  
 

10. We weten ook dat het ledenaantal spoedig zal dalen ondanks dat de beide bonden 
samen zijn gegaan. Alles met elkaar ziet het er financieel niet zo rooskleurig uit  
 

11. Er zal dan ook een voorstel komen dat na jaren contributie stabiliteit er een 
verhoging aan zit te komen. Dit zal dan h.w.s 2 euro per jaar worden.  
 

12. De begroting  2020 zal ook negatief uitvallen De bond doet er alles aan om daar 
waar het mogelijk is te bezuinigen. Ook op NK 2020 is er gekeken wat er mogelijk 
is om de  kosten te drukken. 
 

13. Onno Bijlsma heeft per direct zijn functie neergelegd, zijn functie is vacant  
 

14. Nieuw opzet NK:  Twee hallen worden er afgehuurd: als eerste : de entreehal 
waarin ook de kassa’s,  verkoopklasse, standhouders en verkoopklasse komen. 
Ook zal er de mogelijkheid zijn om vogels in een grote losse verkoop  aan te bieden 
waarbij ook handelaren mogen verkopen. Dan komen we in een grote AA hal waar 
de show wordt gehouden in nieuwe opzet.  
Bij binnenkomst komen we dan door de  PS opgebouwde volières en een stand in 
deze hal met veel groen voorziening, daarna komen we bij de stellingen, langs de 
wanden krijgen alle Speciaal clubs een ruimte om zelf in te richten en in te vullen 
met een stand of anderszins.  
  

15. De bedoeling is dat er minder toezicht zal zijn maar dat de Speciaal clubs juist als 
gastheren/vrouwen de gasten bij hun stellingen aanspreken en toezicht houden 
op de stellinggangen   

16. Achter in de hal zal de N.B.v.V. zich prominent opstellen met de bondsstand en 
een gedeelte wordt ingericht voor de geschiedenis van de bond. De heer Chris 
van Hout blijkt heel veel materiaal te hebben en hem zal worden gevraagd of wij 
dit mogen gebruiken. Ook krijgt de jeugd hier een eigen plek. Daarnaast zal er een 
soort walk of fame worden ingericht voor oud bestuurders en belangrijke personen 
die iets hebben betekend in het verleden voor de bond.  

17. Op de site van de bond staat een button waar u alle info over NK 2020 kunt vinden.  
 

18. Gevraagd wordt door de werkgroep voor vogel 2020 het volgende :  
Als werkgroep voor Vogel 2020 willen wij de bewaking in de avond en  nachtelijke 
uren van de vogels tijdens hun aanwezigheid op Vogel 2020 niet meer door een 
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commerciële partij laten bewaken. Indien wij dit door een partij laten bewaken zijn 
de geraamde kosten hiervoor in de begroting  
+/- € 4.000,00.   
Wij zoeken hiervoor vrijwilligers/medewerkers die vanuit een vereniging met 2 of 3 
personen zich voor een avond en/of nacht de bewaking op zich willen nemen. Als 
werkgroep zouden wij daar bijzonder blij mee zijn. 
 
Als organisatie zullen wij voor de nodige koffie/thee, frisdranken, TV e.d. zorg 
dragen. Ook zal er een lunch in de koeling gereed staan. De reiskosten (kilometer 
vergoeding) kunt u declareren 
 

11. Voor alle wedstrijden onder N.B.v.V. vlag, dus ook afdelingen en speciaal clubs 
gelden de volgende regels. 
Een enkeling kampioen kan niet meer uit een stel of stam komen, dus ook niet op 
een onderlinge. Indien er een best of show gekozen dient te worden kan deze wel 
uit een stel of stam komen. 

12. Bij stellen worden geen eenheidspunten meer gegeven. 
 
Uw secretaris heeft hier bericht over ontvangen. 
 

13. Het nieuwe vraagprogramma is nog niet klaar, moet nog worden aangeboden aan 
de Bondsraad. 
 

14. Afronding traject Surveillant 
 
De Bondsraad van 14 september 2019 heeft in het kader van het traject Surveillant 
de volgende besluiten genomen.  

12. Alle Surveillanten die hun tweejarig traject met goed gevolg afgesloten hebben, 
ontvangen via hun District een certificaat van de N.B.v.V., waarop vermeld staat 
dat de kandidaat aan de eisen van het traject voldaan heeft. 

13. De positie van de Surveillant binnen de N.B.v.V. is nog niet goed beschreven. In 
de Bondsraad is een plan besproken waarin gepleit wordt dat elk District een 
functionaris benoemt die Dierenwelzijn op tentoonstellingen en vogelbeurzen in 
portefeuille krijgt. Deze functionaris krijgt een coördinerende rol met betrekking tot 
de Surveillanten en de afdelingen die ondersteuning wensen. Dit moet nog geheel 
uitgewerkt worden. 

14.  De N.B.v.V. wil dit voor zijn door een aantal mensen nu al op te laten leiden met 
het Certificaat "Vakbekwaamheid houders van Vogels". 
Met het opleidingscentrum Aeres in Barneveld is een verkort traject besproken 
voor surveillanten die al een behoorlijk basiskennis (Handboek voor 
Vogelverzorging, uitgave N.B.v.V.) bezitten. Van overheidswege is dit een erkende 
certificering  die levenslang blijft gelden. 

De opleiding bestaat uit:  
- Een dagdeel theorie en praktijk in Barneveld. 
- Een digitaal theoretische examen en later een praktisch examen. 

De cursus wordt op zaterdag gegeven in het vroege voorjaar van 2020. 
 
De N.B.v.V. stelt voor: 

- Een extra dag theorie ter voorbereiding op het examen. Aangeboden door de 
N.B.v.V.. 
In het kader van de positionering van de Surveillant zoekt het  District een 
kandidaat die tevens als functionaris binnen het District een coördinerende rol wil 
vervullen voor surveillanten.  
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Martien Strijdveen meldt dat in Twello dezelfde cursus voor een veel lager bedrag 
wordt gegeven. Districtsvoorzitter neemt dit mee. 
 

15. We hebben nu een duidelijke Internationalisering van onze bond door zitting van 
Klaas bij de EE en Albert in de COM zijn we ook nu in beeld in Europa en 
wereldwijd. 
 

• Mededelingen district  
 
Voor zover bekend is voor 2020 Ommen  de organiserende vereniging  voor de 
district TT  
De afdeling Almelo heeft zich aangemeld voor 2021. (optie is gelicht) 
De afdeling Lochem heeft een optie aangevraagd voor 2026. 
De kascontrolecommissie bestaat in de voorjaarsvergadering 2020 uit: Deventer 
1, Denekamp en Den Ham / Vroomshoop 
De stemcommissie uit:  St.  Jans Klooster J03,  Steenwijk1 S15, Steenwijkerwold 
S39. 
   

PAUZE tevens de lege enveloppen weer inleveren, kalenders op te halen  
 
 10 Mededelingen District show 2019 
Bij binnenkomst heeft u een enveloppe met materiaal ontvangen met betrekking tot de 
districtstentoonstelling. Op verzoek van Ben Papenborg dient u niet het totaalbedrag 
per vogel op het inschrijfformulier in te vullen maar het totaal van de verzekerde 
waarde van alle vogels. Digitaal inschrijven is ook mogelijk. 
Voorzitter van de afdeling VVTO ( T07) geeft nog enkele aanvullingen. 
Allerlei commissies zijn er maanden bezig met de voorbereidingen.  
Secretaris heeft met afdelingen afspraken gemaakt over het lenen van materialen. 
Bij het inbrengen en bij de uitgifte zijn er verkeersregelaars aanwezig, volg hun 
aanwijzingen op. 
TT-secretaris van de afdeling heeft een voorkeur voor digitaal inschrijven en men 
vraagt dan ook om dit zo veel mogelijk te doen. 
Districtsvoorzitter bedankt Henk voor de info en wenst hun veel succes met de verdere 
voorbereidingen. 
 
11. Nabeschouwing jeugdontmoetingsdag  in Genemuiden afgelopen zaterdag. 
Afdeling Genemuiden G20  jeugdontmoetingsdag 2019 afgevaardigde Genemuiden  
geven we nu het woord.   
André van Dijk: afdeling Genemuiden heeft het als een heel leuk evenement ervaren, 
jammer dat er zo'n geringe opkomst was, maar ondanks dit was het voor hun een hele 
mooie dag. 
Districtsvoorzitter bedankt de afdeling Genemuiden voor de organisatie. Inderdaad 
jammer dat de jeugd niet meer te motiveren is om naar de jeugdontmoetingsdag te 
komen. De jeugdleden die er waren hadden al best veel kennis en waren heel 
leergierig. Wel vragen wij, districtsbestuur ons af “Hoe kunnen we de 
jeugdontmoetingsdag weer nieuw leven in blazen”  
Voorstel i.v.m. kleine opkomst jeugdige leden: van de 95 jeugdleden die we in 
Overijssel hebben zijn er echter maar 9 leden die hebben deelgenomen aan deze dag: 
In Nieuw Heeten kunnen we volgend jaar een prachtige zaal in een M.F-centrum  
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verkrijgen waar gelijk met de kleurkanarie dag en jongvogel dag van de vorm- en 
postuurclub rayon Oost. Daar is dan kruisbesmetting mogelijk met jeugd en 
volwassenen en voor elk wat wils.  
Nieuw Heeten  ligt centraal in de provincie en goed bereikbaar. Districtsbestuur heeft 
al wel ideeën  hoe de dag in te delen en de prijsverdeling zal zijn , Echter moeten we 
alleen “iemand of een vereniging” zien te vinden die ons wil helpen met invoer vogels 
en catalogus (administratief) te maken. 
Afdelingen gaan akkoord met dit voorstel en we gaan dit volgend jaar proberen. 
 
12. Rondvraag  

• Graag bij vraag naam en afd. code vermelden. 
Liselot Nijman afdeling Olst/Diepenveen OD1: de aanvraag voor de TT van 2020 dient 
al voor 15 september inclusief de gecontracteerde keurmeesters binnen te zijn. 
Men weet helemaal nog niet hoeveel vogels er dit jaar komen laat staan voor volgend 
jaar. Komen er volgend jaar, om wat voor reden dan ook, veel minder vogels zit men 
wel met een aantal gecontracteerde keurmeesters die men dan weer af dient te 
schrijven, kosten voor de afdeling en niet leuk voor de keurmeester die ook veel liever 
komen keuren dan thuis te moeten blijven. 
Antwoord: kunnen we op dit moment niet op lossen, regelgeving, we nemen het mee. 
Piet Konkelaar legt het neer bij de voorzitter van de K.M.V. 
 
18.Sluiting 
 
Rest mij om u allen namens het overige districtsbestuur te danken voor uw komst en 
wel thuis graag tot ziens. 
Denk aan het inleveren van de consumptiekaart 
 
 
Aldus opgemaakt 
Oktober 2019 
Jan van Duuren (secretaris) 
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Jeugdontmoetingsdag Overijssel: 
       2021 Ommen 

 
Districtstentoonstelling Overijssel:   

2021  Almelo  A-15 (optie) 
Nederlandse Kampioenschappen N.B.v.V:  

2022  13-15 januari 2022 
 

Mondial 2022 verplaatst is naar Piacenza (Italië) 
     

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

Ringkleur voor de komende jaren:  
2022 Oranje (RAL 2003) 2023 Blauw (RAL 5019) 2024 Rood (RAL 3002) enz. 
 

Tentoonstellingen agenda 2021 
Week   Afdeling   Afd. code   Keurdag  open 

40  OPC  00   

     

42 Lochem L19 20 okt 23-24 okt 

     

43 Zwolle  358 21 okt 22-23 okt 

 NZC/JMC Overijssel  23 okt 25-26 okt 

 Haaksbergen H67 28 okt 30 okt 

 Rijssen SEC SEC 28 okt 29 -31 okt 

     

44   Oldenzaal O27 1 nov 6-7 nov 

 Sibculo S42 3 nov 5-6 nov 

 Wijhe O24 4 nov 6-7  nov 

 IJsselmuiden K18 4 nov  5-6 nov 

 Zwolle /Westenholte W40 5 nov 5-6 nov 

 Delden 305   

 Olst/ Diepenveen OD1 4 nov 6-7  nov 

     

 Steenwijk S15 9 nov 10-13 nov 

45 Hattem 320 11 nov 11-13 nov 

 Tubbergen T15 9 nov 13-14 nov 

 Dalfsen D09 10 nov 11-13 nov 

 Nijverdal/Hellendoorn N06 10 nov 11-13 nov 

 Glanerbrug G04 11 nov 12-14 nov 

 Voorster vogelvrienden  T08 11 nov 13- 14 nov 

 Wierden W25 11 nov 11-13 nov 

 Beckum 312 9 nov 10-11 nov 

46 Ommen   022 16 nov 17-21 nov 
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 Hardenberg H31 16 nov 18-20 nov 

 Oldenzaal O05 19 nov 20-21 nov 

 Lettele  L13 17 nov  20-21 nov 

 Nieuwleusen N37 17 nov 18-20 nov 

 Almelo 1 A04 18 nov 19-21 nov afgel. 

 Hof van Twente D29 18 nov 20-21 nov 

 Zwolle Z07 12 nov 12-13 nov 

 Haaksbergen 319 18 nov 20-21 nov 

 Vriezenveen 343 17 nov 18-20 nov 

     

47 Sint-Jans Klooster J03 26 nov 26-27 nov afgel. 

 Genemuiden G20 24 nov 25-27 nov 

 Steenwijkerwold  S39 24 nov 25- 28 nov 

 Losser 326 24 nov 27-28 nov  

 Ootmarsum O34 25 nov 25-28 nov 

 Hengelo H64 22 nov 23-24 nov 

 Dedemsvaart D14 24 nov 25-27 nov 

        Bathmen/ Holten B52 21 nov 23-23 nov 

             Ommen nvp mozaïek club NVP 22 nov 23 nov 

 Deventer D01 25 nov 27-28 nov 

 Kampen 109 24 nov 25-27 nov  

 Denekamp /EVS D01 23 nov 26-28 nov 

 Westerhaar V35 25 nov 25-27 nov 

 Ommen Mozaïekclub  26 nov 27 nov 

     

48 Rijssen 336 30 nov 2 – 4 dec 

 Zwartsluis Z12 1 dec 2-4 dec 

 Rijssen 336 30 nov 2- 4 dec 

 Hasselt H22 1 dec 3-4 dec 

 Enschede E28 3 dec 3 dec 

     

48 SVPKN oost Nederland SVPKN 3 dec 3 dec 

 Vollenhove V17 7 dec 9-12 dec 

 Urk U04 3-dec 4 dec-5 dec 

 Den Ham/Vroomshoop H26 30 nov 2-4 dec 

     

49 Twentse Frisé dag  FD 11 dec 11 dec 

            

50 Almelo 2 District A15 22 dec 26- 28 dec 
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ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN DISTRICTSBESTUUR 
 
JAAR:  FUNCTIE:    NAAM: 
2021  Penningmeester   P.M.J. Konkelaar 
  2e voorzitter    R. Woudenberg 
2022  1e Secretaris    G.J. van Duuren 
  2e penningmeester   R. OudenHampsen 
2023  2e secretaris    L. Zandman 
  Lid van Bestuur    A. Noordink 
  Voorzitter     G.J.J. Oude Vrielink 
EN VERVOLGENS 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

OM TE ONTHOUDEN & TE NOTEREN: 
 

De vergaderingen in 2022 zijn gepland op: 
 

Dinsdag   12   april  2022 (voorjaars) 
Dinsdag   11   oktober  2022 (najaars) 
 
Aanvang te 19.30 uur in zaal “DE KRUIDENTUIN”, Hellendoornseweg 1 te Mariënheem, 
telefonisch te bereiken op: 0572-351238. 
 

Is uw afdeling verhindert dan verzoeken wij U dit te melden bij de 
districtssecretaris. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
De meeste afdelingen hebben de keurmeesters al voor de komende twee jaar vastgelegd en 
voor andere jaren opties op keurmeesters genomen. Het blijft echter de bedoeling dat de 
tentoonstellingen zoveel mogelijk gespreid worden, bij voorkeur maximaal 10 
afdelingstentoonstellingen per week. Wij hebben een rooster van 2011 tot en met 2015 
afgesproken. Het kan zijn dat u wilt veranderen van week, maak dit dan kenbaar. Het 
contracteren van keurmeesters blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid. Graag zien wij als 
districtsbestuur dat een eventuele indeling in onderling overleg plaats vind en niet op eigen 
houtje. De districtsvergadering leent zich bij uitstek om wensen tot wisseling van week kenbaar 
te maken. 

De afdelingen worden verzocht zorgvuldig om te gaan met het aantal te contracteren 
keurmeesters. Het is zaak dat U een juiste inschatting maakt van het aantal benodigde 
keurmeesters. WEES OP TIJD MET HET BENADEREN van keurmeesters, dan vist U niet 
achter het net. Stuur keurmeesters een contract toe (2-voud) en tegen de tentoonstelling een 
herinneringsbrief, dit  
 

voorkomt misverstanden. Voor de vermelding in de TT katern van uw TT is het belangrijk 
dat deze goed en duidelijk is ingevuld en op tijd verstuurd is naar de districtsvoorzitter 
(voor 15 september). 
 

Uiteraard worden er elk jaar regio en districtstentoonstellingen gehouden en dit meestal door 
elk jaar een andere afdeling. Dit behoeft geen probleem te zijn. De afdeling die een regio- of 
districts-tentoonstelling organiseert, gaat tijdelijk uit zijn vaste week en komt het jaar erop, er 
in dezelfde week weer in. Toestemming voor regioshows later dan de 1e week van december 
wordt niet meer gegeven. 
 

Hopelijk werkt iedereen mee ! Het is namelijk vooral in uw eigen belang ! 
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OM REKENING MEE TE HOUDEN: 

 
De verdeling v.w.b. bezoek aan uw tentoonstelling, aanspreekpunt bij problemen en het 
uitreiken van jubileumspelden, daar waar mogelijk, door het districtsbestuur is als volgt: 
 
 
Harry Oude Vrielink (10) 
Sibculo, Westerhaar, Denekamp, Ootmarsum, Almelo 1, Almelo 2, Ommen ,Oldenzaal 1, 
Oldenzaal 2 Oldenzaal 332 
 
Piet Konkelaar: (8) 
Dalfsen, Ens, Urk, Zwolle 2, Steenwijkerwold, Tubbergen, Kampen/ IJsselmuiden, Rijssen 
SEC 
 
Jan v Duuren (7) 
Vollenhoven, Steenwijk, Kampen 109, Westenholte ,Genemuiden en Hasselt, Zwartsluis,  
St. Jansklooster 
 
Lambert Zandman: (8) 
Hardenberg, Den Ham/Vroomshoop, Zwolle 358, Dedemsvaart, Wijhe,  Nieuwleusen , 
Lettele ,Vriezenveen 343 
 
Rein Woudenberg: (6) 
Rijssen, , Nijverdal/Hellendoorn, Beckum 321, Lochem ,Hattem, Wierden 
 
Rick Oudenampsen: (6) 
Bathmen, Twello 1, Rijssen 336, Olst/Diepenveen, Deventer 1, Hof van Twente 
 
Anton Noordik (6) 
Enschede 1, Hengelo 2, Haaksbergen, Haaksbergen 319, Losser 326 en Delden 305  
Glanerbrug 
 
 
In verband met gezondheid/ afstanden/avond rijden v.s.d. districtbestuurders, is het niet 
vanzelfsprekend dat de afgevaardigde bij de opening van de TT aanwezig kan zijn en is het 
de bedoeling dat de jubileum onderscheidingen door de eigen voorzitter wordt overhandigd 
aan de jubilarissen.  
 
Gelieve de uitnodigingen voor TT’s en uitreikingen van spelden die samen vallen met 
een opening van de TT rechtstreeks naar de districtsbestuurder, die aan uw afdeling 
gekoppeld is, te sturen. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
VERZOEK AAN U ALLEN IS HET 
TT ROOSTER VAN 2021 na te kijken. 
 
. 
 
Wilt U wijzigen, geef het dan door !!!!!!!! 
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REGLEMENT DISTRICTSTENTOONSTELLING OVERIJSSEL 2021 

 

Artikel 1. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door VV ”De Goudvink”, Almelo (A-15) 

en wordt gehouden in Sporthal De Latei & ’t Brookshoes, Pastoor Ossestraat 21, 

7627 PJ Bornerbroek 

  
 

Programma: 

Dinsdag 21  december    Inbrengen vogels (16.00 tot 19.00 uur) 

Woensdag  22 december  Keurdag  

Zondag 26 december    Opening van 11.00 tot 11.30  uur    

Open van 11.30 tot 18.00  uur 

Maandag 27  december  Open van 10.00 tot 21.00  uur  

Dinsdag 28  december  Open van 10.00 tot 21.00 uur 

Woensdag 29  december  Open van 10.00 tot 14.00  uur      

Uitgifte vogels 14.30 tot 17.00 uur 

 

Bij bezoek aan de TT en verblijf in de zaal of horecaruimte, anders dan kort inbrengen en 

afhalen van vogels, dient vooralsnog de QR toegangsbewijscode getoond te worden. Indien 

e.e.a. na 1 november nog van toepassing is, is dit een verplichting. Hier wordt op 

gecontroleerd. Geen QR toegangsbewijs, GEEN TOEGANG met verblijf. Maak het ons 

niet moeilijk, de regel hebben wij niet zelf bedacht!  

 
 

Artikel 2. 

De inschrijving is open gesteld in overeenstemming met het tentoonstellingsreglement van 

de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de 

bepalingen van dit reglement. Ingezonden kan worden met erkende ringen van de N.B.v.V. 

Ook zijn ringen toegestaan van andere organisaties volgens C.O.M. Nederland, dit moet 

duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld. Aantoonbaar moet worden gemaakt dat 

de betreffende ring aan de inzender is toegekend.  Dit bewijs dient fysiek in de zaal 

aanwezig te zijn bij de keuring (Kopie). 
 

Artikel 3. 

Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V., zie hiervoor 

de site van de N.B.v.V.. Bij eventueel gebruik van inschrijfformulier (zie art 4) moet dit 

volledig en duidelijk op volgorde van klasse nummer, met vermelding van de soort vogel 

en het verzekerd bedrag, worden ingevuld. Voor elk klasse nummer 1 regel gebruiken! 

Zie het voorbeeld hieronder aan het reglement. 
 

Artikel 4. 

Het inschrijfgeld is € 2,00 per vogel, jeugd gratis deelname (wordt betaald door jeugdfonds 

van district Overijssel). Op het inschrijfformulier duidelijk aangeven JEUGD en 

geboortedatum. Een catalogus á € 4.00 is voor elke inzender verplicht. Digitaal inschrijven 

(voorkeur) via de website van district Overijssel 

 

 http://www.districtoverijssel-N.B.v.V..nl/ 

 

Andere inschrijfformulieren bij voorkeur  in verenigingsverband uiterlijk op zaterdag 1 

december 2020, noodsituaties daargelaten, in bezit te zijn van: secretaris VV De Goudvink, 

dhr. Guido Koop, W. van Konijnenburgstraat 11, 7606 KA Almelo, tel. 06-46320370 (bellen 

alleen bij noodzaak). Gelieve geen contant geld via de brievenbus te deponeren, doch na 

telefonisch overleg inleveren, samen met inschrijfformulieren, op maandag of dinsdag 

tussen 19.00 en 21.00 uur (alleen bij uitzondering, wij zorgen dan voor uw digitale inschrijving).    

 

Inschrijfformulieren mogen tevens per mail worden gezonden aan:  

secretariaat@goudvink-almelo.nl  

 

Het inschrijfgeld moet gelijktijdig worden overgemaakt op rekening nr.  NL45 RABO 0381 

344 754 t.n.v. VV De Goudvink Almelo. Met vermelding van DTT Ov. 2021, naam, 

http://www.districtoverijssel-nbvv.nl/
mailto:secretariaat@goudvink-almelo.nl
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kweeknummer en uw afdelingscode. Er wordt geen inschrijfgeld retour betaald bij niet 

inzenden of  bij weigering van vogel(s) door het TT bestuur. 

 

Artikel 5. 

De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten, 

voor zover hun grootte dat toelaat in de zgn. advieskooi van de Bond (grote tropen en 

parkieten). Alleen voor duiven en grondvogels zijn (gratis) klapkooien aanwezig. Deze 

klapkooien zijn voor alle grondvogels verplicht, deze worden bij inbrengen over gekooid 

door toedoen van de inzender/inbrenger. Voor duiven aangeven of men van klapkooien 

gebruik wil maken. Voor papegaaiachtige zijn beperkt grote vluchten beschikbaar, hiervoor 

contact opnemen met de T.T. materiaal commissaris: Henk Voortman, J.J. van Deinselaan 

22, 7602 VL Almelo, 0546-870269. In noodsituatie kunnen hier tevens inschrijfformulieren 

worden ingeleverd.  

 
 

Artikel 6.  

De vogels moeten worden ingebracht, zonder water met de voorgeschreven witte schone 

universele drinkfonteintjes zonder kenmerk, maar wel met voldoende zaad in de 

zaadbakjes en voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit schelpenzand 

gebruikt worden, uitgezonderd de parkietachtige die in de universeel kooi worden 

ingezonden, deze mogen zaad als bodembedekking hebben. Bij vruchten- en insecteneters 

is grijs/witte kattenbakvulling verplicht. Voor de laatste groep is (eventueel) deskundige 

begeleiding aanwezig. 
 

Artikel 7. 

Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen bij inbreng door het bestuur worden 

geweigerd, evenals vuile en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene 

kooien. 

 

Artikel 8. 

De vogels worden tijdens de T.T. door het T.T. bestuur verzorgd en mogen tijdens de T.T. 

niet uit de kooien worden gehaald of worden verplaatst zonder toestemming en in het 

bijzijn van het T.T. bestuur. 

 

Artikel 9. 

Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele T.T. of schade en verloren gaan van materiaal of 

vogels kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 10 

Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, 

dus niet bij het inbrengen en afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder 

begeleiding van het T.T. bestuur. 

 

Artikel 11. 

De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 13 van het T.T. reglement 

van de N.B.v.V. 

 

Artikel 12. 

De bondsprijzen worden volgens de geldende regels van de N.B.v.V toegekend. 

 

Artikel 13. 

Als verenigingsprijs worden toegekend: Een kampioensbeker, op één na ereprijs, op twee 

na ereprijs. Voor de zang zal een afzonderlijke verenigingsprijs beschikbaar worden 

gesteld. 

 

 

Artikel 14. 

Wedstrijdvogels mogen tijdens de T.T. niet ter verkoop worden aangeboden. 

 

 

 

 



District Overijssel N.B.v.V najaar 2021 

- 17 - 

Artikel 15. 

Het is ten strengste verboden zich met lopers, kooien en/of vogeldoosjes in de T.T. zaal te 

bevinden. 

 

Artikel 16. 

Zangkanaries: Bij inbrengen dienen de volgnummers van de ringen te worden opgegeven, 

dit wordt gecontroleerd. Zangkanaries na de keuring ophalen vanaf 17.00 uur tot 18.00 

uur.  

 

Artikel 17. 

Inzenders waarvan de vogels  een ander voedsel vereisen dan het gebruikelijke zaad  

dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden en het voedsel zelf mee te brengen. Dit 

voedsel aanbieden bij het inbrengen met duidelijke vermelding: eigenaar, kooinummer en 

hoeveelheid verstrekking. Bijzondere vogels mogen, i.o.m. het T.T. bestuur, door de 

eigenaar zelf gevoerd worden (na de keuring).  

 

Artikel 18. 

Inzenders van grondvogels dienen hun vogels vergezeld te doen gaan van een 

inentingsverklaring, ondertekend door een dierenarts. Evt. maatregelen genomen door 

bevoegde instanties, m.b.t. bepaalde groepen vogels, dienen als beschreven uitgevoerd te 

worden. Bij niet navolgen van de voorschriften dienen deze vogels ten spoedigste 

verwijdert te worden uit de TT omgeving. Kosten hieruit voortvloeiende zijn voor rekening 

van de inzender/eigenaar van betreffende vogels. 

 

Artikel 19. 

Door inschrijving voor deze tentoonstelling geeft u de organisatie toestemming om uw 

persoonsgegevens te gebruiken voor administratie en briefwisseling. Tevens geeft u 

toestemming om uw naam en telefoonnummer te publiceren in de catalogus.  

 

Artikel 20. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het districtsbestuur. 

 

Aldus goedgekeurd april 2021 

 

 
Bijlage voorbeeld inschrijving behorende  bij regelement 2020 DTT m.b.t. artikel 3  

 

              

  klasse Kleurslag of soort vogel in  Eigen kweek OK andere bedrag 

  nummer volgorde van vraagprogramma enk stel stam   ring verzekering 

1 
 

 04.193.002  Border bont schimmel 3  1         €250 

2 
 

 04.217.002  Irish fancy bont schimmel 5  1  1      € 440 

3 
 

 21.301.001  Agapornis nigrigenis groen 2  2  1       €300 

4 
 

 enz.               

 

Bovenstaand voorbeeld is een inschrijving van 10 enkelingen 4 stellen en 2 stammen = 26 

vogels!  

 
 
 


