Voorlichtingsbulletin
“De NBvV, dat zijn we samen!”
Aan:
•
•
•
•

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
tel. 0164 - 23 50 07
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Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
Leden

Aan de leden van de NBvV
Op de valreep van 2020 nog wat lezenswaardigheden vanaf
de bestuurstafel in het laatste nieuwsbulletin van dit jaar.
Veel leesplezier toegewenst.
Hoofdbestuur NBvV

ALGEMENE LEDENVERGADERING

FACEBOOK

Huub Mertens is door de Algemene Ledenvergadering
benoemd als nieuw hoofdbestuurslid en Albert Zomer herbenoemd als vicevoorzitter. In de daarop volgende HB-vergadering is Huub, op voorspraak van Sjaak van Bennekom, benoemd tot secretaris van de NBvV. Sjaak van Bennekom is nu
commissaris en de andere functies zijn gelijk gebleven. Klaas
Snijder voorzitter en Dirk Verburg penningmeester.
Daarnaast is een akkoord gegeven op de nieuwe statuten van
de NBvV, die inmiddels van kracht zijn.

De NBvV was al enige jaren
actief op Facebook, maar
vooral als “zender”. Na het
verschijnen van de december
column van de voorzitter in
Onze Vogels die repte over
drukbezochte Facebookpagina’s, zoals die van Kleine
kleurgrasparkieten, kwam er
reactie van de Facebook paginabeheerder Patrick Don P Lippe
die de pagina SNGN De Gouldamadine kwekers beheert.

NIEUWE STATUTEN
De nieuwe statuten staan op onze website www.nbvv.nl

ONZE VOGELS
Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwde lay-out van
Onze Vogels, dit naar aanleiding van de uitkomsten van een
enquête die gehouden is in het kader van het promotieplan
welke afgelopen jaar voor de NBvV gemaakt is door een student. Ergens halverwege 2021 kunt u een vernieuwde uitgave
verwachten met minder glimmend papier, een moderner lettertype en neutraler achtergronden, wat het lezen vast en zeker
zal veraangenamen. U ziet, er wordt geluisterd.

Het hoofdbestuur heeft dit opgepikt, contact gezocht en om
hulp gevraagd met als resultaat dat donderdag 17 december
een nieuwe pagina geopend is onder de NBvV-vlag. Een nieuwe pagina bedoeld voor vogelliefhebbers van allerlei pluimage.
Een plek waar we de vogelhobby kunnen vieren, zeker nu in
deze moeilijk tijd.
Onze oproep is: Sluit je aan, doe mee en kom met
ideeën, maar lees wel even de spelregels.

NK 2022 EN 2023
De NBvV heeft een contract met Libéma om in Zwolle het
NK te kunnen houden. Aanvankelijk leek het dat Zwolle vervroegd dicht zou kunnen gaan, maar in gesprekken met de directie is ons duidelijk geworden dat de IJsselhallen nog niet op
de nominatie staan om te sluiten. Dat geeft de werkgroep ruim
voldoende tijd om een alternatief te zoeken. Wordt vervolgd!
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AFSCHEID VAN SAMEN MEER DAN 500 JAAR ERVARING!
Voor de vogelliefhebberij zou 2020 een jaar worden met tentoonstellingen, eendaagse shows, tafelkeuringen, zoals elk jaar.
Helaas weten we allemaal wat er is gebeurd. De planning van bijna alle evenementen werd totaal op z’n kop gegooid, nog
beter gezegd bijna compleet gecanceld.
Uiteraard deed dat vreselijk veel pijn in alle geledingen van onze organisatie, maar ook daar buiten. Naast de evenementen
konden en kunnen bijeenkomsten niet door gaan. Bijeenkomsten waar normaliter personen even in het “zonnetje” gezet
worden. Het corona gooit alles op z’n kop in onze hobby.
Een flink aantal keurmeesters zag 2020 al als jaar om te stoppen met hun activiteiten vanwege uiteenlopende redenen. De
één had zich al voorgenomen op een bepaalde leeftijd te stoppen, de ander zag steeds meer op tegen het vroege opstaan, het
verre reizen en de bijkomende files, een blessure die voor ongemak zorgt of meer aandacht voor de kleinkinderen en sommigen, omdat de vele veranderingen bijna niet meer bij te houden zijn. Een flink aantal had de agenda voor 2020 voor hun
keuringen als afscheidstournee vol staan, maar helaas werd het in de meeste gevallen geen tour met afscheid. Geen handjes
schudden, geen gedag zeggen tegen de club waar je al jaren komt en geen klein gebaar in ontvangst nemen als dank voor
de vele jaren keuren en daarnaast opleiden, begeleiden en van advies dienen. Teleurstellend natuurlijk! Uiteraard gaat de
keurmeestervereniging als de situatie er weer naar is en dit toelaat op gepaste afscheid nemen. Via dit bericht een bedankje
voor al die keurmeesters die zich vele jaren hebben ingezet voor onze vogelliefhebberij, te weten:
Dhr. Haan, de R 		
32 jaar keurmeester
Dhr. Heurik, v.d. H.G. 		
Dhr. Houtkooper, A.J. 		
43 jaar keurmeester
Dhr. Meulemans, L.S.L. 		
Dhr. Schoolmeesters, P 		
31 jaar keurmeester
Dhr. Bakhuizen, J
		
Dhr. Hondorp, G.H.
		
33 jaar keurmeester
Dhr. Spronsen, van A 		
Dhr. Vervest, H 			
12 jaar keurmeester
Mevr. Crouzen, B
		
Dhr. Zwart, L
		
39 jaar keurmeester
Dhr. Camps, H.M.J.
		
Dhr. Someren, van G 		
37 jaar keurmeester
Dhr. Steinz, G
		
In het begin van 2020 waren Dhr. Dijkink en Dhr. Riechelt al gestopt.

35 jaar keurmeester
19 jaar keurmeester
30 jaar keurmeester
37 jaar keurmeester
30 jaar keurmeester
14 jaar keurmeester
12 jaar keurmeester

Allen HARTELIJK DANK namens het hoofdbestuur NBvV en alle afdelingen. Wij hopen u te blijven zien op de vele shows
tussen de stellingen!!

NIEUWE TARIEVEN EN VERZENDING VAN DE RINGEN
De kosten die wij maken om ringen te produceren stijgen.
Daarbij kunt u natuurlijk denken aan materiaalkosten, maar
ook de kosten voor anodiseren, salariskosten, onderhoud, etc.
worden hoger. In verband hiermee zijn wij genoodzaakt om de
prijs van de ringen iets te verhogen.
Ingaande de bestelling voor ringen voor ronde 1 van 2022
(dus vanaf 1 april 2021) zijn de prijzen als volgt:
Gekleurde ringen

€ 0,25

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen

€ 0,40

Kunststof ringen

€ 0,40

Gekleurde ringen voor beschermde vogels

€ 0,35

Volledig gekleurde ringen voor beschermde vogels

€ 0,50

Aluminiumkleurige ringen (groot)

€ 1,00

Roestvrij stalen ringen

€ 2,00

Spoedbestelling: basisprijs ring plus

€ 1,00

Niet-leden: basisprijs ring plus

€ 1,00

Overigens zijn wij daarmee in vergelijking met andere organisaties nog steeds de goedkoopste!
Daarnaast vertellen wij u niets nieuws als we vaststellen dat de
kwaliteit van de postbestelling in Nederland hard achteruit is
gegaan. Ook voor het verzenden van ringen heeft dit consequenties: bij vrijwel elke verzending komt het tegenwoordig
voor dat er een of twee niet bezorgd worden. En waar die
dan blijven? Om de vereniging en de betreffende leden niet
d e dupe te laten worden maken wij dan de hele bestelling
opnieuw! Dat kost ons tijd, werk en materiaal en de leden hebben sowieso de ringen later of te laat. Soms komen we er dan
na drie weken achter dat de eerste bestelling dan pas afgeleverd wordt. En ringen voor beschermde soorten mogen wij
geen tweede keer maken, dus moet de ringencommissaris de
bestelling nogmaals doen, maar dan met andere volgnummers.
Kortom: narigheid alom!
Verreweg het verstandigste zou zijn om alle ringen aangetekend te gaan verzenden. Alleen het probleem daarbij is dat
e.e.a. een enorme administratie vergt en voor de leden veel
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hogere kosten met zich meebrengt. Als alternatief hebben we
besloten om (eveneens ingaande de eerste bestellingen voor ronde 1 van 2022) de ringen voortaan als een
brievenbuspakje te gaan verzenden. Hiervoor is geen handtekening voor ontvangst vereist, maar elke zending heeft wel
een track & trace mogelijkheid, waardoor wij weten waar een
zending zich bevindt.
De (geringe) meerkosten van deze verzendingen zullen worden
verdisconteerd in de administratie- en verzendkosten.
Ingaande ronde 1 bedragen die voor een afdelingslid
€ 3,00 en voor Verspreide Leden, niet-leden en spoedbestellingen € 4,50 per bestelling.

Tot zover dit nieuwsbulletin en we sluiten af met u en uw naasten een heel
gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen.
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