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Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Districtsbesturen
Besturen van de KMV en TC’s
Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
Ereleden en Leden van Verdienste
Keurmeesters

Als bijlage bij dit bulletin ontvangt u:

•
•

Een bestelformulier voor gedrukte raambiljetten
Van een aantal districten informatie vanuit het districtsbestuur

van het hoofdbestuur
na de mondial
Na het succes van de Mondial blikken we naar de toekomst.
De NBvV is een sterke organisatie en wil dit graag blijven, ondanks dat het ledental jaarlijks daalt. Vier maal per jaar komt
de Bondsraad bijeen, om samen met het hoofdbestuur het
beleid wat jaarlijks vastgesteld wordt in het Beleidsplan te bewaken en daar waar nodig aan te scherpen. Eens per jaar, eind
mei, komt de Algemene Vergadering bijeen om de jaarstukken
te evalueren, verslag te krijgen van de diverse commissies,
bestuursleden te benoemen en naar de toekomst te kijken.
algemene vergadering
Dit jaar is er echter door de Bondsraad gekozen om de AV naar
het najaar te verplaatsen. Door de hectiek van de Mondial
kwam de voorbereiding van de AV in de knel. Dit heeft tot gevolg dat nog niet alle stukken voor de AV compleet zijn om in
de voorjaarsvergadering van de Districten te behandelen. Wel
krijgen de secretarissen van alle verenigingen en de Districten
het gebruikelijke boekwerk, maar dit is, naast de gebruikelijke
documenten, gevuld met een concept-agenda en het door
de Bondsraad geëvalueerde Beleidsplan 2018. Het nieuwe
Beleidsplan 2019 ontbreekt in zijn geheel.
De definitieve agenda en het Beleidsplan ontvangen de secretarissen van de afdelingen en de Districten uiterlijk in mei per
mail.
verkiezingen hoofdbestuur - commissaris en
voorzitter
In het hoofdbestuur is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar, Sjoerd Munniksma. Na een periode als hoofdbestuurder
van meer dan 12 jaar, is het welletjes geweest. Tijdens de AV
zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van de man die 12

jaar lang de verantwoording droeg voor een goed verloop van
de Vogel en als klapstuk, de Mondial.
Er ontstaat dus een vacature voor een hoofdbestuurder,
waarvoor kandidaten zich kunnen melden, voor 31 mei op het
Bondsbureau. Na de verkiezingen worden de werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het hoofdbestuur opnieuw
verdeeld.
Ook aftredend, maar herkiesbaar, is Klaas Snijder de huidige
voorzitter van de NBvV. Tegenkandidaten voor de functie als
voorzitter kunnen zich melden uiterlijk 31 mei 2019 bij het
Bondsbureau.
Na 31 mei volgt via een mail aan de secretarissen van de
verenigingen een instructie hoe de verenigingen hun stemmen
kunnen uitbrengen.
vogel 2020
Het NK wordt weer in Zwolle gehouden. Het hoofdbestuur is
echter van mening dat na het succes van de overweldigende
Mondial, we niet terug kunnen grijpen op het beproefde
concept. Een werkgroep is momenteel bezig om het NK nieuw
elan te geven door de opzet en het karakter te vernieuwen. Het
NK moet een breder publiek gaan trekken, om zo de hobby
meer te promoten en niet onbelangrijk, de financiën op orde te
krijgen. Het NK wordt elke keer duurder en weegt zwaar op de
begroting.
onze vogels
De enquete is massaal ingevuld. Meer dan 300 reacties, ongeveer 50% individuele reacties, 25% reacties van verenigingsbesturen en ongeveer 25% door verenigingen tijdens een ledenavond. De uitkomsten waren erg positief. Gemiddeld wordt
Onze Vogels met een ruime voldoende gewaardeerd. Een paar
opvallende zaken waren de percentages over het gebruik als
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naslagwerk. Slechts een 40% bewaart OV als naslagwerk. Dit
zal vast te maken hebben met het gebruik van internet. Ook is
bijna de helft van de reageerders positief over een onlineversie
van OV. De uitkomsten worden momenteel geanalyseerd door
het hoofdbestuur.
Één van de actieplannen is dan nu al om te onderzoeken of
een onlineversie haalbaar is. Ook wordt er hard gewerkt aan
het tot stand brengen van een bredere redactie.
nieuwe keurrichtlijnen
In Onze Vogels april komt een artikel over een aantal wijzigingen van de keurrichtlijnen. Een keurmeester mag een vogel
sinds twee jaar waarderen met 95 punten. Na een evaluatie in
het keurmeestercorps bleek dat het voor zowel de inzender als
voor een aantal keurmeesters niet altijd duidelijk was wanneer een vogel die hoge waardering nu werkelijk verdient. Dit
resulteerde in een aantal gevallen tot te hoge waarderingen.
95 punten is alleen voor top-vogels. Ook op de Mondial werd
slechts met mondjesmaat 95 punten gegeven. In maart is er
een technische dag voor de keurmeesters waarin de nieuwe
richtlijnen uitgelegd worden.

moment aan een verbeterde versie. In april wanneer de Bondsraad bijeenkomt zal een presentatie volgen. Of de nieuwe
statuten voor de AV in september klaar zijn valt te betwijfelen.
nieuw vraagprogramma
Een commissie vanuit de keurmeestersvereniging werkt momenteel in opdracht van de Bondsraad aan een nieuw vraagprogramma. Het nieuwe vraagprogramma sluit zo veel mogelijk
aan bij het COM-vraagprogramma. Het komende tentoonstellingsseizoen en op het NK2020 is het huidige vraagprogramma
nog van kracht.
tot slot
De NBvV zit bepaald niet stil en roept dan ook een ieder op
om actief mee te denken en waar mogelijk de handen uit de
mouwen te steken. Laat uw stem horen in uw vereniging en
als verspreid lid via het district, zodat de Districtsvergaderingen levendige vergaderingen worden.
Namens het hoofdbestuur wens ik u allen goede bijeenkomsten toe.

nieuwe statuten
De notaris heeft het hoofdbestuur gewezen op een paar weeffouten in de huidige statuten. Het hoofdbestuur werkt op dit

Klaas Snijder - Bondsvoorzitter

aan de secretarissen:
•

•

•

Wilt u a.u.b. niet vergeten om wijzigingen in uw afdelingsbestuur door te geven aan het bondsbureau? Nog te vaak
komt het voor dat wij informatieverzoeken, opmerkingen,
facturen, ringen, etc. naar de verkeerde personen doorsturen. Dit geeft ook voor uw vereniging een boel te vermijden rompslomp!
Het bondsbureau wordt nogal eens door secretarissen
benaderd met vragen over het bondslidmaatschap van
hun leden, en dan met name over de datum waarop zij lid
werden. Heel veel van die informatie hebben zij echter
al lang tot hun beschikking: zij kunnen namelijk op de
website waar zij inloggen voor mutaties, keurmeesters,
etc. eenvoudig een Excel-bestand vinden waarin al deze
gegevens te vinden zijn. Dit bestand kan ook prima een
uitgangspunt voor uw administratie zijn!
Veel afdelingsleden sturen ons netjes een een verhuisberichtje als dat aan de orde is. Toch doet het bondsbureau
daar in principe niets mee en verwijzen wij de leden in
kwestie naar de afdelingssecretaris. Dat is geen onwil,
maar de enige manier om te voorkomen dat de gezamenlijke adminstratie van de secretaris en bondsbureau met
elkaar in de pas blijven lopen. Er zouden anders verschillen ontstaan waar de secretaris niet van weet, met alle
gevolgen van dien. Dus a.u.b. ook de wijzigingen snel
doorvoeren.

Het boekje met het jaarverslag e.d.
wordt in week 12 per post bij alle
afdelingssecretarissen bezorgd.
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