Vogelvrienden
Het is jullie alom bekend dat wij als verenigingen in onze hobby en het voortbestaan van afdelingen
afhankelijk zijn van de aanwas van leden. Vaak hebben we het over vergrijzing, hoewel ik dat woord
niet graag in de mond neem, omdat we ons zelf hiermee negatief wegzetten. Onze hobby valt en
staat bij het hebben van leden in een vereniging. Het is genoegzaam bekend dat we enerzijds aanwas
van leden krijgen door de vader op zoon c.q. familiebanden verhoudingen.
Aan de andere kant moeten we het hebben van promotie, werven, actief de boer op gaan,
vogelmarkten, tentoonstellingen organiseren, kortom door “ons te laten zien”. Promotie bestaat uit
diverse facetten. Zoals eerder opgemerkt o.a. tentoonstellingen, jeugdontmoetingsdagen,
vogelmarkten, spreekbeurten op school of door het gewoon aanwezig zijn tijdens die evenementen
met een promotieteam of stand. Ook verkoop of weggeven van clubshopartikelen leveren een
bijdrage, zoals onze mooie goedkope NBvV kalenders.
Namens het bestuur wil ik met jullie met name gaan naar het aspect het zich laten zien op de
districtstentoonstelling. Normaliter een trekpleister voor elke vogelliefhebber mits georganiseerd en
een show om je te profileren in de omgeving. Op dit moment heeft het district Overijssel voor 2014
de afdelingen Vollenhove, Steenwijk en Steenwijkerwold en voor 2015 de afdeling Wierden gepland
staan. Voor 2019 heeft de afdeling Nijverdal/Hellendoorn een optie genomen.
Jullie zien dus dat 2016, 2017 en 2018 nog niet gedekt is. Om het risico te vermijden dat in deze jaren
geen districtsshow gehouden worden heeft het districtsbestuur naar de mogelijkheden gekeken.
Hierbij is duidelijk dat indien er geen afdeling genegen wordt gevonden er uitgeweken moet worden
naar een locatie die beschikbaar is en die natuurlijk geld gaat kosten. Daarnaast zal het werven van
advertenties in die omgeving een probleem worden, omdat de bronnen van adverteerders al
aangesproken zijn voor eigen TT’s. Het districtsbestuur is er van overtuigd dat het verkrijgen van
materialen en bemensing geen probleem behoeft te zijn, daar we dit in ons eigen belang als
afdelingen zelf op zouden kunnen lossen met vrijwilligers uit de omgeving van een locatie of uit het
district.
In de najaarsvergadering van 13 oktober 2009 is het voorstel van de afdeling Lochem behandeld om
tot een vaste bijdrage te komen per lid van een afdeling als bijdrage aan de financiën van een
afdeling die de district TT organiseert. Destijds is dit voorstel, mede op advies van het districtsbestuur
afgewezen. De reden lagen in het feit dat er voldoende afdelingen waren en dit voorstel alleen
bedoeld was om extra geld binnen te laten komen bij de organiserende afdeling.
De situatie is nu (voorlopig) anders en daarom moeten wij als district hierop reageren. Hiertoe heeft
het districtsbestuur een aantal opties uitgewerkt. Deze leggen wij dan ook aan jullie ter beoordeling
voor.
Scenario 1
Alternatieven zoeken in de vorm van vaste locatie, indien geen enkele afdeling de organisatie op zich
wil nemen.
Scenario 2
Geen district TT meer organiseren in het jaar dat we geen afdeling kunnen vinden, dan wel zich
aanmeldt.

Het districtsbestuur vindt scenario 2 eigenlijk geen optie, daar hiermee de vogelsport/hobby nog
meer afbrokkelt, echter vermeld deze toch omdat keuzes van afdeling tot deze optie kunnen leiden.
Voor scenario 1 zijn diverse optie te bedenken, echter hierbij is jullie (financiële) bijdrage nodig. Wij
denken dat het geen probleem is in het district een locatie te vinden, echter deze kost geld en
meestal zijn inkomstenbronnen uitgeput. Een financiële bijdrage is dan ook noodzakelijk van alle
afdelingen, daar het in ons aller belang is in de “picture” te blijven als vogelliefhebbers. Wij leggen
navolgende voorstellen voor, waarbij vermeld moet worden dat elke afdeling tot op heden 16 euro
districtsfonds betaald en tot voor kort ook 25 euro per jaar voor het aspirant keurmeester fonds.
Optie 1:
Van elke afdeling wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 62,50 per afdeling. De verdeling van
dit bedrag is als volgt; € 50,00 naar de organisatie van de district TT. € 5,00 naar de jeugd van
Overijssel en € 7,50 gaat naar het district voor het “lief en leed” potje in beheer van het
districtsbestuur t.b.v. gebeurtenissen in het district. De huidige bijdrage van het districtsfonds vervalt
hiermee.
Het bedrag zal (mogelijk) via de bond worden geint en doorgeschoven naar de districtsrekening.
Berekening
Gemakshalve uitgaande van 50 afdelingen binnen het district levert dit een organiserende afdeling
2500 euro input op. Dit maakt de huur van een locatie makkelijker en kan bijdragen aan de
additionele kosten zonder dat men afhankelijk is van adverteerders.
Optie 2:
Verhogen van het inschrijfgeld per vogel. Momenteel is het inschrijfgeld per vogels € 2,00.
Dit is al jaren gelijk. De huidige bijdrage van het districtsfonds blijft zoals nu in tact.
Berekening
Ongeveer 2.000 vogels werden de afgelopen jaren ingeschreven voor € 2,00 per vogels dat levert
ongeveer € 4.000 op. Verhoog dit met € 0,50 dan levert dat 2.000 x € 0,50 = € 1.000 euro op.
Nadeel is dat je niet kunt bouwen op een vaste inkomstenbron daar dit afhankelijk is van
ingeschreven vogels. Laatste jaar ongeveer 1700 vogels. 1000 euro extra is niet echt locatie en
kostend dekkend. Mogelijk voordeel is dat de inzenders de show betalen.
Optie 3
Het voorstel (gedeeltelijk) zoals destijds in 2009 door afdeling Lochem ingebracht. Zolang er een
afdeling is geen bijdrage. Is er geen organiserende afdeling dan bijdrage van 1 euro per lid per
afdeling. Leden in Overijssel fluctueert rond de 3000. Nadeel geen vaste inkomstenstroom. De
grotere afdelingen betalen het meest, terwijl ze misschien niet de grootste inzenders hebben.
Berekening
Bij 3000 leden genereert dit een bedrag van 3000 euro startkapitaal. De huidige bijdrage van het
districtsfonds blijft zoals nu intact.
Optie 4
Ons district kent 51 afdelingen. Elke afdeling neemt jaarlijks verplicht 30 kalenders af. De afdeling
doet met de kalenders wat zij zelf wil. Verkopen voor minimaal € 2,50 betekent terugvloeien van de
kostprijs in de afdelingskas, gratis weggeven is een kostenpost voor de afdeling van 75 euro. De
kalenders doen in ieder geval naast financiën genereren ook nog promotioneel werk.

Berekening
51 x 30 = 1530 kalenders, die elk jaar verspreidt worden binnen het district.
Totale inkomsten zijn 1530 x 2,50 =
3825,00
Aan de NBvV moet inkoop afgerekend worden
1530,00
Over voor de districtskas
2295,00
2000 euro gaat naar de afdeling die de district TT organiseert. 295 euro zal als reserve worden
weggezet. De huidige bijdrage van het districtsfonds blijft zoals nu in tact.
Voordeel van deze optie is dat het de afdeling geen geld hoeft te kosten, daar dit afhankelijk is van
het feit of jullie de kalenders verkopen of weggeven. E.e.a. heeft wel een extra effect nl. promotie.
Optie 5
Geen district TT in het jaar waarin geen organiserende vereniging zich heeft gemeld.

Jullie zien dat met name bij optie 1, 2 en 4 dat er een vaste inkomstenbron ontstaat bij het
organiseren van een district TT.
Optie 4 kan inhouden dat de bijdrage zoals nu gelijk blijft, mits alle kalenders verkocht worden.

Graag ontvangt het districtsbestuur andere optie, indien u deze weet.

