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Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Districtsbesturen
Leden

In deze nieuwsbrief een aantal feitjes en tips. Te beginnen met een aantal tips rondom de inschrijving
van wedstrijdvogels op de Mondial en vervolgens een aantal zaken die kort geleden in de Bondsraad zijn
besproken. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief gewenst.

Inschrijven wedstrijdvogels Mondial

Autorisatie inschrijving COM
Velen van u zijn reeds aan het inschrijven voor de Mondial 2019 en dat doet ons deugd. Er bereiken ons echter ook veel vragen, meestal verzonden via het systeem van SIS COM dat men niet kan inschrijven omdat het systeem niet zou werken. Dit is tijdelijk het geval.
Mogelijk hebt u over het hoofd gezien dat er een handleiding aan de inschrijving is gekoppeld. Hierin staat duidelijk dat u na invoer van uw
kweeknummer, voorafgegaan door de letters NL …. En vervolgens de invoer van uw wachtwoord, 24 tot 48 uur dient te wachten om geautoriseerd te worden. Na deze autorisatie kunt u pas vogels invoeren. Dit is om te controleren of u ook echt lid bent van de organisatie en om de
registratie omgeving alleen voor u benaderbaar te maken.
Het systeem heeft dus 24 tot 48 uur nodig om u te autoriseren. Geduld is dus belangrijk. Wacht echter niet tot de sluitingsdatum om uzelf te
autoriseren, anders kunt u geen vogels meer invoeren.
Mocht u niet kunnen inloggen, stuur dan GEEN mail naar het genoemde e-mailadres infosiscom2018@gmail.com, maar neem contact op met
de helpdesk van de NBvV zoals genoemd in Onze vogels en op de site.
Wijziging adresgegevens
Het komt voor dat uw gegevens niet correct zijn opgenomen in het COM systeem, b.v. omdat u verhuisd bent. Dit is geen probleem. U kunt

pagina 1

dit zelf in uw eigen digitale omgeving wijzigen. Nadat u ingelogd bent ziet u in de rechterbovenhoek van uw scherm uw naam. Klik op het
pijltje naast uw naam. U ziet hier staan “Mijn Profiel”, als u hierop klikt ziet u uw gegevens. Deze kunt u wijzigen, aanvullen of verwijderen.
Vergeet niet op te slaan door op de knop “Actualizar registo” te klikken.
Verkoopklasse
De helpdesk krijgt tevens vragen over de verkoopklasse. Dit is echter een apart inschrijfsysteem. U dient hiervoor naar de Mondial website te
gaan of via https://verkoop.mondial2019.nl/ naar dit systeem te gaan. De helpdesk voor inschrijving vogels Mondial kan u hierbij niet helpen.
Gala-avond
Zoals eerder beschreven zal het gala plaatsvinden op zaterdag 12 januari 2019. Deze gala avond vindt plaats in de IJsselhallen. U dient zich
hiervoor in te schrijven. Dit kan vanaf 1 december ook weer via een aparte link op de Mondial site. U kunt GEEN kaarten via de inschrijving
van wedstrijdvogels bestellen en betalen, hoewel het systeem dit misschien wel aangeeft. Deze opgaven worden door de NBvV niet geaccepteerd.
NOGMAALS, mogelijk ten overvloede, LEES EERST DE INSTRUCTIES voor u gaat inschrijven, dit voorkomt onnodige vragen bij de helpdesk.

Medewerkers Mondial
Alle medewerkers die zich opgegeven hebben voor de Mondial hebben
kort geleden bericht gekregen van Evert Berns. Mocht dit niet het geval
zijn, geef dat dan even door.
Bent u vergeten om u aan te melden, dat kan nog steeds via E-mail:
medewerkersmondial2019@kpnmail.nl

Vanuit de Bondsraad
audits van de surveillanten
In het kader van de Surveillanten-opleiding worden er audits uitgevoerd op diverse tentoonstellingen. Dit is een onderdeel van het
opleidingstraject. Bij een enkele tentoonstellingscommissie is dit
als een soort examen ervaren. Dit is niet nodig, de audits zijn een
oefening voor de surveillanten-in-opleiding. Zie de uitkomst van de
audit als een gratis advies. Wanneer alle audits verwerkt zijn volgt er
een evaluatie over het tot nu toe gelopen traject en pas daarna wordt
er bekeken of er aanpassing van het beleid nodig is.
noordshow
In de media zijn berichten verschenen dat de Kleindierenshow
Noordshow geen steun meer krijgt van de gemeente Assen. Op
Facebook is dit vertaald naar een verbod op kleindierenshows in
de gemeente Assen. Dit is niet de waarheid. De Noordshow had
een subsidieverzoek ingediend om de show om te toveren naar een
“familie-evenement” en dat heeft de gemeente niet gehonoreerd. De
show gaat dus gewoon door.

verenigingsavonden
In de Bondsraad is geopperd om een centrale “sprekerslijst” samen te
stellen. Het valt vaak niet mee om elk jaar een aansprekend en gevarieerd programma samen te stellen. Een centraal bijgehouden lijst kan
daarbij mogelijk helpen. In het verleden is dit eerder aangepakt, maar
kwam er weinig respons. Wie een avondvullend programma in de
aanbieding heeft kan zich aanmelden bij het Bondsbureau.
tot slot
De enquête over Onze Vogels is inmiddels verstuurd naar alle afdelingen van de NBvV. Graag zouden we zien dat de enquête gezamenlijk
op een afdelingsavond besproken en ingevuld wordt.

Het Hoofdbestuur
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