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1. Inleiding
Het jaarverslag 2020 is wel een heel bijzonder jaarverslag. Geen districtstentoonstellingen,
geen voorbereidingen op het NK. Geen breed gebruik van het nieuwe vraagprogramma en
maar een paar afdelingskeuringen die echt op twee handen te tellen zijn.
Een jaar om snel te vergeten. Maar wat wij e niet snel zullen vergeten.
Het is wel bijzonder om te ervaren hoe je zaken gaat missen als ze er niet zijn. Geen
gespreksavonden, geen technische bijeenkomsten, geen opfrisdagen en ga zo maar door.
Hopelijk dat we in 2021 de schade kunnen inhalen. Wat wel droevig is, is het feit dat er in
2020, acht keurmeesters zijn overleden, waarvan 3 aan Corona. Ook zijn er nog eens twintig
keurmeesters gestopt, geen klein aantal. Als KMV moeten we ons goed over nadenken hoe
we hier mee omgaan in de komende jaren. Een onderzoek uitgevoerd door Berend Bosch
moet ons daarbij gaan helpen. Wij kunnen nu vrij goed inschatten wat er de komende jaren
gaat gebeuren met betrekking tot de te verwachten terugloop van het aantal ingezonden
vogels. En wat de terugloop van het aantal keurmeesters zal zijn.
Ik hoop dat u het komend jaar gezond blijft en dat wij in het najaar weer kunnen keuren.
Secretaris KMV
J.G. de Boer
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2. Bestuurssamenstelling KMV
Het KMV bestuur bestaat het jaar 2020 uit zeven (7) personen in verschillende functies:
Voorzitter Willem Smit
1e Secretaris Hans de Boer
2e Secretaris Wim van Weert
2e Voorzitter: Louis van Kelckhoven a.i.
TC Zang Voorzitter Erik Buizer
TC Kleur en Postuur Voorzitter Rein Grefhorst
TC Tropen en Kromsnavels Voorzitter André Gerritsen
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3. Verkiezingen KMV en TC’s
De verkiezingen zijn door de Lock downs verplaatst naar 2021, bij een zelfde situatie in 2021
als in 2020 worden de verkiezingen verzet naar 2022.
3.2.Verkiezingen KMV-bestuur.
Herkiesbaar als bestuurslid
• J.G. de Boer 2020
Verkiesbaar als bestuurslid
• L. van Kelckhoven 2020
Verkiezingen TC Zang 2020
Geen.
Verkiezingen TC Kleur en Postuur 2020
• Voorzitter R. Grefhorst
• G. Verhaegen 2020
Verkiezingen TC Tropen & Parkieten 2020
• Voorzitter A. Gerritsen
• H. de Vos
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4. Technische commissies

Zie jaarverslag technische commissies

5. Werkgroepen

B. Bosch heeft een onderzoek gedaan naar de toekomstige behoefte aan nieuwe
keurmeesters. Zijn rapport is in oktober 2020 aan het KMV bestuur gepresenteerd en
zal in 2021 verder worden besproken door het KMV-bestuur. Daarna worden de
uitkomsten hiervan bekend gemaakt.

6. Gespreksgroepen

Zie jaarverslag Technische Commissies.

7. Opleidingen

Bij de TC Tropen en Parkieten zijn nog vijf (5 )personen bezig met het 2e jaar Tropen en
nog drie (3) personen met 2e jaar Parkieten Deze opleidingen zijn stil komen te liggen
door de Corona pandemie. Hopelijk kunnen zij in 2021 weer worden opgestart en
afgesloten worden met een examen. Samen met de TC TP is de secretaris KMV Hans
de Boer bezig et het opleiden van een

8. Vergaderstructuur KMV

Het KMV-bestuur heeft achtmaal vergaderd in waarvan viermaal fysiek in Apeldoorn en
vijf keer via internet/Zoom. Dit vergaderen met behulp van Zoom zal in de toekomst ook
worden voortgezet omdat het veel verblijfs- en reiskosten bespaard..

9.

Beleid KMV 2020
Het KMV bestuur zich in 2020 bezig gehouden met de volgende werkzaamheden.
9.1

9.2

9.3

9.4
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Digitaal keuren op VOGEl2021.
De test resultaten van VOGEL2019 zijn meegenomen in de verder
ontwikkeling van het programma. Daarnaast is het programma verder
ontwikkeld in 2020. Ook verviel de druk door de coronapandemie toen het
NK2021 niet doorging. In 2021wordt de ontwikkeling verder opgepakt.
Aanpassing keurmeesterreglement in 2021.
Dit heeft het hoofdbestuur van de NBvV uitgevoerd omdat de statuten van de
NBvV in 2020 zijn gewijzigd was het noodzakelijk om het
keurmeesterreglement op een aantal punten aan te passen.
Bijtijds, hoe verder.
Het KMV bestuur heeft besloten om Bijtijds in 2021 in de vorm een
nieuwsbrief te gaan uitbrengen. In het beleid van 2021 wordt dit verder
toegelicht.
Led-keurverlichting.
Het onderzoek is klaar en kan in 2021 in een proefopstelling in kleine kring
door een aantal keurmeesters getest worden.
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9.5

Overige zaken.
• Richting hoofdbestuur een brief verzonden dat het de KMV het
onacceptabel is dat keurmeesters onheus worden bejegend.
• Onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan het aantal
keurmeesters in de toekomst (opleiding) kijkend naar het teruglopend
aantal NBvV leden en het aantal vogels op de tentoonstellingen.
schuift aan bij de werkgroep van VOGEL om zo mee te kunnen praten
over de organisatie van de keurdag en de KMV-stand.
• Opleiding en examen afgenomen van de heer S. Ahmed Alalawi uit
Bahrein.
• In overleg met het hoofdbestuur organiseren dat de KMV vanaf 2021 een
eigen financieel budget krijgt met een penningmeester binnen de KMV.
• Afspraken maken met het hoofdbestuur om artikelen van Bijtijds ook in
Onze Vogels te plaatsen.
• Het hoofdbestuur geadviseerd om het NK Zang los te koppelen van
VOGEL. In het belang van de zang en haar liefhebbers? Of te wel een
afzonderlijk NK zang te houden.
• Instructie voor DTT en NK zijn aangepast.
• Richtlijnen gemaakt voor het keuren op 1,5 meter.
• Niet gevraagd en niet beoordeeld toegevoegd aan de keurrichtlijnen
• De keurmeesterpas pas na 10 jaar te vervangen door een nieuwe.
•
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Het hoofdbestuur voorgesteld om de volgende voorstellen ten nemen:
• De vergoeding voor de aspirant-keurmeester die de
opleidingsdagen bezoekt en met goed gevolg zijn tentamen c.q.
examen aflegt, krijgt een vergoeding € 0,10 per gereden km en €
5,00 verblijfskosten per bezochte opleiding dag, te laten vervallen.
Is overgenomen
• De eenmalige vergoeding voor het slagen als keurmeester te
verhogen en vast te stellen op € 100,00. Is overgenomen
• De vergoedingsregeling aanpassen en opnemen in de
vergoedingsregeling dat er een vergoeding is voor de
verblijfskosten voor maximaal twee verplichte
keurmeesterbijeenkomsten als genoemd in artikel 16 lid 1 en 2
van het keurmeesterreglement per jaar per dagdeel. Is
overgenomen.
• De keurvergoeding per dag vast te stellen op € 55,00 en de
vergoedingsregeling voor de keurmeester, die de leiding heeft op
een districtstentoonstelling vanwege de administratie taken ook te
verhogen naar € 55,00. Is afgewezen i.v.m. het corona jaar, blijft
voorlopig 50 euro.
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10.Voorstellen keurmeesters en stemmen

Er zijn in 2020 geen voorstellen ingebracht voor de algemeen vergadering in 2021. Ook
heeft de VJTD geen doorgang gehad i.v.m. de pandemie.

11. Keurmeester en Keurtechnische aspecten
11.1 Aantal keurmeesters 1-1-2020 en op 31-12-2020
Op 1-1-2020 betrof het aantal keurmeesters in totaal 263, in 2020 zijn er 8
keurmeesters overleden en 26 keurmeesters zijn er gestopt (de keurmeesters die in
januari en februari 2021 zijn gestopt zijn hier in meegenomen) op 31-12-2020 zijn er
hebben wij nog 228 keurmeesters lid van de keurmeestersvereniging.
11.2

Voorstellen voor de Bondsraad
In 2020 zijn er de volgende voorstellen door het KMV gedaan in de Bondsraad.
A. Het hoofdbestuur geadviseerd om het NK Zang los te koppelen van VOGEL. In
het belang van de zang en haar liefhebbers. Dit voorstel is overgenomen.
B. Het hoofdbestuur voorgesteld om de volgende voorstellen ten nemen:
o De vergoeding voor de aspirant-keurmeester die de opleidingsdagen
bezoekt en met goed gevolg zijn tentamen c.q. examen aflegt, krijgt een
vergoeding € 0,10 per gereden km en € 5,00 verblijfskosten per bezochte
opleiding dag, te laten vervallen. Is overgenomen
o De eenmalige vergoeding voor het slagen als keurmeester te verhogen en
vast te stellen op € 100,00. Is overgenomen
o De vergoedingsregeling aanpassen en opnemen in de vergoedingsregeling
dat er een vergoeding is voor de verblijfskosten voor maximaal twee
verplichte keurmeesterbijeenkomsten als genoemd in artikel 16 lid 1 en 2
van het keurmeesterreglement per jaar per dagdeel. Is overgenomen.
o De keurvergoeding per dag vast te stellen op € 55,00 en de
vergoedingsregeling voor de keurmeester, die de leiding heeft op een
districtstentoonstelling vanwege de administratie taken ook te verhogen naar
€ 55,00. Is afgewezen i.v.m. het corona jaar, blijft voorlopig 50 euro.
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12 Keuringen en agenda
12.1

Toewijzing keuringen door KMV en TC
Er zijn door het KMV-bestuur een tiental keuringen opnieuw verdeeld onder
keurmeesters. Oorzaak ziekte of stoppen keurmeester en helaas ook overlijden van
keurmeesters.

12.2

Keurmeester tekorten keurseizoen 2019
In het keurseizoen 2019 is er herhaaldelijk een beroep gedaan op het KMVbestuur voor het zoeken naar oplossingen bij een keurmeesters te kort. Een aantal
keurmeester viel voor langere tijd uit door plotseling ernstig ziek worden. De
openstaande keuringen konden allen goed worden opgelost met medewerking van
collega’s. Waarvoor onze dank.

13 Klachten keurseizoen 2020 exclusief COM-Zwolle
Het keurseizoen 2020 heeft één klacht opgeleverd, de keuring van het NK 2020 is
hierin niet meegenomen.
TC

Aantal

Gegrond

Nog in behandeling

0

Ongegrond/ niet
ontvankelijk
0

Tropen &
Parkieten
Kleur & Postuur
Zang

0
1
0

1

0

0

0

14. Archivering
Het KMV-bestuur maakt gebruik van de server van de NBvV, het archief 2020 is bijna
geheel digitaal, op een paar rouwkaarten na zijn er geen mappen gevuld met papier.
Het secretariaat registreerde 77 ingekomen stukken en 84 uitgaande stukken. Het
aantal mails was “met dank aan de pandemie” goed behapbaar voor de secretaris
15. Internationale keuraangelegenheden
Geen
16. Bijtijds en nieuwsbrieven
In 2020 is Bijtijds viermaal verschenen en zijn er drie nieuwsbrieven verzonden.
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