Mededelingen van de districten
District Drenthe
Het District Drenthe heeft in 2021 al haar activiteiten moeten annuleren als gevolg van
COVID. De laatste show van de Stichting Districtsshow Drenthe heeft daardoor helaas geen
doorgang kunnen vinden. Helaas heeft de Stichting Districtsshow Drenthe besloten om de
termijn niet weer met 5 jaren te verlengen. Daarom heeft het districtsbestuur moeten zoeken
naar een nieuwe organisator van de Districtstentoonstelling en dit lijkt te zijn gelukt. Als de
Drentse verenigingen tijdens de voorjaarsvergadering instemmen, zal de Districtsshow de
komende jaren in week 45 in Ruinerwold worden georganiseerd door Vogelweelde Meppel.
In elk geval in 2022 met een optie voor 2023 en 2024. Bestuurlijk gezien loopt het in Drenthe
geweldig. Drenthe beschikt over een jong en enthousiast Districtsbestuur. In 2022 zal het
Districtsbestuur worden uitgebreid met een functionaris dierenwelzijn.

District Utrecht.
Ondanks wederom een gek Covid jaar zijn wij qua bestuur compleet.
Wij hebben in oktober een bijeenkomst met een kleine 10 bestuursleden van de
verenigingen gehad.
Verder zijn er op wat speldjes uitreiken en een enkele TT bezoeken geen activiteiten
geweest.
Alle correspondentie gaat hoofdzakelijk via mail, whatsapp en telefonisch.
Er is ook afgelopen jaar geen Districtstentoonstelling geweest helaas.
Voor komend jaar gaat Soest dit organiseren en voor de jaren daarna is er nog geen
vereniging die zich hier voor heeft aangemeld. Wij hebben als district Utrecht altijd de optie
om dit zelf te organiseren.
Voor zover ik weet zijn er geen verenigingen die gestopt zijn, of het plan hebben om te gaan
stoppen.
Laten we hopen dat 2022 weer een beetje normaal zal zijn.
Ik denk dat de meeste mensen dan al heel blij zullen zijn.
Met vriendelijke groet,
Ronald van der Putten - District Utrecht
District Friesland
Het afgelopen jaar is erg rustig geweest wat betreft de bijeenkomsten door de ons
opgelegde beperkingen. Toch is het voor een aantal verenigingen nog mogelijk geweest om
een tentoonstelling te organiseren, voor dat alles weer op slot werd gegooid.
Het is net als bij de meerdere districten alleen steeds moeilijker om bestuursleden te vinden,
dit geld zowel op afdelingsniveau als wat het districtsbestuur betreft. Het zal dan ook steeds
vaker gebeuren dat afdelingen stoppen omdat er geen compleet bestuur is te verkrijgen.
Met vriendelijke groet,
Auke Bloemhof - Secretaris/2e voorzitter Friesland

District Noord-Brabant Oost
Het jaar 2020 was bijzonder maar ook 2021 is anders gelopen dan wij verwacht hadden, een
paar tentoonstelling konden gehouden worden en op het laatst moment moesten ook wij de
districtstentoonstelling afblazen.
De contacten met leden, afdelingen en besturen zijn op een laag pitje komen te staan en zal
een flinke klus worden om alles weer op gang te gaan krijgen. Ook 2021 heeft voor een
aantal afdelingen doen besluiten te stoppen met de club, waarbij de nog actieve leden
gelukkig aansluiting hebben gevonden in de omliggende afdelingen.
De jeugdontmoetingsdag en promozaken zijn afgelast maar een fotowedstrijd voor de jeugd
is geslaagd en binnenkort wordt de uitslag bekend gemaakt.
De districtstentoonstelling dit jaar wordt georganiseerd door de afdeling Schijndel, voor de
jaren erna lopen al weer wat gesprekken wij hebben daar een goed vertrouwen in.
Het bestuur is nog compleet maar de voorzitter Peter Verkuijlen gaat i.v.m.
gezondheidsredenen zijn aak overdragen tijdens de voorjaarsvergadering aan Anton
Tijhuis, een aanvullend bestuurslid is nog niet gevonden.

District Zeeland
Het jaar 2021 is voor het district Zeeland, een jaar worden waarin met name de maatregelen
in het kader van Corona, nog steeds gevolgen heeft gehad voor de
ledenvergadering/tentoonstellingen. Ook de districtstentoonstelling is jammer genoeg op het
laatste moment afgelast.
De vogelliefhebbers Walcheren zullen in 2022 voor de 3e maal een poging doen om de
district tentoonstelling te organiseren
Alhoewel de districtsvergadering in het voorjaar nog digitaal is gehouden kon de
najaarsvergadering gelukkig wel fysiek plaatsvinden.
5 verenigingen hebben in 2021 een meerdaagse/eendaagse tentoonstelling kunnen
organiseren
Het district Zeeland bestaat uit 18 afdelingen, maar niet elke afdeling is actief en sommigen
hebben het zwaar door gebrek aan nieuwe bestuursleden of actieve leden, dus de
verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal dalen.
Het ledenbestand in Zeeland is in 2021 gedaald naar 883 leden.
Het district Zeeland hoopt dat 2022 voor veel verenigingen een actief jaar kan worden door
de organisatie van ledenvergaderingen en tentoonstelling. Het fysieke contact hebben we de
afgelopen jaren gemist, een reden temeer om weer actief op de ledenvergadering of
tentoonstelling te verschijnen.
District West Noord Brabant
Het jaar 2021 is gedomineerd door Corona en de effecten er van voor de samenleving.
Hierdoor was het niet mogelijk voor de afdelingen/speciaal clubs en districtsbestuur om alle
vooraf geplande activiteiten doorgang te laten vinden. Dit heeft mede geleid tot het feit dat
de verenigingen het steeds moeilijker hebben om enerzijds voldoende leden te behouden en
daarnaast bestuursleden te vinden die een bestuursfunctie op zich willen nemen. Een
terugloop hiervan is terug te vinden in het jaarverslag van de NBvV.
Veel vergaderingen werden afgelast en tentoonstellingen gingen slechts sporadisch door. In
sommige gevallen werd de lengte van een tentoonstelling ingekort naar maximaal 1 of 2
dagen. De verenigingen die op deze manier hun tentoonstelling toch nog hebben kunnen
houden waren zeer tevreden. Ook de inzenders konden deze initiatieven waarderen. In een
enkel geval werd de dag voor de inzenders opgevuld met een lezing door een aanwezig
keurmeester.
De districtstentoonstelling kon ook in 2021 geen doorgang vinden. Het zoeken naar een
alternatieve datum, die valt buiten de wintermaanden is een mogelijkheid. Mede omdat we

als vogelliefhebbers in de maand december dikwijls ook te maken hebben met de
vogelgriep. Indien een tentoonstelling doorgang kan vinden zijn er toch een aantal
liefhebbers voor wie het niet mogelijk is hun geliefde soorten in te zenden. Voor de
tentoonstellingen wordt de vogelgriep een steeds grotere bedreiging.
Binnen het districtsbestuur hebben we uitvoerig gesproken over de mogelijkheid om te
komen tot alternatieven. In 2022 zullen we hier uitvoerig overleg over voeren met de
verenigingen/speciaal clubs binnen ons district.
We hebben in 2021 een districtsvergadering kunnen houden en wel op 15 oktober 2021. De
vergadering eind april jl. is komen te vervallen, omdat de regelgeving van uit de overheid
met betrekking tot Corona dit niet toeliet.
De speldjes als gevolg van jubilea van leden zijn door de bestuurders van de verenigingen
en/of leden van het districtsbestuur uitgereikt. Dit alles heeft steeds plaatsgevonden in
samenspraak met de vereniging, waarbij de wensen van de jubilarissen leidend waren. Ook
is er in 2021 een verenigingsjubileum gevierd, waarbij door het districtsbestuur een
plaquette is uitgereikt.
Het onderwerp surveillanten is in 2021, door de eerder genoemde beperkingen, onderbelicht
gebleven. Dit onderwerp wordt opnieuw opgepakt en verder uitgewerkt in de eerste helft van
2022.
District Overijssel
Na bijna twee jaar van onzekere tijden en elkaar niet kunnen- en mogen ontmoeten hebben
we in dan toch nog in Oktober een najaarsvergadering kunnen organiseren tussen alle lockdowns door, waarin we de verenigingen van Overijssel hebben kunnen bijpraten over de
lopende zaken. Deze vergadering was meer in het teken van elkaar weer ontmoeten en
informeren en .... indien de districtstentoonstelling in Almelo doorgang zou kunnen vinden de
nodige informatie konden uitwisselen. Echter de Covid gaf zoveel onzekerheden dat we
uiteindelijk als districtsbestuur samen met de organiserende vereniging de beslissing
hebben genomen ook de DTT van 2021 te cancelen. De Goudvink Almelo (A15) heeft zich
meteen weer aangemeld om voor 2022 de DTT alsnog te gaan organiseren. Ook zijn er
tussen de Lock-dows door nog wel enkele TT doorgegaan ,maar ook vele zijn er door de
risico's van Covid besmetting afgeblazen.
Het district Overijssel heeft op de eerste zaterdag van oktober echter wel in een andere
locatie dan gepland de jeugd ontmoetingsdag kunnen organiseren (dit was in eerste
instantie gepland in Heeten en zou samen met de vorm-Postuur club Oost Nederland
worden georganiseerd op een locatie waar uiteindelijk niet te veel mensen bijeen mochten
komen door de Covid maatregelen, er werd uitgeweken naar het clubgebouw van de VV
Ommen). Een gezellige ochtend met een groot aantal enthousiaste jeugdleden, begeleiders,
keurmeesters en organisatoren.
Het bestuur van Overijssel heeft via schriftelijke stemming in het voorjaar gestemd
voor kandidaat bestuurslid Anton Noordik uit Haaksbergen als lid van bestuur. Hij is door
de leden van Overijssel gestemd als vervanging voor Egbert van Dijk die aftredend was en
zich niet meer herkiesbaar stelde.
Het bestuur is nog steeds compleet met 7 leden en de samenwerking gaat voortreffelijk.
Hopelijk brengt het nieuwe jaar ons weer meer zekerheden en kunnen we elkaar weer
regelmatig treffen en de vergader- en TT agenda's weer vullen .
Harry Oude Vrielink - districtsvoorzitter Overijssel

District Limburg
Bestuur: helaas is ons bestuurslid Pierre Stijnen overleden. Daarbij is onze secretaris Huub
Mertens gevraagd om in het Bondsbestuur deel te nemen. Door Huub en Jan Geenen is mij
gevraagd om secretaris te willen worden. Graag gedaan. Hierdoor is ons bestuur Limburg
uitgedund naar 4 bestuursleden. Voor District Limburg te weinig. Er is een uitvraag gedaan
onder de verenigingen medio April 2021. Blij zijn wij met de aanmeldingen van nieuwe
bestuursleden! Wim Bastiaans en Ben Huijbers. Per District vergadering oktober nemen zij
ad interim deel aan het District bestuur. Komende voorjaarsvergadering wordt gestemd.
Helaas heeft Piet Ubachs laatst aangegeven te willen stoppen in het District Limburg. Piet is
penningmeester en wil zijn werkzaamheden goed overgeven. Dus de vacature
penningmeester is vacant. Voor Limburg zijn maar enkele tentoonstellingen door gegaan.
Corona heeft overal roet in het eten gegooid. hopend dat 2022 ons veel meer gaat brengen.
Dat wij weer kunnen spelen gezond blijven en onze vogels kunnen kweken.

