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Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB  Bergen op Zoom
tel.  0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Keurmeesters
• Districten
• Ereleden en Leden van Verdienste
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“De NBvV, dat zijn we samen!”

VoorlichtingsbulletinVoorlichtingsbulletin

Bondsbureau

José van Oers-Schouteren, financieel-administratief 
medewerkster op  het bondsbureau is na een dienst-
verband van 21 jaar bij de NBvV met verdiend pensi-
oen gegaan. Wij gunnen José de rust na een, zowel op 
privé- als werkvlak, hectische periode. Wij danken haar 
voor de inzet voor ons als vogelliefhebbers en wensen 
haar geluk en gezondheid toe.  
Momenteel worden haar taken tijdelijk overgenomen 
door onze bondspenningmeester Dirk Verburg.   

Pensionering

Ledenadministratie

• Het is zowel voor de afdelingen als voor de centrale 
ledenadministratie van groot belang dat beide 
ledenlijsten gelijk zijn. Dit omder meer i.v.m. de 
toezending van het maandblad. Dat is dan ook de 
reden dat het bondsbureau niet op verzoeken van 
afdelingsleden om een adreswijziging door te voe-
ren in kan gaan en hiervoor altijd doorverwijst naar 
de secretarissen. Daarom een dringend verzoek om 
mutaties binnen uw vereniging zo snel mogelijk 

Herinnering

Zoals in de laatste Algemene Vergadering vast-
gesteld is zal m.i.v. de komende incassoronde de 
bijdrage van de verenigingen voor een bondslid-
maatschap € 24,00 per jaar zijn (was € 22,00). Voor 
jeugdleden is de bijdrage zoals altijd 50%. Zoals te 
doen gebruikelijk wordt dit bedrag in twee deel-
rondes geïncasseerd. deze vinden plaats in febru-
ari en oktober.
In 2024 zal nogmaals een contributieverhoging 
van € 2,00 plaatsvinden.
Tevens kunnen de afdelingen bondsleden per 
2023 nog slechts per half jaar uitschrijven, te 
weten per 30 juni en per 31 december. De afdracht 
aan de bond wordt hier ook op berekend.

In deze uitgave vindt u informatie over:
• De contributie voor bondsleden
• De ledenadministratie
• Het afgelopen Nederlands Kampioenschap
• De Mondial 2023 in Napels
• Uitsluiting invasieve soorten
• Uitleg over bedrijfsmatigheid, UBN-nummers en certificaten

door te voeren.
• Tevens het verzoek om in uw administratie nog 

eens goed te controleren of de mailadressen van de 
secretarissen en penningmeesters daarin juist zijn 
en deze waar nodig te corrigeren.
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normaliter geplaatst wordt in de NK catalogus, domweg 
vergeten is. Het niet plaatsen van de catalogus op in-
ternet is echter een bewuste keuze geweest, dit vanuit 
commercieel oogpunt. Er worden minder catalogi ver-
kocht als deze op internet geplaatst wordt, waardoor er 
een verliespost ontstaat op de gedrukte exemplaren. 

Het niet plaatsen van de verkoopvogels achter in de 
catalogus of in een separaat overzicht is tevens een 
bewuste keuze. De focus bij de Nederlandse kampioen-
schappen ligt op het wedstrijdelement i.c.m. showen 
aan leden en publiek. De NBvV wil vermijden dat de NK 
als een commercieel evenement gezien gaat worden. 
Een verkoopklasse bij de NK is een service, tegen kost-
prijs, naar de leden. Gelukkig zag de NVWA (die gecon-
troleerd heeft) dit ook zo. 

Het hoofdbestuur, maar ook de commissie NK 2023, 
heeft veel plezierige contacten gehad, veel blijde 
gezichten gezien en veel bemoedigende opmerkingen 
gehad. Dank voor uw enthousiasme en soms geduld. 
Hopelijk brengt dit meer inzenders op het idee om in 
2024 vogels mee te laten spelen op het gezamenlijke  
NK. 

Inschrijven invasieve 
soort
Het vraagprogramma gaf afgelopen jaren de mogelijk-
heid om de Roodbuik Buulbuul in te schrijven. Deze 
werd met name genoemd. Doordat deze vogel recente-
lijk als invasieve soort is bestempeld door de overheid, 
mag er met deze vogel niet meer gekweekt worden 
en mag deze tevens niet meer vervoert, verhandeld en 
dus ook niet geshowd worden. Genoemde regel in het 
huidige vraagprogramma zal dus verwijderd worden:

17.016.005 Kala buulbuul
  
E.e.a. betekent tevens dat de vogel ook niet in de groep 
niet genoemde Buulbuul soorten ingeschreven mag 
worden:

17.016.060 Buulbuul niet genoemde 
soorten

Mondial Napels
Tijdens de Mondial in Napels (Rome) hebben de Neder-
landse inzenders in totaal 114 medailles met hun vogels 
in de wacht gesleept. Hieronder 59 gouden, 37 zilveren 
en 18 bronzen medailles. Er werden 444 vogels op een 
perfecte wijze getransporteerd naar Napels. 
Er is geen enkele vogel gestolen (er was ook een per-
manente videobewaking door vaste camera’s en een 
drone) en de convoyeurs van COM NLD hebben hun 
taak meer naar behoren uitgevoerd. Het was voor hen 
een meer dan zware taak onder de gegeven omstan-
digheden. 
Dankzij GARVO, de sponsor van een bus, de brandstof 
en tolgelden was de deelname voor dit jaar gegaran-
deerd en kon het transport plaatsvinden. 

Nederlandse 
Kampioenschappen
Het was de laatste keer dat wij in januari samen waren 
in Zwolle om de Nederlandse Kampioenschappen te 
houden. Ook de IJsselhallen gaan verdwijnen, zoals de 
Americahal in Apeldoorn al verdwenen is. Het zoeken 
naar een nieuwe locatie is nog in volle gang en kent 
veel hobbels. Zodra duidelijk is waar we terecht kun-
nen, voor een betaalbaar bedrag, stellen wij u op de 
hoogte.

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen leek het 
wel of wij als organisatie het wiel opnieuw uit moesten 
vinden. Niet alles liep even soepeltjes, soms zelfs hele-
maal verkeerd. Gelukkig konden zaken redelijk hersteld 
worden. De oorzaak van sommige zaken die verkeerd 
zijn gegaan lag in het feit dat wij over gaan of al gedeel-
telijk overgeschakeld zijn naar een ander geautomati-
seerd digitaal systeem. Dit heeft elkaar af en toe gebe-
ten. Excuses daarvoor! Om speculatie te voorkomen wil 
het hoofdbestuur aangeven dat de inzenderslijst, die 
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Bijdrage van de commissie Dierenwelzijn,-ethiek & Wetgeving NBvV

Nasleep NK 2023

Tijdens de tweede openingsdag werd de organisatie 
verblijd met een bezoek van vier inspecteurs van de 
NVWA. Graag wilden ze een inspectie uitvoeren op 
naleving van de diverse regelgevingen, dit n.a.v. een 
mailtje van de NBvV om een evenement aan te willen 
melden op de NVWA-website. Het werd een erg formeel 
gesprek wat pas na een rondje tentoonstelling ont-
dooide. 
Het aanmelden van een evenement, zoals een vogel-
beurs of vogeltentoonstelling, werd in het verleden 
middels een simpel invulformulier gedaan, maar sinds 
vorig jaar is de aanmeldprocedure lastiger geworden 
voor een vereniging. Het ministerie van LNV en de 
NVWA was hiervan al op de hoogte gebracht tijdens 
een bezoek van de cie. Dierenwelzijn, -ethiek en wetge-
ving aan de NVWA afgelopen zomer. Na een rondje over 
de vogeltentoonstelling, waarbij de vogelverkoop en de 
medicijnverkoop van standhouders extra beoordeeld 
werden, volgde een korte evaluatie. 

Ten aanzien van de medicijnverkoop werden geen on-
geregeldheden geconstateerd. 
Met betrekking van de kraamverkoop en de NBvV-
verkoopklasse werden geen tekortkomingen gecon-
stateerd jegens de particuliere verkopers. Wel moet de 
NBvV voldoende voorlichtingsmateriaal verstrekken bij 
NK 2024. 

De volgende keer moet er eerder melding gemaakt 
worden van het evenement, inclusief een vermelding 
van een Certificaat van houders van dieren. Ook moet 
het UBN-nummer, indien de hal dit heeft, doorgegeven 
worden. 

NB: De NBvV was in het bezit van een Certificaat (in de 
persoon van de districtsvoorzitter van  Overijssel) en de 
IJsselhal had achteraf een UBN-nummer, welke gebruikt 
had kunnen worden.
Verder constateerde men dat de tentoonstelling er 
goed uitzag, dat de vogels goed verzorgd werden, dat 
de ent-papieren en CITES-papieren aanwezig waren, 
evenals een lijst met aanbieders van de verkoopvogels 
en dat de organisatie aantoonbaar zijn best had gedaan 
om de tentoonstelling wel op tijd aan te melden en ook 
in het bezit was van een Certificaat houders van dieren. 

De onderstaande reminders gaan we verder uitleg-
gen via Onze Vogels, de website en nieuwsbrieven. 

• Bij een tentoonstelling zonder verkoopklasse hoeft 
er geen Certificaat houders van dieren aanwezig te 
zijn (onze surveillanten hebben dit in hun cursus 
gehad).

• Bij een vogelbeurs dus wel! Een willekeurige mede-
werker (dus ook een lid van de NBvV die dit certi-
ficaat namens zijn district behaald heeft) mag zijn 
certificaat hiervoor inzetten. 

• Een evenement met dieren moet minimaal 15 da-
gen voor aanvang bij de NVWA aangemeld worden. 
(Google: “ aanmelden van een tentoonstelling”)

• De organisatie van de tentoonstelling zorgt voor 
voldoende voorlichtingsmateriaal over het verant-
woord houden van vogels. De NBvV gaat dit rege-
len en zal dat op de website ter download aanbie-
den. De Houderijrichtlijnen die de NBvV al heeft en 
de informatie van de LICG volstaan en daar zal in 
het voorlichtingsmateriaal naar verwezen worden.

Acties van de Commissie; Dierenwelzijn,-ethiek & 
Wetgeving NBvV

• Het produceren van voorlichtingsmateriaal op 
vogelmarkten.

• Verdere uitleg over hoe een evenement aan te mel-
den bij de NVWA in de volgende nieuwsbrief.

• Het uitrollen van een organisatiemodel voor de dis-
tricten betreffende de surveillanten en de surveil-
lanten-coördinator.

Bedrijfsmatigheid

De commissie is vrijwel dagelijks bezig om vragen te 
beantwoorden die helaas lastig te beantwoorden zijn. 
De meeste vragen betreffen het begrip “bedrijfsmatig-
heid”. Oftewel: “mag ik vogels verkopen”. Er gaan veel 
verhalen, halve waarheden en hele onwaarheden over 
dit onderwerp rond. Ondanks uitleg op onze website 
blijft dezelfde vraag rondzingen op internet. Helaas 
is een “zwart-wit” antwoord niet mogelijk. Feit is wel 
dat “de soep niet zo heet gegeten wordt” als wel be-
weerd wordt. Momenteel zitten we geregeld aan tafel 
bij diverse beleidsmedewerkers van LNV die echt wel 
oren hebben over onze nood en ook echt wel mee 
willen denken.  Er liggen voorstellen van ons op tafel 
die vruchtbaar lijken. Voorstellen die richting een getal 
gaan van gehouden vogels of aangekochte ringen. Hoe 
hoog die aantallen zullen worden en of dit wettelijk ge-
zien ook echt geregeld kan worden, daar wordt nu aan 
gewerkt, maar zal vast nog een aantal maanden duren.

Wat is bedrijfsmatigheid?

In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, heeft dit niks 
te maken met het begrip “geld”. De term bedrijfsma-
tigheid is heel slecht gekozen en behelst de zorg om 
dierenwelzijn en het voorkomen van (besmettelijke) 
dierziekten en niet het willen “geld verdienen” met de 
verkoop van vogels. Een doorsnee lid valt dus niet on-
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Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV!

der de definitie van Bedrijfsmatigheid, maar de grens is 
ook voor ons niet duidelijk en het is dan ook heel lastig 
om een eensluidend advies aan de leden te geven.

Certificaat van houders van dieren

Wie dieren houdt met een commercieel doel, zoals een 
dierenwinkel, moeten dit MBO-certificaat halen ik het 
kader van dierenwelzijn. Per diergroep is een certificaat 
te behalen. Wij zijn echter niet commercieel bezig en 
hebben dit niet nodig. Nu weten we dat bij controles 
dit wel vaak door de handhavers gezegd wordt. Soms 
middels een erg formeel schrijven. Dit geeft heel veel 
onrust en dat hebben we ook meerdere malen aange-

kaart bij LNV. Zeer binnenkort volgt hier een gesprek 
over met de betreffende instanties met als inzet om een 
redelijker handhavingsregiem te bespreken. Dit zou 
flink rust geven.
Toch kiest een steeds groter aantal van onze leden om 
deze cursus “om gedonder te voorkomen” te volgen. 
De online-aanbieders bieden dit al vanaf 395 euro aan. 
De NBvV is in gesprek met een MBO-instelling om dit in 
samenwerking met onze bond ook zo goedkoop moge-
lijk aan te bieden. De NBvV kan dit niet zelf verzorgen, 
omdat de examinering uitsluitend door een erkend 
opleidingsinstituut afgenomen kan worden. Wanneer 
dit gerealiseerd wordt, maken we dat z.s.m. bekend.

VOGEL
2023

De NBvV dankt alle 
deelnemers, vrijwilligers en 

sponsoren voor hun bijdrage 
aan de Nederlandse Kampioen-

schappen.

Zonder jullie kan de 
tentoonstelling niet bestaan!

Tot ziens op “VOGEL2024”!


