
MAART 2023

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
• Districten
• Keurmeesters
• Ereleden en Leden van Verdienste
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“De NBvV, dat zijn we samen!”

VoorlichtingsbulletinVoorlichtingsbulletin

Jaarverslag en 
Algemene 
Vergadering
Het jaarverslag over 2022 is per post naar alle betrokke-
nen verzonden.  Het boekje bevat ook alle stukken voor 
de komende Algemene Vergadering van 13 mei a.s.

Daaronder bevinden zich de diverse voorstellen waar-
over door de leden gestemd moet worden, alsmede 
een uitleg van de stemprocedure. U kunt alles dus nog 
eens rustig nalezen. 

Het stemformulier voor de afdelingen vindt u als bijlage 
achterin dit bulletin.

Een webversie van het jaarverslag, het volledige 
tentoonstellingsreglement waarover gestemd moet 
worden en de stemformulieren zijn te vinden op onze 
website (Downloads - De Bond).

In dit bulletin vindt u:
• Informatie over de komende Algemene Vergadering
• Het stemformulier voor de afdelingen
• Belangrijke informatie over overheidszaken en de vraag “Ben ik bedrijfsmatig bezig met  mijn hobby?”
• Oproep aan penningmeesters
• Mededelingen hoofdbestuur
• Een vacature op het bondsbureau

LAATSTE OPROEP!

Vorig jaar heeft het bondsbureau meerdere malen 
aan de afdelingspenningmeesters gevraagd om hun 
actieve mailadres door te geven. Dit omdat wij de 
facturen per mail zullen gaan verzenden. Natuurlijk 
reageerden de alerte afdelingen hierop, maar helaas 
is het zo dat een substantieel aantal penningmees-
ters dit tot op heden niet gedaan heeft.
Hierdoor hebben wij de contributiefacturen we-
derom per post moeten verzenden, hetgeen (be-
halve een aanzienlijke vertraging) ook veel onnodige 
kosten met zich meebrengt.
Daarom langs deze weg mede namens de bonds-
penningmeester een laatste oproep om e.e.a. in orde 
te maken. 
Voorafgaand aan de volgende contributieronde zul-
len wij de facturen per mail verzenden. Iedere pen-
ningmeester die zijn/haar mailadres doorgaf zal t.z.t. 
dus een correcte factuur ontvangen. Degenen onder 
u die dit verzuimd hebben dus niet…

Dus graag alsnog doorgeven via info@nbvv.nl
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Ben ik bedrijfsmatig bezig met  mijn 
hobby???

Deze vraag plaagt vele liefhebbers na alle onrust die via Facebook de afgelopen weken verspreid is en voor 
heel veel onrust en verwarring zorgt. Het weerhoudt zelfs een groot aantal mensen om frank en vrij hun hobby 
uit te oefenen.

Wet dieren

De wet ingegaan op 1 januari 2013, ooit opgesteld om het dierenwelzijn te bevorderen, is helder geschreven en 
heeft de eerste acht jaar voor weinig beroering gezorgd in de hobbywereld. In de wet, toegespitst op de commer-
ciële sector, worden regels opgesteld voor het welzijn van het dier en ter voorkoming van verspreiding van dier-
ziektes. Voor de meeste leden van de NBvV op zich niet zo spannend, want ze zijn niet bedrijfsmatig bezig en het 
gros van onze leden zorgt prima voor zijn dieren, want men  wil genieten van verenpracht en vogelgezang. En we 
weten dat we ook dàn pas beloond worden met nageslacht, de grote uitdaging voor vele vogelhouders. Wie zich 
niet aan deze regels houdt, zijn we liever kwijt dan rijk!

Nota van toelichting

Bij deze wet is een Nota van toelichting geschreven. Zeg maar een praktische handleiding van hoe met deze wet 
om te gaan. En daar wringt voor ons de schoen….. 
In deze nota staan een aantal criteria beschreven waarmee de handhaver kan vaststellen of iemand “bedrijfsmatig” 
of “hobbymatig” bezig is. 
Voor het begrip “bedrijfsmatig” zijn een aantal eisen gesteld, zoals bijvoorbeeld  het hebben van een UBN-num-
mer, wat in de wereld van hobbyhouders van geiten, runderen enz. al heel lang normaal is. Een UBN-nummer stelt 
de overheid in staat om bij een uitbraak van een dierziekte het spoor naar de bron te volgen. Niet meer en niets 
minder.
Daarnaast is het hebben van een Certificaat voor houders van dieren verplicht voor handelaren in dieren. 
Voor hobbyhouders van gezelschapsdieren (bijna ons hele vraagprogramma) geldt dat ze niet commercieel en 
dus niet bedrijfsmatig bezig zijn.

Voor de handhavers is echter niet altijd duidelijk of je wel of niet bedrijfsmatig bezig bent en daarvoor 
hanteren ze de volgende criteria;

1. gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het aantal gezelschapsdieren binnen het 
eigen huishouden of de directe familie- en vriendenkring;

2. gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden;
3. gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden hiervoor advertenties geplaatst;
4. ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende activiteiten;
5. registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-nummer;
6. adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;
7. er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.

Een uitleg of dit voor een hobbyfokker geldt:
• Regel 1: Als hobbyvogelhouders fok je thuis in je eigen huishouding met je vogels en dat doe je voor jezelf, 

misschien voor een gezinslid, maar niet in een bedrijfsgebouw ten behoeve van anderen of commercieel 
gewin. 

• Regel 2: Wie of wat is een vriend? Iedereen die bij jou een vogeltje haalt is toch jouw vogelvriend! Je fokt 
niet speciaal voor de handel, maar je fokt voor de hobby en de eer op een tentoonstelling. Je surplus -vogels 
verkoopt je aan of ruil je met je vogelvrienden/collega’s ter uitwisseling van fokmateriaal in het kader van be-
standsverbetering en bloedverversing die je tijdens een tentoonstelling of op een vogelbeurs treft.

• Regel 3: De meeste hobbyhouders hebben alle ruimte vaak nodig voor de eigen vogels en kijken wel uit om 
vogels van een andere te bewaren uit hygiënische overweging.
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• Regel 4: Onze vogelhokken zijn toch niet ingericht om vogels te ontvangen van derden speciaal voor export of 
handel? We hebben geen speciale quarantaineruimtes voor de export. 

• Regel 5: Heb je wel een BTW-nummer en KVK-registratie, maak dan duidelijk dat dit niks met de vogels te ma-
ken heeft.

• Regel 6: De NVWA speurt o.a. Marktplaats af naar advertenties van aanbieders van dieren. Adverteer je heel re-
gelmatig, zodanig dat dat opvalt en gaat het om grote hoeveelheden vogels, dan heb je wel wat uit te leggen.

• Regel 7: Fok je voor geldelijk gewin als doel, dan ben je bedrijfsmatig bezig. Het bezit van een goede admi-
nistratie en verantwoording is dan van groot belang. Meer waarschijnlijk is dat het gros van de hobbyhouders 
geldelijk verlies maakt, maar dat compenseert met de lol in van de mooie hobby.

Handhaving aan huis

De handhavers van de NVWA en LID kunnen bij u aan huis komen controleren. Dit heeft geleidt tot waarschu-
wingen in verband met “bedrijfsmatigheid” die officieel per post gestuurd worden en waarin u geacht wordt de 
geconstateerde feiten binnen een redelijke tijd te herstellen. Meestal is dit de aanvraag van een UBN-nummer en 
het verkrijgen van het Certificaat houders van dieren. Bij een volgende controle moet je daar dan aan voldoen, 
anders volgen mogelijk sancties zoals een boete. Van dit laatste kent de NBvV geen gevallen en volgens NVWA is 
dit ook nog nooit voorgekomen. 
Nu zal de NVWA of LID volgens eigen zeggen nooit zomaar langs komen. Ze komen pas wanneer ze aanwijzingen 
hebben dat u mogelijk “bedrijfsmatig” bezig bent. Ga dan ook bij uzelf na aan de hand van de criteria of u mis-
schien aanleiding geeft voor een huisbezoek.
Daarnaast is de aanvraag van ringen voor Europese Cultuurvogels of CITES-vogels soms ook een aanleiding om 
langs te komen. Als dan blijkt dat u in de ogen van de inspecteur ook “bedrijfsmatig” bezig bent, dan kan dat ook 
een waarschuwing tot gevolg hebben. Onze ervaring is dat dit erg afhankelijk is van welke inspecteur u bezoekt.
Tip: Mocht u ooit een inspectie aan huis krijgen, laat de inspecteur binnen, zich legitimeren en geef een rondlei-
ding. Doet u dit niet, dan komt de inspecteur na een uurtje zeker terug met een dwangbevel en is de gemoedelijk-
heid vast verdwenen en wordt het vast een ander soortig bezoek.

Handhaving op een vogelmarkt

Er wordt zeer regelmatig gecontroleerd door de NVWA. Het doel is dan primair controle op CITES, Europese cul-
tuurringen, dierverzorging en voor de buitenlandse verkopers het hebben van de juiste Traces-papieren. In een 
enkel geval wordt er iemand aangesproken op bedrijfsmatig handelen. Dit betreft nooit particulieren die daar met 
enkele vogels op de markt staan. Eén of twee meter standruimte is tot nu toe niet het jachtterrein van de inspec-
teurs en we verwachten ook niet dat dit gaat gebeuren. Daarboven wordt er soms een praatje gemaakt en afhan-
kelijk van uw antwoorden kan een bezoek aan huis volgen of direct een waarschuwing medegedeeld worden. 
Geef dan antwoorden met de hier boven geschreven criteria in gedachten. Tijdens de laatste AVImarkt is gecontro-
leerd op de Traces van buitenlandse handelaren en is bij de NBvV slechts één geval gemeld van bedrijfsmatigheid. 
Deze persoon heeft zich bij de NBvV gemeld en heeft advies gekregen. Het betrof iemand met een groot aantal 
kooien met veel Europese cultuurvogels en die ook vele honderden ringen per jaar bestelt. 

Wat moet ik als gewone hobbyfokker nu doen?

Bekijk eens van een afstandje in de spiegel naar uzelf. Ben ik hobbyfokker of neig ik toch wel naar bedrijfsmatig? 
Ben je best wel grote hobbyist met tientallen broedkooien en zou je best weleens door een inspecteur als bedrijfs-
matig beoordeeld kunnen worden, dan kun je veel stress en zorgen voorkomen door simpels weg te voldoen aan 
Wet dieren.
• Vraag een UBN-nummer aan bij RVO. Dit kost een paar tientjes per jaar.
• Schrijf je in voor de cursus Houders van dieren. Er zijn aanbieders die dit geheel online regelen vanaf € 395 

inclusief theoretisch- en praktijk examen wat in een onderwijsinstantie wordt afgenomen. Er zijn ook duurdere 
aanbieders die meer begeleiding en hulp bieden.

Kan de NBvV deze scholing niet verzorgen?

Nee, het is een officieel MBO-diploma en alleen onderwijsinstellingen kunnen dit verzorgen. Wel zijn we in gesprek 
met een aanbieder om de cursus voor een schappelijke prijs en met begeleiding in te kopen. Echter: Er zijn al grote 
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wachtlijsten en de examenkosten zijn voor alle aanbieders dezelfde. Nadere info volgt.

Wat doet de NBvV verder?

De hierboven beschreven problematiek rondom Wet dieren bevat veel onduidelijkheid en uit ervaring weten we 
dat de handhavers de criteria naar eigen smaak invullen. Dit komt op ons over als willekeur en onredelijkheid. Als 
enkele jaren zijn we in gesprek met LNV en NVWA over deze problematiek. Jammer genoeg kwam corona daar tus-
sen door en lag het overleg stil. 
Het laatste halfjaar zijn we weer volop in gesprek, zowel met LNV (de wetgever), RVO (de uitvoerder) en NVWA (de 
handhaver). En in deze gesprekken die we samen met KleindierNed voeren blijkt dat alle drie de instanties niet blij 
zijn met de open normen van de criteria. Maar geen van drieën kan hierin een beslissing nemen om de criteria aan 
te passen zonder een langdurig traject van afstemming in de ambtelijke top van LNV, wat uiteindelijk op politiek 
niveau als voorstel ook nog aan de minister de Kamer voorgelegd moet worden. 
Door het rumoer op Facebook is alles jammer genoeg in een snelkookpan gekomen en het is dus niet mogelijk om 
op korte termijn de handhaving anders in te richten. Ook de handhavers zijn hier niet blij mee, maar ze zullen echt 
niet met geslepen messen de markten afstruinen, wat ze ook nooit eerder gedaan hebben, maar dat kunnen ze 
natuurlijk niet hardop zeggen. We zitten dus met zijn allen in een spagaat.

Afspraken met LNV:

Ergens in maart wordt al dan niet besloten om de Nota van toelichting met de gewraakte criteria te herschrijven 
en duidelijker te maken. De NBvV/KleindierNed is hier dan nauw bij betrokken.
Op de korte termijn verandert er echter niets en kunnen we als hobbyhouders alleen maar afspreken om vooral 
wel door te gaan met onze activiteiten op een hobbymatige wijze en zo de handhavers, de wetgever en de pu-
blieke opinie overtuigen dat we  een mooie hobby hebben, waarin we ons best doen om het voor onze dieren zo 
goed mogelijk te doen.
Ook voor zaken als de positieflijst lopen al gesprekken. Wat we de afgelopen paar jaar geleerd hebben, is dat we 
als hobbywereld snel achter de feiten aan lopen. Dat was uit desinteresse, maar ook door de ingewikkelde pro-
blematiek. De huidige problemen van Wet dieren hadden we mogelijk kunnen voorkomen wanneer de NBvV en 
andere organisaties rond 2010 al politiek actief waren geweest en een beleid op dierenwelzijn beschreven hadden.

Advies en ondersteuning

Mocht u als lid van de NBvV ondanks alle goede bedoelingen toch door de NVWA of LID in de problemen komen 
dan kunt u rekenen op advies en ondersteuning. Mocht het tot een boete komen, dan is de NBvV bereid om sa-
men u een proefproces aan te gaan, zodat de rechter zijn licht hierover kan schijnen. 

Vogelmarkt Hardenberg

De NBvV heeft een promotiestand op de vogelmarkt van Hardenberg waar u meer informatie kunt krijgen. Ook 
zijn er op de markt leden van het hoofdbestuur en de Commissie Dierenwelzijn aanwezig die ter plaatste onder-
steuning kunnen geven, maar we hopen en denken dat dat overbodig zal zijn.

Namens hoofdbestuur;
Commissie Dierenwelzijn, ethiek en Regelgeving van de NBvV
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Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV!

Mededelingen hoofdbestuur
Bondsvoorstel

In de Algemene Vergadering van 13 mei a.s. zal het aan-
gepaste TT reglement ter stemming worden gebracht. 
Dit reglement is, mede op advies van de bondsraad, 
vergemakkelijkt, ingekort en daar waar nodig aange-
past. O.a. is de bijlage “Keuren bij kunstlicht” verwijdert, 
deze is nu als advies te vinden op de site van de NBvV.
Het ter stemming te brengen voorstel tot wijziging is op 
de site van de NBvV terug te vinden. 
 
Verkiezingen

Rick Oudenampsen is als hoofdbestuurder aftredend 
en herkiesbaar, terwijl Raymond Berghouwer, reeds als 
interim bestuurder optredende, zich verkiesbaar stelt. 
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot en met 1 
april a.s., zoals sedert 24 februari vermeld op de site van 
de NBvV.

Voor de tuchtcommissie zijn twee kandidaten te be-
noemen, vanuit het hoofdbestuur Rick Oudenampsen 
en namens de leden heeft zich, na een oproep in Onze 
Vogels, dhr. Luijken beschikbaar gesteld. 
De stemmingen dienen in uw afdeling plaats te vin-
den, met mogelijkheid tot discussie en finale bijstelling 
tijdens de districtsvergaderingen. De districten leve-
ren gesplitst de cijfers aan volgens het principe voor/
tegen/blanco/ongeldige stemmen. De totalen van alle 
districten bepalen het eindresultaat. De procedure zal 
u worden toegestuurd. Deze wijze van stemming is in 
overleg met de districtsvoorzitters tot stand gekomen 
en in overeenstemming met het bondsvademecum.  

Ringenbestellen

Het bestellen van ringen verliep in het eerste jaar 
prima. Hopelijk zijn er inmiddels al veel jonge vogels 

geringd met de nieuwe ringen. Dit jaar gaan wij dus op 
dezelfde voet verder. Per april is de mogelijkheid ook 
weer aanwezig om voor 2024 al ringen te bestellen. Kijk 
goed voor welk jaar uw ringen besteld! Is dit voor 2023 
of voor 2024? Alle ringen die voor het jaar 2024 besteld 
worden, worden pas uitgeleverd NA 1 oktober. Wij ver-
zoeken de afdelingen, met name de ringencommissaris, 
om leden die niet zo handig zijn met de computer, weer 
te assisteren. Alvast onze dank!!

Het bondsbureau zal uiteraard weer helpen daar waar 
mogelijk.  Het bondsbureau is echter niet bekend met 
uw wachtwoord. Vergeten? Dan een nieuw wachtwoord 
aanmaken. 

Jubilarissen

Vermelding van jubilarissen en overlijden van leden 
voor plaatsing in “Onze Vogels” dienen door de afde-
lingssecretaris c.q. het bestuur doorgegeven te worden 
aan het bondsbureau.  Ook advertenties dienaangaan-
de lopen via het bondsbureau. 

De aanvraag van jubileumspelden gaan echter via 
(vroegtijdig) uw districtsvoorzitter.

Clubshopartikelen

De NBvV heeft nog steeds een leuk aanbod van pro-
motiemateriaal. U kunt deze bestellen via de website. 
Uiteraard kunt u uw leden polsen of zij belangstelling 
hebben voor de NBvV kalender. Deze kunnen dan via 
de districtsvoorzitters besteld worden, uw district wordt 
op die wijze ook nog financieel ondersteund.



 

 

 

Vacature Hoofd Bondbureau NBvV 

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) is op zoek naar een Hoofd Bondsbureau voor 
werkzaamheden op het kantoor te Bergen op Zoom. 

De NBvV is een organisatie van en voor vogelliefhebbers in Nederland, die zich bezighouden met het 
houden, kweken en showen van gedomesticeerde vogels. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 
het hoofdbestuur van de organisatie (vrijwilligers), waaraan hoofd bondsbureau verantwoording 
verschuldigd is.  

Het bondsbureau, bestaat uit een team van 4 personen (incl. hoofd bondsbureau) die in deeltijd 
werken en biedt service aan de bij de NBvV aangesloten leden of aspirant leden. De organisatie heeft 
momenteel ongeveer 19.000 leden.  

De functietaken zijn: 

- Verantwoordelijkheid/aansturing personeel  
- Eerste contact NBvV m.b.t. info bondsshow, ringen en ledenadministratie 
- Post ontvangst, verspreiding, beantwoording, archivering en opstellen jaarverslag 
- Inkoop en beheer materialen/gebouw en facturatie 
- Systeembeheer en contacten dienaangaande 
- Coördinatie maandblad, acquisitie en opmaak advertenties 
- Bondsmededelingen en jubilea 
- Verzorging oorkondes en prijzen 
- Contacten met diverse ministeries zoals LNV en NVWA 
- Ondersteunen van het hoofdbestuur en de bondsraad.  
- Diverse taken tijdens de Nederlandse kampioenschappen 
- Financiële administratie & contact accountant 

 

Met andere woorden: Wij bieden een afwisselende baan met leuke collega’s. 

Wat verwachten wij: 

Belangrijk is dat Hoofd Bondsbureau een service verlenende instelling heeft, over goede contactuele 
en leidinggevende eigenschappen beschikt en daarnaast flexibel is. Collegiaal is naar medewerkers 
en bestuurders. 

Enige affiniteit met de vogelliefhebberij is wenselijk, maar geen vereiste.   

Wij bieden: 

Een dienstverband van 24 uur per week, welk in overleg naar eigen inzicht ingedeeld kan worden 
waarbij bezetting van het bondsbureau tijdens kantoortijden geborgd is. Wij bieden een passend 
salaris vallend onder de CAO sport.  

Belangstellingsformulieren, incl. cv,  kunnen ingezonden worden naar info@nbvv.nl t.a.v. dhr. H. van 
der Stroom. Om inzicht te krijgen in de NBvV verwijzen wij u naar de site www.nbvv.nl  

mailto:info@nbvv.nl
http://www.nbvv.nl/


 
 

◙ S T E M F O R M U L I E R     
   
AFDELING: _____________    LEDEN:___________ 
 
 
Te gebruiken bij het uitbrengen van de stemmen op de voorstellen zoals opgenomen in de 
agenda en stukken voor de Algemene Vergadering van de NBvV d.d. 13 mei 2023 
 
 
  

VOOR TEGEN BLANCO 

1 Wijziging en aanvulling Reglement TT’s 
NBvV     

2 Verkiezing Rick Oudenampsen (termijn 
2023 – 2026)    

3 Verkiezing Raymond Berghouwer 
(termijn 2023 – 2026)    

4 Benoeming Rick Oudenampsen in de 
tuchtcommissie NBvV    

5 Benoeming dhr. Carl Luijken, namens 
NBvV leden, in Tuchtcommissie      

 
   
                                              
 
GEEF UW STEM AAN DOOR HET PLAATSEN VAN EEN X IN HET BETREFFENDE VAKJE! 
 
 
De jaarstukken worden verspreid onder alle afdelingen van de NBvV. Binnen de afdeling bespreken de leden de 
jaarstukken en voorstellen en brengen vervolgens hun stem uit. De meerderheid van stemmen beslist welk 
standpunt (voor-tegen-blanco) de afdeling inneemt.  
 
Vervolgens kiest de afdeling twee afgevaardigden die de districtsvergadering zonder last en ruggenspraak 
bezoeken namens de afdeling. In het district worden de stemmen van de aanwezige afdelingen geteld gesplitst in 
voor / tegen / blanco.  
 
De afdelingen van voormalig district NH, die niet zijn ingedeeld bij een ander district maar zelfstandig opereren, 
dienen dit formulier voor 1 mei 2023 (per mail) te sturen naar het bondsbureau NBvV.  
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