
NOVEMBER 2022

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

Inschrijving VOGEL 2023 van start!
U vindt alle informatie over Vogel 2023 op onze website.

ENTREEBEWIJZEN
In verband met drukte aan de kassa’s is het verstandig uw entreebewijs en catalogus van tevoren online aan te 
schaffen.
DEELNAME WEDSTRIJDVOGELS
Aan deze Nederlandse Kampioenschappen kunnen alleen leden en jeugdleden van de NBvV deelnemen.
De link om wedstrijdvogels in te schrijven is https://vogel.nbvv.nl/ 
Het verkort tentoonstellingsreglement en Reglement bondsshow 2023 vindt u ook op de website.
DEELNAME NBvV-VERKOOPKLASSE
De link om vogels voor de NBvV-verkoopklasse in te schrijven is https://verkoop.nbvv.nl/
DEELNAME MARKTKRAAMVERKOOP
U kunt hiervoor een deelnameformulier downloaden op de website. Het document bevat alle informatie die u 
nodig heeft om een kraam te kunnen reserveren.

PROGRAMMA:
• Inbrengen van vogels zondag 8 januari
• Geopend voor publiek donderdag 12 t/m zaterdag 14 januari.
• Op zondag 8 januari is de inbreng van de vogels van 10.00 tot 15.00 uur
• Op maandag wordt er gekeurd
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VERZEKERINGSPAPIEREN EN PRIJZEN TENTOON-
STELLINGEN

Graag deze alleen verzenden via het digitale systeem. 
Het geeft verwarring dat afdelingen nog steeds per 
post de aanvraag verzekering en prijzen fysiek in sturen. 
Dit is niet meer nodig, zelfs ongewenst. Via de digitale 
omgeving van de afdeling, kan elke afdeling na be-
kend worden van de ingeschreven vogels, de aanvraag 
aanvullen en verzenden. Het bondsbureau ontvangt 
deze automatisch en de afdelingen ontvangen hierop 
de bondsprijzen.  

KEURCONTRACTEN

De kracht zit hem soms in de herhaling, dus nogmaals 
voor de duidelijkheid! Het keurcontract voor keurmees-
ters hoeft niet meer via de post verzonden te worden. 
Ook dit kan digitaal, na telefonisch contact met de 
keurmeester en controle op zijn/haar beschikbaarheid. 
Het keurcontract kan digitaal geüpload en verzonden 
worden. De gevraagde keurmeester bevestigd de 
afspraak dan met een bevestigingsmail. Er zijn dus geen 
enveloppes en postzegels meer nodig.

Keurmeesters dienen nog wel een herinneringsbrief 
te ontvangen over datum en locatie. Ook deze kunt u 
downloaden via de NBvV site. Deze mag, bij voorkeur, 
uiteraard ook digitaal verzonden worden. Gaat uw TT 
vanwege een bijzondere oorzaak niet door, dan is het 
belangrijk de gecontracteerde keurmeesters in kennis 
te stellen en om leesbevestiging te vragen. Komt een 
keurmeester en de show is gecanceld, dan heeft hij/zij 
recht op reis- en de keuronkostenvergoeding. 

VOGELGRIEP

M.b.t. vogelgriep verwijzen wij iedereen naar de site 
van de NBvV. In een 10 km zone mag geen TT of vogel-
beurs plaatsvinden. Individueel mag je WEL vanuit de 
10 km zone naar een TT buiten de zone.  De beperking 
is er als je ook kwartels en Frankolijnen in bezit hebt, 
dan mag de liefhebber geen vogels insturen. De maat-
regelen door de overheid m.b.t. vogelgriep gelden 30 
dagen vanaf de ingestelde maatregel voor dat gebied. 

• Op 12, 13 en 14 januari  is de hal van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag tot 15.30 uur open voor publiek.
• De officiële opening voor genodigden is op donderdag om 11.00 uur.
• De uitgifte van de NBvV-verkoopvogels is om 14.30 uur.
• De Kraamverkoop stopt om 15.00 uur.
• De uitgifte van de wedstrijdvogels begint om 16.00 uur.
• Gewetenbezwaarden stellen we in de gelegenheid om zaterdag 7 januari tussen 15.00 en 16.00 uur hun vogels 

in te brengen. De uitgifte is op zaterdag, gelijk aan de andere deelnemers.

Het heeft geen enkele zin de NVWA, het bondsbureau 
of de bestuurders te benaderen voor een ontheffing op 
de maatregelen. Die wordt niet gegeven. 

Bij cancelen i.v.m. overheidsmaatregelen m.b.t. vogel-
griep krijgt de keurmeester geen keur-vergoeding.  
Keurmeesters die afgezegd worden, ZONDER dat er 
sprake is van vogelgriepmaatregelen in het gebied 
waar de TT gehouden zou worden, hebben WEL recht 
op keurvergoeding, mits deze tijdig is afgezegd. Zie 
hiervoor de termijn op het keurcontract.   

DISTRICTSTENTOONSTELLINGEN

Organisatoren van district TT’n 2023 en verder, dienen 
zelf hun keurmeesters te contracteren. Let op de juiste 
bevoegdheden van de keurmeesters. Keurmeesters zijn 
NIET toegestaan om in hun eigen district te keuren. Het 
TT en daarnaast het keurmeesters reglement moeten 
hierop nog aangepast worden, echter e.e.a. moet qua 
TT reglement nog bekrachtigd worden in de Algemene 
Vergadering van 13 mei 2023. 

LEIDINGGEVENDEN DISTRICTSTENTOONSTELLING 
EN GROTERE SHOWS

Elk district mag bij de district TT’n vanaf 2023 keur-
meesters benaderen die de leiding hebben. Voor de 
twee disciplines dient elk afzonderlijk een leidingge-
vende ingeschakeld te worden, zodat de voorbereiding 
tot keuren goed verzorgd wordt en de keuring zo op-
timaal mogelijk verloopt. Dit is een niet te onderschat-
ten bezigheid. Vanwege de extra werkzaamheden mag 
deze leidinggevende keurmeester, zoals het vergoe-
dingsreglement al enkele jaren vermeld, eventueel 
dubbele keuronkosten declareren bij de organisatie 
(vanwege voorbereiding en kopieerwerk).  
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Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV!

SURVEILLANTEN NBvV

Het gaat goed met de nieuw gestarte opleiding surveil-
lanten. Enkele tiental aanmeldingen zijn bij de commis-
sie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving binnengekomen. 
Een prima zaak dat deze commissie deze online cursus 
geeft en beschikbaar maakt voor een extra lichting 
geïnteresseerden. 
  
Het hoofdbestuur gaat zich buigen over een eventuele 
vergoeding voor surveillanten als tegemoetkoming 
in de onkosten, b.v. reiskosten. Nadere berichtgeving 
hieromtrent volgt. 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN

De locatie voor de Nederlandse Kampioenschappen, 
NA Zwolle 2023, is nog NIET bekend en gaat een heel 
moeilijk verhaal worden. Echter wij houden goede 
moed en wachten de inspanningen van de commissie 
NK af. 

Voor inschrijvingen voor het district, de Nationale Kam-
pioenschappen en de Mondial, kunnen de sites van de 
districten ( www.nbvv.nl/districten ) NBvV (www.nbvv.
nl ) en COM.nl (https://com-vogels.nl/ ) worden geraad-
pleegd. 

2023ogelV
De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV

IJsselhallen 
Zwolle

3 daagse 
Vogelbeurs!

12, 13 en 14 januari

www.nbvv.nl
Facebook: NBvV en Neder-
landse vogelliefhebbers

EXTRA

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN ZANG

De Nederlandse Kampioenschappen zangkanaries (drie 
soorten zang) worden op drie verschillende locaties in 
Nederland gehouden. Zie hiervoor de diverse berich-
ten op de NBvV site of in Onze Vogels, dan wel via de 
afdelingen, die deze wedstrijden onder auspiciën van 
de TC zang organiseren. Hiermee is aan de wens van de 
zangkanarie kwekers voldaan.

ALGEMENE VERGADERING 2023

De Algemene Vergadering 2023 is gepland voor zater-
dag 13 mei. De districten kunnen hier alvast rekening 
mee houden. Naast vertegenwoordigers van de distric-
ten, indien er geen corona maatregelen zijn, is het de 
bedoeling dat de districten zoals gebruikelijk vertegen-
woordigd worden door het gehele districtsbestuur. 
Het hoofdbestuur gaat zich buigen over een aanpas-
sing van de stemprocedure zodat er meer recht gedaan 
gaat worden aan de uiting van voor- en tegenstem-
mers. Ook het huidige hoofdbestuur wil meer inzicht in 
voor- en tegen stemmen voor een voorstel of verkiezin-
gen. 
Mededelingen m.b.t. voorstellen en verkiezingen 2023 
worden ruim voor de AV gegeven. 
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Kleine grasparkiet violet - Melopsittacus undulatus • Piet Onderdelinden †
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Hij is er weer!

De NBvV-kalender

Te bestellen via onze webshop

shop.nbvv.nl

€ 3,00€ 3,00


