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Nieuwe cursus
Surveillant
Dit najaar start er op verzoek van veel afdelingen voor
de tweede keer de cursus NBvV-Surveillant. Niet alle
afdelingen hebben een surveillant of kiezen er voor om
een extra surveillant binnen de gelederen te hebben.
De Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving heeft
wederom de organisatie in handen.
We hebben er voor gekozen om de cursus in een sterk
verkort tijdsbestek aan te bieden.
De cursus bestaat uit 5 modules die elk met een toets
worden afgesloten die met een voldoende resultaat
dient te worden afgesloten, waarna de volgende module aangeboden wordt.
De praktijkopdracht kan al gedurende dit tentoonstellingsseizoen afgewerkt worden.
Een snelle cursist kan in betrekkelijk korte tijd de studie
afronden, aangezien het een individueel traject is.
Afdelingen die één of meer kandidaten hebben kunnen
dit doorgeven vanaf nu, via de mail bij
k.snijder57@gmail.com met vermelding van naam,
adres, email, telefoon en afdeling(code).
Na opgave ontvangt de kandidaat een schrijven waarin
staat wat er van de surveillant verwacht wordt en hoe
de cursusopbouw is.

Aan:
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Districten
• Keurmeesters
• Ereleden en Leden van Verdienste

Ringen
De digitale ringenbestellingen lopen in de meeste
gevallen als een trein. Op het bondsbureau is te zien
dat de bestellingen gedaan worden en grote partijen
ringen zijn dan ook al gearriveerd op het bondsbureau.
Daar is men druk doende e.e.a. te sorteren, te verpakken en verzend gereed te maken voor de leden. Vanaf 1
oktober worden de ringen uitgeleverd.
Heeft u nog niet besteld en bent u een zogenaamde
“vroeg kweker”, bestel dan z.s.m. om de ringen op tijd
te krijgen voor aanvang van de kweek. Denkt u erover
om bepaalde vogels aan te schaffen, waarvoor u nu
nog geen ringen heeft besteld of weet u nog niet welke
vogels het gaan worden, bestel dan ringen (10 stuks
b.v.) van de bijbehorende diameter. Meestal heeft een
liefhebber toch wel een richting van de soort vogel die
men erbij wil nemen.
Het is uiteraard het goedkoopst als u bij bestelling weet
welke ringen u allemaal denkt te gaan gebruiken, dit
i.v.m. de bijkomende administratiekosten.
Heeft u niet nog niet besteld? U ringencommissaris kan
u daarbij mogelijk helpen of anders de medewerkers
van het bondsbureau. Wacht niet tot het laatste moment!

We zien uw opgave graag tegemoet.
Cie. DE&W NBvV
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Tentoonstellingen
In de TT agenda op de site staan inmiddels vele geplande tentoonstellingen. De tentoonstellingen zijn inmiddels per provincie geordend en niet meer op district.
Dit maakt het zoeken voor u makkelijker om in een
bepaald gebied een TT te vinden.
U kunt de TT digitaal aanvragen, dit gaat dus niet meer
via de districtsvoorzitter middels fysieke documenten.
Vraagt u de TT digitaal aan dan komt deze automatisch
in de keuragenda te staan.
Vergeet niet na inschrijving van de vogels dit formulier
weer in te vullen met de definitieve cijfers, zodat uw
show verzekerd is en u bondsprijzen toegestuurd kunt
krijgen.

Keurmeesters
Vergeet u niet de door u gecontracteerde keurmeesters
een herinneringsbrief te sturen. U kunt dat uiteraard digitaal doen, net zoals een keurmeester digitaal gecontracteerd kan en mag worden.
De NBvV heeft de laatste jaren aanwas gekregen van
enthousiaste keurders. Ook zij zijn genegen bij u te
keuren.

Corona c.q. Vogelgriep
Twee jaren zijn wij geconfronteerd met corona en hierdoor zijn de meeste shows niet doorgegaan. Laten wij
hopen dat de tentoonstellingen nu wel kunnen doorgaan. Corona is niet weg! Houdt u zo veel mogelijk aan
de basisprincipes dan houden wij het veilig voor elkaar.
Zodra er op het gebied van corona iets te melden valt,
zullen wij dat via bulletins doen, zoals u dat gewend
bent. Geen nieuws is dan ook goed nieuws.
Voor wat betreft de vogelgriep mag duidelijk zijn dat
deze het hele jaar heeft doorgewoekerd in Nederland.
Op moment van dit schrijven is er in een groot gedeelte
van Gelderland vogelgriep geconstateerd. Een ramp
voor de getroffen pluimveehouders. De NBvV, middels
de commissie dierwelzijn en wet geving zal daar waar
nodig en wenselijk informatie op de site van de NBvV
plaatsen m.b.t. vogelgriep. U kunt hier de maatregelen
op dat gebied vinden en lezen.
Wilt u up-to-date informatie dan kunt u dit vinden via
de overheidspagina Landelijke maatregelen bij uitbraak
vogelgriep | Vogelgriep | Rijksoverheid.nl. Hier kunt u de
postcode van uw afdeling invoeren en exact zien welke
maatregelen er gelden in dat betreffende gebied.
Mededelingen m.b.t. vogelgriep gelden in de meeste
gevallen nog steeds risico vogels, en voor de NBvV zijn
dat de kwartels en Frankolijnsoorten.

In ons vorige bulletin vroegen wij de afdelingen om het mailadres
van de peningmeester door te geven aan het bondsbureau. Zij zullen namelijk m.i.v. 2023 de contributiefacturen nog slechts per mail
toegestuurd krijgen.
Helaas hebben veel afdelingen hierop nog niet gereageerd. Hoort uw
afdeling daar ook bij, dan graag nog even uw aandacht hiervoor!
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Nederlandse Kampioenschappen
U heeft ze ongetwijfeld al gezien de aankondigingsposter met de prachtige goudvink erop. Attente leden vragen
zich af of er een vergissing gemaakt is qua data omdat de zondag in de TT ontbreekt.
Dat klopt, de vogels gaan zaterdagmiddag/avond weer naar huis, dus hier is geen sprake van een vergissing.
Nieuw is de bijgevoegde vogelbeurs gedurende drie dagen. Nadere informatie m.b.t. openingstijden, inschrijvingen voor de wedstrijd- en verkoopklasse maar ook voor de vogelbeurs volgt nog. Zie hiervoor vooral de site NBvV
of de facebookpagina Vogel2023.
Diverse vragen worden er gesteld over de toekomst en de eventuele locatie. Het heeft geen enkele zin hiertoe
hoofdbestuurders te benaderen, daar een nieuwe locatie op dit moment nog steeds in onderzoek is. Er zijn ideeën
en eerste grove lijnen duidelijk qua data, lengte en locatie maar momenteel niet meer dan dat. Elke speculatie
veroorzaakt onrust en daarnaast de prioriteit gaat eerst naar de NK 2023.
Wij hopen dat velen voor de laatste keer meedoen in Zwolle. Mocht de NK onverhoopt geannuleerd worden door
corona of vogelgriep dan krijgt u uiteraard uw inschrijfgelden weer teruggestort. Vooralsnog gaan wij uit van een
mooie Nederlandse Kampioenschappen show in Zwolle.

Vogel
2023

De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV

Deze poster
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Bondskruis

Kalenders

Op een verzoek vanuit een van de zuidelijke districten
en met ondersteuning van de bondsraad heeft het
hoofdbestuur ingestemd met de wens het bondskruis
terug te laten keren in een soort nieuwe “oude stijl”. Dat
wil zeggen het bondskruis als landkaart van Nederland
is verdwenen. Hiervoor keert terug het bondskruis op
een marmeren voetje, uiteraard wel met het logo van
de NBvV zoals wij deze na de fusie hebben geaccepteerd.

De NBvV verkoopt en distribueert al jaren de prachtige
NBvV kalender. Deze blijft te bestellen maar gezien de
prijsstijgingen van grondstoffen, zoals o.a. papier, moet
de prijs iets verhoogd worden (van € 2,50 naar € 3,00).
Helaas ontkomen wij hier niet aan. Bestellingen kunnen
gedaan worden via de clubshop NBvV, maar nog beter
is dit per afdeling te doen bij de districtsvoorzitter van
uw district.

Dit bondskruis en bijbehorende bondsmedailles krijgt
u toegezonden na het indienen van het digitale TT
verzekeringsformulier waarop de definitieve gegevens
over uw TT staan.

Ondanks de prijsverhoging kan het district dan nog
steeds zijn spaarpotje laten groeien en bent u als
besteller goedkoper uit, aangezien u de verzendkosten
niet betaald.

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers-NBvV

2023

Kleine grasparkiet violet - Melopsittacus undulatus • Piet Onderdelinden †
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Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV!
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