
 
 
 
 
 

 
 
 
Oktober 2023  
 
Geachte standhouders, 
 
Namens het hoofdbestuur nodigt de werkgroep NK u van harte uit om weer deel te nemen als 
standhouder op Vogel2023. 
Dit zal de laatste editie in de IJsselhallen te Zwolle zijn. De werkgroep is in opdracht van het 
hoofdbestuur al geruime tijd bezig een nieuwe locatie te vinden, maar ook een andere opzet van het 
evenement. De huidige uitvoering wordt onbetaalbaar voor de NBvV, maar ook het publiek wil 
verandering. Dit zal resulteren in een show die korter open is voor publiek en waarbij de vogels 
aanmerkelijk korter op de show aanwezig zullen zijn. Een maatregel die dierenwelzijn aanmerkelijk 
zal tegemoet komen, maar ook voor u een aanmerkelijk kosten besparing zal opleveren. 
Editie 2023 zal dus nog in de “oude” stijl zijn. Na 2023 informeren we u welke keuzes er gemaakt zijn. 
Tijdens de traditionele borrel op de vrijdag stellen we in de gelegenheid om uw mening kenbaar te 
maken. De standhouders zijn niet alleen voor de NBvV belangrijk, maar ook voor de bezoekers die 
graag willen kijken, vergelijken en hun voorraad aan willen vullen. 
 
Schema Vogel 2023  6 t/m 14 januari 2023 

- Zaterdag 7 inbreng van vogels gewetensbezwaarden 
- Zondag 8 inbreng van de vogels 
- Maandag 9 Keurdag 
- Dinsdag 10 en woensdag 11 opbouw voor standhouders 
- Donderdag 12, vrijdag 13 Open voor publiek vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag 14 

tot 16.00 uur. Uitgifte van de vogels van 16.00 tot 18.30 uur  
- Zaterdag 14 afbouw voor de standhouders van 18.30 uur tot 21.00 uur en op zondag 15 van 

9.00 tot 12.00 uur. 
 
Borrel 
Op vrijdagmiddag na sluiting van de showdag om 17.00 uur nodigen we u en uw medewerkers uit 
voor de traditionele borrel. Dan luisteren we graag naar uw opmerkingen en aanbevelingen, maar 
ook tijdens de openingsdagen zullen we langskomen voor een praatje.  
 
Informatie kunt u verkrijgen bij Rein Grefhorst Tel: 0630136503  
 
Sponsoren   
Een show als de onze heeft helaas nog steeds sponsoring nodig, want het NK is jaarlijks een grote 
verliesgevende kostenpost voor de NBvV. Inmiddels heeft de NBvV afspraken gemaakt met een 
sponsor voor het voer en bodembedekking, een sponsor voor de drinkflessen en een sponsor voor de 
polsbandjes, waar we erg blij mee zijn. 
Tevens zoeken we een sponsor die voor een x-bedrag de prijzen van de deelnemers sponsort, mits 
op tijd aangemeld. Op de geëmailleerde prijs is ruimte voor uw bedrijfsnaam. Maar ook andere 
sponsoruitingen behoren tot de mogelijkheden. 



Sponsors worden in het februarinummer van Onze Vogels met naam en bedrijfslogo bedankt voor 
hun bijdrage aan Vogel2023. Tevens wordt uw naam in de catalogus genoemd. Voor andere wensen 
of informatie kunt u zich wenden tot Rein Grefhorst.  
 
Adverteren 
Daarnaast behoort adverteren in de catalogus en het toevoegen van bedrijfsinformatie in de 
deelnemersenvelop tot de mogelijkheden. Vraag naar de voorwaarden. 
 
Corona of Vogelgriep 
In geval tijdens Vogel2022 de organisatie 1,5m beperkingen opgelegd krijgt, gaat het evenement niet 
door. U ontvangt in dat speciale geval uw standgeld terug. Dit geldt ook in geval de IJsselhallen 
binnen een 10 km Beperkingsgebied komt te liggen ingeval van Vogelgriep. 
 
We hopen van harte dat deze editie van Vogel doorgang kan vinden. Na ruim een jaar van 
beperkingen merken we aan de vogelliefhebbers dat er grote behoefte is om de vogelliefhebberij 
weer samen te vieren.  
We zien uw inschrijving dan ook graag tegemoet.  
Tot ziens op Vogel2023! 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het hoofdbestuur, 
de Werkgroep NK 
 


