Voorzitter

2022

Wim Theloosen
Greveslag 12 a
6662 VC ELST
Tel 0481-375789
E-mail: wim.theloosen@gmail.com

Secretaris

2021

André Konijenberg
H.A. Grizellstraat 17
6961 DN Eerbeek
Tel: 06-12179297
E-mail: andre.konijnenberg@kpnmail.nl

Penningmeester

2020

Gerrit Hondorp
Abraham Kuyperstraat 80
7103 GS Winterswijl
Tel1; 0543-516047
g.hondorp@hetnet.nl

e

2 Secretaris

2021

Theo Hijmensen
Bronsgieterdonk 517
7326 JM APELDOORN
Tel: 055-5426291
E-mail: t.hijmensen@chello.nl

Commisaris

2020

Wim Hanssen
Herdenkingsstraat 23
6551 CA Weurt
Tel: 024-6775038
Wim.hanssen@outlook.com

Jeugd

2022

Frans Hendriks
Landgoed Middachten 2
6994 JC de Steeg
Tel : 026-4952003

Banknummer penningmeester
ABN-AMRO bank NL82 ABNA 0414 0883 01
t.n.v.; Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers,
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
District Gelderland.

Uitgave najaar 2019
1

2

Uitnodiging
Bij deze nodigen wij alle bestuurders van de afdelingen uit het district Gelderland van harte uit tot het
bijwonen van de districtsvergadering welke zal worden gehouden op

Donderdag 10 oktober 2019
Café Restaurant ONS HUIS
Brink 9 te 6842 AT Elden (Arnhem)
Tel; 026-3814253

Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Notulen voorjaarsvergadering
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen voorzitter
5. Financieël verslag en bergroting
6. Jeugd
7. Pauze. Afhalen spelden en kalenders.
8. Toelichting district TT te Huissen
11. Rondvraag
12 . Sluiting

Wij wensen u een prettige en vooral constructieve vergadering toe.

Het districtsbestuur.
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Notulen voorjaarsvergadering 2019
Opening om 20.00 uur door de voorzitter, er zijn afmeldingen van de volgende
afdelingen, E 18 Eck en Wiel , E 07 Eerbeek, W 12 Wehl , O 14 Oldebroek , L 35
Lobith , N 10 Nunspeet, O20 Ochten, N 05 Nijmegen, H 62 Heerde, 334 Doesburg,
V32 Voorthuizen. Er zijn 45 afdelingen aanwezig en 1 verspreid lid volgens de
presentielijst. De benoeming van de stem commissie is gedaan de volgende heren
gaan dit doen ,dhr W Cornelissen ,dhr H Post ,en dhr E Peron . De afdelingen die
voorstellen hebben in gebracht krijgen de tijd om deze nog toe te lichten men geeft
hier duidelijk uitleg over.
De verkiezing van het bondsbestuur komt in Juli op de mail te staan, de secretariaten
van de afdelingen moeten voor 1 Augustus zorgen dat de stemmingen binnen zijn bij
de secretaris van het district , van uit het district bestuur worden de stemmen geteld
en voor 10 September door gegeven. De enquête over het bondsblad Onze Vogels is
door vele afdelingen ingevuld met een positief resultaat dat het er goed en verzorgd
uitziet, in de toekomst zal men meer over gaan naar digitale uitvoering van Onze
Vogels om de kosten van het drukken en de verspreiding naar beneden te brengen.
Het N K van 2020 vindt plaats inde eerste week van Januari , men wil de
tentoonstelling een ander gezicht geven dat er een breder publiek op afkomt , de
speciaals clubs krijgen meer ruimte er wordt ook gekeken of er een 2 daagse
vogelmarkt gehouden kan worden ,er is een werkgroep samen gesteld die dit gaan
uitwerken hier over later meer . Er zijn ook nog problemen bij verschillende
surveillanten cursisten daar wordt verder naar gekeken om dit op te lossen de
voorzitter van Epe e 05 had vier kandidaten aangemeld maar 2 leden hadden niets
gekregen of te laat ,dit kan komen door verzending via de telefoon dit moet via de mail
gebeuren .De notulen van de najaarsvergadering worden na een paar kleine foutjes
goedgekeurd .Afwijkende kooien moeten worden doorgegeven aan de district
voorzitter.
Het jaar verslag van de NBvV wat op de site staat waren geen opmerkingen op ,ook op
het financieel verslag waren geen opmerkingen. Op het jaarverslag van district
Gelderland waren ook geen opmerkingen op, André wordt hier voor bedankt. Het
jaarverslag van de penningmeester wat uit gereikt werd ter inzage zag er wel goed uit
maar leverde wel wat vragen op , dhr Oonk had een vraag over de uitgaven deze werd
toegelicht ,dhr Bink heeft diverse vragen over de district bijdragen waar de grote
verschillen zitten ook de dhr Groen vraagt hier na, Gerrit kon hier niet een goede
verklaring over geven ,alles zal nog opnieuw worden gecontroleerd op de
najaarsvergadering zal hier meer duidelijkheid over worden gegeven. De kascontrole
geeft naar de toelichting de goedkeuring het verslag wordt nader met Gerrit nog
doorgenomen ,waar het verschil zit. De nieuwe kascontrole bestaat uit de dhr Bink en
een afgevaardigde van de afdeling Tiel. Tijdens de pauze is er de mogelijkheid om de
spelden af te halen en om kalenders te bestellen en andere zaken te regelen. Er wordt
gevraagd om een afgevaardigde voor de algemene vergadering in Putten, hiervoor
wordt De dhr Ligtvoet, bereid gevonden ,wat een thuiswedstrijd voor hem is. De jeugd
dag komt aan de orde Frans informeert hier over aan de afdelingen ,maar dit zal geen
haalbare kaart meer zijn ,er komt nog een voorstel om op de district show wat extra’s
te doen ,maar men geeft aan dat er op zaterdagochtend geen jeugd aanwezig was,
mevr Kuipers laat weten dat men de basisschoolleerlingen probeert om de
tentoonstelling bij te betrekken, maar dit is alleen de afdeling Groesbeek. Theo geeft
een overzicht voor de district wedstrijd met de belangrijkste datums , sluiting van de
inschrijvingen is op 23 November 2019 om 20.00 uur, inbrengen wedstrijd vogels 9
December van 15.30 tot 21.00 uur ,10 December keuren, 12 December opening om
19.30 uur ,afhalen vogels 14 December om 16.30 uur ,hier waren verder geen vragen
Najaar 2019
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over. De uitslag van de stemming voor bestuurders Wim en Frans wordt
bekendgemaakt ,Frans 1557 stemmen voor 246 tegen 6 blanco, Wim 1569 voor 211
tegen 0 blanco, beide heren worden gefeliciteerd en mogen weer een termijn
volmaken. De uitslag voor de district bijdrage wordt bekend gemaakt het voorstel van
Winterswijk W 36 met 496 stemmen voor is de winnaar geworden, er zal nog berekend
worden wat de bijdrage per lid zal worden Gerrit zal dit uitwerken.
Rondvraag, dhr Oonk en dhr Valkenburg , dhr Oonk bedankt ieder voor het
aangenomen voorstel en wenst Gerrit veel succes met de verdere gang van zaken,
dhr Valkenburg vraagt of de contributie verhoogd wordt, dhr Onno Bijlsma geeft hier
uitleg over dat de NBvV een tekort heeft van 40.000 euro ook de mondiaal had een
klein tekort dus zal er in de toekomst wel wat opgebouwd moeten worden , het
maandblad Onze Vogels eventueel digitaal uit te brengen en een klein gedeelte
schriftelijk dit om de kosten flink te drukken, het i c t gebeuren van het bondsbureau is
aan vernieuwing toe, dit wordt op de algemene jaarvergadering ingebracht en op de
najaarsvergadering bekend gemaakt. Verder zijn er geen vragen meer ,en de
vergadering wordt door de Voorzitter om 22.15 uur gesloten en wenst ieder een goede
terug reis en een goede vakantie en gezondheid toe .
Wim Hanssen de notulist.

Najaar 2019
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Van de bestuurstafel :















Voor het automatisch innen van de districtsbijdrage 2020 is het belangrijk dat
er het nieuwe incasso formulier wordt ingeleverd. Het formulier staat op de site
van district Gelderland.
Als een afdeling geen gebruik maakt van automatische incasso komen er €7,50
aan kosten bij.
Voor de berekening van de districtsbijdrage 2020 zal de penningmeester het
jaarverslag van de NbvV gebruiken het daarin vermelde aantal leden is hiervoor
bepalend.
Het reglement en de inschrijfformulieren voor de districtstentoonstelling staan op
de site van district Gelderland. Als een afdeling hier moeite mee heeft zijn er
formulieren aan te vragen bij Andre Konijnenberg
(andre.konijnenberg@kpnmail.nl) of Theo Hijmensen (t.hijmensen@chello.nl )
055-5426291 en worden ze alsnog toegezonden.
Raambiljet of advertentie voor de districtstentoonstelling 2019 in Huissen staan
ook op de site van Gelderland , we vragen U deze op te nemen in de catalogus
van Uw eigen tentoonstelling. Breng ook de districtstentoonstelling onder de
aandacht van de leden vergeet de jeugd niet.
Ook dit jaar zijn de drinkflesjes op de kooien tijdens de DTT 2019 weer
geschonken door Wim van de Lustgraaf (www.wimvandelustgraaf.nl)
Nog niet alle afdelingen hebben een definitieve aanvraag voor 2019 gedaan,
dus ook nog geen goedkeuring. Op de site van district Gelderland staat de
bijgewerkte lijst tot 1-9-2019.
Er moeten nog veel afdelingen de definitieve aanvraag doen voor de
tentoonstelling 2020 deze lijst staat op de site van district Gelderland.
Ook kan men weer een voorlopige aanvraag doen voor de tentoonstelling 2021.
Het districtsbestuur probeert dit jaar weer een bezoek te brengen aan Uw
tentoonstelling , wat hiervoor belangrijk is dat de TT agenda actueel is. Wat we
ook zien is dat veel afdelingen deze agenda nog niet hebben ingevuld.
We hebben ook weer de mooie NbvV kalenders bij ons op de
najaarsvergadering altijd een leuk prijsje voor verloting of tombola. Kosten €2,50
per stuk.
De bestelde spelden zijn tijdens de pauze van de najaarsvergadering af te halen
bij het bestuur.

Najaar 2019
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District tentoonstelling 2019
Vogelkampioenschappen
Gelderland
Als bestuur en medewerkers hebben we de eerste bijeenkomst voor deze vooraanstaande show
in Gelderland al weer achter ons en de draaiboeken staan in de steigers.
Terug kijkend op de afgelopen vijf jaar denk ik dat we het goed doen in Gelderland.
De locatie raakt ingeburgerd, de datum onveranderd week 50, Huissen wordt ’n begrip binnen
de vogelsport in Gelderland.
Als coördinator van uw districttentoonstelling 2019 wil ik er ook samen met u voor de tiende maal een
succes van maken.het doet me ook goed dat ik bij afdelingen de werkmethode binnen de
districttentoonstelling terug zie op de afdelingstentoonstellingen. En dat is goed en geeft een positief
gevoel.
Week 50 - 2019 is onze tentoonstellingsweek wederom in onze bekende
sporthal “De Brink”, met medewerking van Vogelvereniging “De Martel” uit Huissen.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij uw afdelingsbestuur of via de website van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, pagina Gelderland. De
slogan van 2009 blijft onveranderd,

In Gelderland doen we het samen

Najaar 2019

6

7

Om enkele belangrijke zaken vooraf met U te delen hierbij de belangrijkste punten;
Sluiting inschrijving
Vogels inbrengen
Feestelijke opening
Sluiting van de show

zaterdag 23 november
maandag 9 december
donderdag 12 december, om 19.30 uur
zaterdag 14 december

Samen doen is samen werken en organiseren, van diverse enthousiaste
medewerkers van de afgelopen jaren hebben we al een toezegging ontvangen om
de handen ook dit jaar uit de mouwen te steken..
Mogen wij ook u naam noteren om samen naar het succes toe te werken,
misschien we door eenvoudig weg voor ons een advertentie op te halen bij u in de
regio, ½ A4 blz. in zwart/wit heeft een kostprijs van € 50,-.
De advertentie van ¼ A4 blz. is geïntroduceerd, ook deze advertenties zijn van
harte welkom voor ’n aantrekkelijke kostprijs van € 30,- in zwart/wit.
Het districtbestuur vindt dat iedere afdeling zich thuis moet voelen in Huissen
op deze vooraanstaande show van Gelderland.
Heeft u voor ons nog aandachtspunten, is het positief of mogelijk ook negatief laat
het ons toch even weten.

Voor vragen en informatie :
Neem contact op met uw DTT coördinator
Theo Hijmensen
Tel.;055–5426291

E-mail:t.hijmensen@chello.nl
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NbvV Kalenders 2020
Tijdens de najaarsvergadering is er weer gelegenheid om kalenders mee te nemen. De
prijs is zoals al jaren €2,50 per stuk. Altijd weer een leuke prijs voor tombola of
verloting.
Er zijn ook afdelingen welke voor ieder lid een kalender afnemen. Als deze vooraf aan
mij worden doorgegeven liggen ze klaar.
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