Voorzitter

2019

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

Secretaris

2018

Andre Konijnenberg
Gaspeldoorn 35
6961 PE Eerbeek
Tel: 06-12179297
E-mail: andre.konijnenberg@kpnmail.nl

Penningmeester / Jeugd

2019

Frans Hendriks
Landgoed Middachten 2
6994 JC DE STEEG
Tel: 026-4952003

e

2 Secretaris

2018

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

Commisaris

2020

Martin van der Laan
Badweg 11
419+1 BJ Geldermalsen
Tel: 06-41453464
E-mail: martincaapa@hotmail.com

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

Commisaris
Gerrit Hondorp
Abraham Kuyperstraat 80
7103 GS Winterswijk
Tel : 0543-516047
g.hondorp@hetnet.nl

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 voorjaar 2018
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Uitnodiging.
Langs deze weg nodigen wij de afdelingen binnen het district Gelderland van harte uit tot het
bijwonen van de districtsvergadering welke zal worden gehouden op

donderdag 12 april 2018
in

Café Restaurant ONS
Brink 9 Elden (Arnhem)
Tel 026-3814253

HUIS

De vergadering vangt aan om 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Benoeming stembureau
2a Verkiezingen districtbestuur
Aftredend en herkiesbaar : André Konijnenberg
Aftredend en herkiesbaar : Theo Hijmensen
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Notulen najaarsvergadering
5. Ingekomen stukken
6. Jaarverslag NBvV secretaris
7. Jaarverslag NBvV penningmeester
8. Jaarverslag secretaris district Gelderland
9. Jaarverslag penningmeester district Gelderland
10. Verslag kascontrolecommissie
11. Benoeming lid kascontrole commissie 2019
12. Vaststellen districtsbijdrage 2019
13. Pauze, afhalen loten, afhalen jubileumspelden.
14. Benoeming afgevaardigde voor algemene vergadering
15. Jeugd
16. Evaluatie districtstentoonstelling 2017
17. Districttentoonstelling 2018
18. Uitslag stemming.
19. Rondvraag
20. Sluiting.

Wij wensen u een prettige en vooral constructieve vergadering toe.
Het districtsbestuur.
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Van de bestuurstafel:


De goedkeuring voor de tentoonstellingen 2018 staan op de site van District
Gelderland ( versie December 2017)



De goedkeuring voor de voorlopige aanvraag 2019 staan op de site van district
Gelderland ( versie December 2017 )



De definitieve aanvraag voor 2019 kunt U indienen bij de voorzitter en met een kopie
van de keurcontracten



De penningmeester vraagt om de Districtsbijdragen € 25,- te voldoen als U niet
gebruik maakt van de automatische incasso NL82 ABNA 0414088301 ( graag voor 1
Mei 2018 ) Ook is het nog mogelijk om een automatische incasso af te geven aan de
penningmeester
.
Als U de kalender van 2019 wilt bestellen doe dit bij een van de bestuursleden en we
zorgen dat deze er zijn op de najaarsvergadering. Dit is altijd een leuk prijsje voor de
verloting of voor de leden te bedanken voor hun inzet.





Wie gaat er mee naar de Algemene Vergadering in Renswoude op 26 Mei 2018



Opleiding surveillant NbvV de eerste bijeenkomst staat voor 20 Maart 2018 gepland
we hebben ca. 25 deelnemers. Namens district zijn Andre Konijnenberg en Wim
Theloosen opgegeven.



De PR training NbvV gaat Theo Hijmensen voor het Districts doen.



Verspreide leden kunnen stemmen voor de NbvV in het district waar men woont.
Informatie hierover komt op de site NbvV en in “Onze vogels “ te staan.



Mondial 2019 te Zwolle al het nieuws is te vinden op de site www.commondial.com ,
ook kunt U zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.



Tussen kerst en oud en nieuw worden er medewerkers gevraagd om TT kooien te
vouwen in Zwolle , als er van Uw afdeling mensen zijn die hiervoor tijd hebben laat
even weten.



Folders voor de mondial 2019 te Zwolle zijn op de najaarsvergadering beschikbaar.
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Notulen najaarsvergadering 2017
1. Opening.
De voorzitter heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering en spreekt de wens
uit, dat we er met elkaar een goede en zinvolle vergadering van zullen maken. Een speciaal
welkom voor Onno Bijlsma, die bij ons aanwezig namens het Bondsbestuur.
Aanwezig zijn; 45 afdelingen met 84 personen. Afgemeld voor deze vergadering: Dronten,
Eck en Wiel, Heerde, Renkum, Elburg, Ulft, Wurth, Zaltbommel, Zeewolde,
Doorwerth,Oosterbeek
Er zijn geen aanvullende agendapunten en de vergadering gaat akkoord met de agenda.
2. Notulen voorjaarsvergadering.
N.a.v.
- Kanaria trekt zich terug – zonder voorwaarden.
- In de vergadering wordt gevraagd om completering van de verenigingslijst op de site.
Als het goed is, is dit op dit moment geactualiseerd.
3. Ingekomen stukken.
Brief van de afdeling Dronten, dat zij zich hebben opgeheven.
4.Mededelingen voorzitter.
-

-

-

-

Goedkeuringen voor de t.t.’s in 2017 zijn voor alle afdelingen akkoord.
Nog niet alle afdelingen hebben de tentoonstellings agenda op de site van de N.B.v.V.
ingevuld. Bij niet invullen niet verzekerd en geen vervoer toestemming bij vogelgriep.
Goedkeuring voor 2018 kunt u lezen op de site van Gelderland. Ook de voorlopige
aanvraag voor 2019 staat op de site.
Als bestuur wordt er naar gestreefd, om alle afdelings tentoonstellingen te bezoeken.
Week 46 is een zeer volle week en kunnen niet alle t.t.’s in die week bezocht worden.
Er staan weer veel huldigingen op het programma. Het streven is, om de 40-50 en 60
jarige jubilarissen te bezoeken.
Verkoop van loten, verloopt redelijk volgens plan. De afspraak is, dat iedere afdeling een
boekje zal afnemen. Aan diegenen, die dat nog niet gedaan hebben het verzoek, om dit
alsnog te doen. Voorkeur van afrekenen gaat uit naar overmaken naar de bankrekening
van het district, onder vermelding van afdelingscode. Afrekenen kan ook op de district
show. Voor de trekking.
Volgende districtorgaan uitleg over invullen stemformulier.
De stemformulieren zijn opnieuw geteld, omdat deze niet correct zijn weergegeven.
Voorbeeld per afdeling; 15 voor en 10 tegen kan niet. Dit moet dan zijn 25 voor. Regeling
staat in het Bondsvademecum en is in te zien op de site van de bond.
Lijst met aantal leden per vereniging ter controle is niet van toepassing, omdat de
stemming anoniem is. Is dus wel fraude gevoelig
Onze penningmeester Frans Hendriks heeft om gezondheids redenen te kennen
gegeven, om te stoppen als penningmeester in het voorjaar 2018.
Bestuur vraagt om een bestuurslid in de functie van penningmeester. Liefst per 1
januari 2018
4
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5.Jeugd en jeugddag Keijenborg/Hengelo.
Jarenlang is er een jeugddag geweest in Hengelo. Helaas door te weinig inschrijvingen is ook
de laatste jeugddag van Gelderland beëindigd.
Hierdoor is ook de jeugdcompetitie gestopt.
Op de zaterdagmorgen kan er nog wel, bij voldoende belangstelling een ochtend
georganiseerd worden met b.v. een soort tafelkeuring + patatje.
Op de openingsavond zullen ook de jeugdprijzen worden uitgereikt.
6. Pauze
In de pauze;
- Afhalen van de aangevraagde spelden.
- Afhalen van de mooie N.B.v.V. kalender voor 2,50 per stuk. Een leuke attentie voor de
medewerkers aan uw T.T. of als prijs in de tombola/verloting.
7. Verslag afgevaardigde bij de A.V. te Renswoude.
De heer Beernink doet verslag van deze dag.
De nieuwe voorzitter had een positieve uitstraling.
N.a.v. een vraag over de kosten van de ringen per spoedbestelling.
Deze moet kosstendekkend zijn.
Vragen voor de A.V. moeten van tevoren ingeleverd worden.
Het was een leerzame dag en hopelijk is er volgend jaar een andere kandidaat.
Het is best moeizaam om voor de Algemene vergadering en voor het stembureau mensen te
strikken als afgevaardigde van de afdeling(en), die dit willen doen.
Het bestuur zal voorstellen doen, om bij tour beurt een afdeling aan te wijzen voor het
leveren van een afgevaardigde voor de Algemene vergadering en ook voor personen voor
het stembureau. Een roulerend systeem van drie verenigingen
Het bestuur wil hiermee starten in 2018.

8. Toelichting district T.T. te Huissen
Er zijn 2 vergaderingen met de T.T. commissie over invulling van de taken. Zaterdag 25
november is de definitieve sluiting voor inschrijving.
Maandag 11 december inbreng – donderdag 14 19.30 prijsuitreiking + opening, zaterdag 16
om 15.30 uur uitgifte vogels.
Er is geen verkoopklasse. Inschrijfgeld en prijs catalogus zijn hetzelfde gebleven.
Kromsnavels op schelpenzand. Een aantal aanwezigen heeft hier moeite mee. Oplossing kan
zijn schelpenzand met daarop een kleine hoeveelheid zaad.
Gesprek geweest met sporthal. De sporthal is voor de komende drie jaar vastgelegd.
Onno Bijlsma.
In Limburg zijn er veel kleine verenigingen, met soms twee bestuursleden. Er wordt
geprobeerd om verenigingen samen te laten smelten. ( wordt soms ook in Gelderland door
district bestuur geadviseerd).
Ook in het hoofdbestuur is er gesproken over de kosten van spoedbestellingen. Het resultaat
van deze bespreking is al op de vergadering medegedeeld.
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Er is kritiek op de bond, dat er weinig wordt gedaan al public relations, vooral voor de jeugd.
Er komt een soort promotie team.
Vooral richting de wereldshow meer promotie naar de scholen.
9. Rondvraag.
W36: Opmerking over papieren uitgifte van t.t. reglement en inschrijfformulier voor de district
t.t.. Waarom worden deze niet digitaal toegezonden?
Antw.; Er zijn afdelingen, die graag de bescheiden graag per post ontvangen. Digitaal komt
niet altijd door bij de leden.
Reglement + inschrijfformulieren staan ook op de site van Gelderland
Is goede suggestie en houdt onze aandacht.
V08: Wanneer start de cursus toezichthouder? Antw.; De cursus komt er zeker.
Het lesmateriaal wordt nog aangepast en vereenvoudigd door dhr. de Bruine en van de Wal.
Hopen eind dit jaar klaar te zijn. Planning cursus voorjaar 2018.
10. Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng, wenst allen een goede en veilige
thuisreis, hopelijk tot ziens op de show in Huissen en sluit de vergadering.
Notulist;
Martin van der Laan
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Verkoop boekjes loten t.b.v. Districtstentoonstelling
In 2017 is de verkoop van loten niet geheel volgens de afspraak welke is gemaakt op de
voorjaarsvergadering 2016 ( iedere afdeling zou een boekje loten afnemen en afrekenen bij
de penningmeester) Nu werden er tijdens de DTT nog boekjes loten terug gegeven.
Verder kunt U ook zien dat niet iedere afdeling een boekje heeft afgenomen, jammer want
afspraak is toch afspraak.
Voor 2018 hebben we weer boekjes met loten laten drukken en zullen tijdens de
voorjaarsvergadering worden meegegeven. U mag ze afrekenen tijdens de
najaarsvergadering bij de penningmeester of overmaken op de rekening van de
penningmeester NL82 ABNA 0414088301 onder vermelding van de afdelingscode. Bent U
niet aanwezig bel dan even met Frans Hendriks en hij zal zorgen dat U een boekje loten
krijgt.
De loten verkoop hebben we echt nodig om DTT financieel gezond te krijgen
We rekenen op de medewerking van U allen.
Wim Theloosen
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Doorlopende machtiging
Afdelingsbijdrage District Gelderland van de N.B.v.V.
P/a

Penninmeester F. Hendriks

Incassant ID:

Landgoed Middachten 2

Kenmerk machtiging:

NL 82 ABNA 0414088301

6994 JC De Steeg

Afdeling:

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het district Gelderland van
de N.B.v.V om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
af te schrijven wegens jaarlijkse districtsbijdrage, deze word elke najaarsvergadering vastgesteld.

Districtsbijdrage 2018 voor een bedrag van €25,00
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van het district Gelderland van de N.B.v.V.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank
Vraag bij uw bank naar de voorwaarden.

Plaats en datum

:

Handtekening

:
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Om te noteren ;
DISTRICTTENTOONSTELLING 2017
Huissen in de sporthal “De Brink”
Inbrengen vogels

maandag

1 0 december

Keuringsdag

dinsdag

1 1 december

Opening

donderdag 13 december om 19.30 uur

Vogels afhalen

zaterdag

15 december vanaf 15.30 uur
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Jaarverslag district Gelderland en Flevoland 2017
District Gelderland
In 2017 is het bestuur, door het samengaan van de twee bonden, versterkt met twee
personen vanuit de Algemene Bond. Met namen: Wim Hanssen en Gerrit Hondorp. Ook
dit jaar heeft het bestuur weer de nodige aandacht en tijd besteed aan zaken, die door
het dagelijks bestuur van de N.B.v.V. en de bondsraad zijn aangedragen.
Ook hebben een aantal bestuursleden zich bezig gehouden met een aantal vragen vanuit
de afdelingen.
Door het samengaan van de twee bonden is het district gegroeid met 13 afdelingen.
Helaas zijn er in 2017 - 4 afdelingen gestopt.
Vergaderingen
Het bestuur is gedurende het jaar zeven maal bij elkaar geweest, om de lopende zaken
rondom het district en de bond te bespreken. Drie maal is er apart vergaderd met de
district tentoonstelling commissie over de organisatie rondom de district tentoonstelling
2017. De Algemene Vergadering van de bond is door een aantal bestuursleden
bijgewoond + dhr. Beernink als afgevaardigde van de afdelingen. Onze voorzitter Wim
Theloosen heeft vier bondsraad vergaderingen bezocht.
De voorjaarsvergadering werd redelijk goed bezocht. In deze vergadering werden, zoals
gewoonlijk de jaarstukken van de N.B.v.V. en het district doorgenomen. Ook werd er
gestemd over bestuursfuncties binnen de het hoofdbestuur en bestuursfuncties binnen
het district bestuur en over zaken, welke waren aangedragen vanuit landelijke afdelingen.
In deze vergadering werd ook het aanbod van Kanaria betreffende de district t.t uitgebreid
bediscussieerd.
De najaarsvergadering was iets beter bezocht dan de voorjaarsvergadering en stond
vooral in het teken van de invulling van de district t.t
Inschrijfformulieren en het reglement werden uitgereikt.
In de pauze konden er weer de mooie kalenders worden afgenomen tegen een
gereduceerde prijs. Ook de aangevraagde jubileumspelden konden afgehaald worden.
Jeugddagen
Helaas zijn er dit jaar geen jeugddagen gehouden in verband met te weinig
inschrijvingen. Het bestuur heeft daarom besloten, om de jeugdcompetitie te stoppen. De
Algemeen Jeugdkampioenen van het district 2017 krijgen hun prijs uitgereikt op de
openingsavond.
Tentoonstelling bezoek
Door de uitbreiding van het bestuur, konden de meeste afdeling tentoonstellingen in 2017
bezocht worden door onze bestuursleden. In de meeste gevallen worden deze bezoeken
zeer gewaardeerd.
District Tentoonstelling
Ook dit jaar hebben we, ondanks de dreiging van de vogelgriep, onze district
tentoonstelling in Huissen kunnen houden. De organisatie was in handen van de
tentoonstelling commissie in samenwerking met De Martel. Met medewerking van vele
afdelingen en vrijwilligers. Er waren ruim 1500 vogels ingeschreven, maar door het
slechte weer en een paar verenigingen uit het vogelgriep gebied, zijn er ca.1250 vogels
ingebracht. Ondanks dat was er weer een prachtige ruimer opgezette show neergezet.
District orgaan
In 2017 is het district orgaan tweemaal uitgegeven.
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Jubilea
Ook in 2017 zijn er weer vele vogelliefhebbers, door één van de bestuursleden, gehuldigd
voor hun 25 - 40 – 50 of 60 jarig lidmaatschap van de N.B.v.V.
Ook zijn er een aantal afdelingen, ter gelegenheid van hun jubileum, op uitnodiging door
een bestuurslid bezocht.
Overleden
Helaas zijn er in 2017 weer vogelliefhebbers overleden. Dat zij ruste in vrede.
Terug kijken
Het bestuur is uitgebreid met twee personen. .. afdelingen zijn er toegevoegd aan het
district. Het bestuur heeft weer een redelijk vol jaar achter de rug, met tal van zaken, die
geregeld moesten worden. De district tentoonstelling was weer een show, waar we trots
op mogen zijn.
Martin van der Laan
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Provinciale
Vogelkampioen
schappen
voor

Gelderland en Flevoland

Sporthal “de Brink”
Brink 8 te Huissen
Vrijdag 14 december van 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 15 december van 10.00 tot 15.30 uur

U komt toch ook !!
En doe mee aan de verenigingsprijs 2018.
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Aanvraag spelden voor 25-40-50-60 jarig jubileum

De aanvraag voor de spelden voor de jubilarissen moet bij de voorzitter van het district
worden gedaan.
Met ingang van de voorjaarsvergadering 2018 wil ik het aanvragen voor de spelden
volgens een vast aanvraagformulier gaan doen. Dit formulier staat op de site van
Gelderland.
De reden is dat er veel aanvragen voor spelden binnen komen welke niet compleet zijn.
Dit geeft weer vragen en leidt weer tot vragen , waardoor ik er steeds mee bezig blijf.
Ook zien we het hele jaar door de aanvraag voor spelden binnen komen en ook vaak op
een laatste moment. Hierdoor worden er vaak onnodige porto kosten gemaakt , en dat
willen we toch voorkomen.
In het verleden was het zo dat de meeste spelden werden aangevraagd vlak voor de voor
- en of najaarsvergadering.
Dit willen vanaf nu ook weer gaan doen, dus vanaf nu de spelden aanvragen tot eind
September en op de najaarsvergadering ophalen of aanvragen voor eind Maart en op de
voorjaarsvergadering meenemen. Dus U moet zelf nadenken wanneer U de speld wilt
uitreiken en daar de aanvraag op afstellen.
Het is de bedoeling dat de afdeling een 25 jarig jubileum zelf verzorgd en voor 40-50-60
jarig jubileum een districtbestuurder komt om de jubilaris te huldigen.
Als er vragen zijn mag U altijd eerst bellen.
Wim Theloosen
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Uitleg stemmen tijdens de voor – en of de najaarsvergadering
Na aanleiding van een vraag tijdens de najaarsvergadering 2017 om eens duidelijk te
maken wat wordt er van de afdeling verwacht als er gestemd moet worden voor de
voorstellen van het hoofdbestuur en of districtsbestuur.
Het is de bedoeling dat de voorstellen van hoofd- en of districtbestuur worden besproken
met de leden van de afdeling.
Stel dat een afdeling 35 leden heeft ( jaarverslag NBvV is bepalend hierin) en na de
stemming zijn er 21 voor en 10 tegen en 4 onthoudingen, dan moet de afdeling op het
stemformulier aangeven 35 voor.
De afdeling levert het formulier in bij binnenkomst van de vergadering en er wordt
gecontroleerd of het aantal leden overeen komt met wat wordt genoemd in het
jaarverslag.
De stemmen worden geteld door het te vormen stembureau , bij binnenkomst van de
vergadering zal een districtbestuurder 3 leden vragen voor het stembureau, het is de
bedoeling dat we dit op toerbeurt gaan doen. In Gelderland doen we het toch
samen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als er vragen zijn kunt U altijd even bellen met een van de bestuursleden.
Wim Theloosen
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NEDERLANSE BOND VAN
VOGELLIEFHEBBERS

S T E M F O R M U L I E R AFDELINGEN
Te gebruiken bij het uitbrengen van de stemmen op het voorstel zoals opgenomen in de
agenda voor de districtsvergadering Gelderlandd.d. 12-04-2018

VOOR

TEGEN

BLANCO

Agendapunt 2a
Verkiezing
André Konijnenberg

Aantal stemmen ……………

De afdeling die ik vertegenwoordig is gerechtigd tot het uitbrengen van het hiervoor genoemde
aantal stemmen

GEEF UW STEM AAN DOOR HET PLAATSEN VAN EEN X
IN HET BETREFFENDE VAKJE !!!!!!!
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