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Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Districtsbesturen
Besturen van de KMV-en
Bondsraadsleden
Hoofdbestuur

van lidmaatschap overlegd worden. Het zou toch
jammer zijn als na het winnen van een prijs blijkt
dat de registratie van de ringen niet in orde is en de
vogel daardoor alsnog gediskwalificeerd wordt!
Een registratieverklaring is desgewenst nog bij het
bondsbureau aan te vragen.
INSCHRIJVING BONDSSHOW “VOGEL2013”
Inschrijven voor de Bondsshow “VOGEL 2013” is
nog mogelijk tot en met 10 december 24.00 uur.
Mis de mogelijkheid niet om deel te nemen aan de
grootste en mooiste show van Nederland en schrijf
u tijdig in. Na 10 december kunnen wij geen inschrijvingen meer aannemen.
U kunt inschrijven via onze speciale website:

www.vogel2013.nbvv.nl
eNT- EN REGISTRATIEVERKLARINGEN
Ook langs deze weg brengen wij de inzenders onder
de aandacht dat zij (indien dit van toepassing is)
niet moeten vergeten om bij het inbrengen van
kwartels e.d. de verplichte entverklaring gelijktijdig
met de vogels af te geven.
Deelnemers met vogels die geringd zijn met ringen
van andere (bij het COM aangesloten) organisaties
dienen bij het inbrengen een registratieverklaring
te overhandigen. Voor vogels met ringen van de
ANBvV is dat niet nodig. Wel moet dan een bewijs

HANDTEKENNGENACTIE POSITIEFLIJST
In de voorjaarsvergaderingen in de
districten zijn de
afdelingen geïnformeerd over een
op handen zijnde
handtekeningenactie op de districtstentoonstellingen
tegen de komst van
een positieflijst. De
Commissie Dierenwelzijn wilde
de actie bij nader
inzien toch liever
via internet en de Bondsshow laten lopen, doch zij
heeft vandaag laten weten dat de plannen die de
gezamenlijke organisaties hiertoe hadden voor onbepaalde tijd in de ijskast zijn gezet. De komst van een
positieflijst wordt nl. opgenomen in de Wet dieren,
zoals die medio 2013 zal verschijnen. Men studeert
nog op eventuele mogelijkheden.

