Voorlichtingsbulletin
maart 2013

“De NBvV, dat zijn we samen!”
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
tel. 0164 - 23 50 07
fax. 0164 - 23 90 20
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:

•
•
•
•
•
•
•

Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Districtsbesturen
Besturen van de KMV-en
Bondsraadsleden
Ereleden en Leden van Verdienste
Hoofdbestuur

Als bijlage bij dit bulletin ontvangt u:

• voor een aantal districten informatie van het districtsbestuur
• de geloofsbrief voor de districtsvergadering
•stembriefjes voor de Algemene Vergadering
• bestelformulier bedrukte raambiljetten
• reclame clubshop

DIGITAal voorlichtingsbulletin

algemene vergadering & jaarverslag

Geachte secretarissen,
Tot mijn genoegen kan ik u melden dat de ontvangst van dit
voorlichtingsbulletin en de bijlagen op grote schaal in goede
aarde valt. Logisch natuurlijk, want e.e.a. maakt het u mogelijk
om informatie veel eenvoudiger door te zetten naar uw medebestuurders! Wij zullen dan ook van harte doorgaan met het
verlenen van deze kleine service!
Ik vraag echter wel uw aandacht voor het volgende :
Het is voor het bondsbureau wel een voorwaarde dat wij beschikken over uw actuele E-mailadres.
Bij elke verzending ontvangen wij een aantal mails retour
omdat de mailbox van de geadresseerde vol is. U zult begrijpen
dat wij daar geen enkele invloed op uit kunnen oefenen, dus
graag uw oplettendheid daarop!
Om technische redenen is het bulletin opgemaakt in PDF.
Mocht u moeite hebben met het kopiëren van teksten (bijvoorbeeld t.b.v. uw clubblad o.i.d.), schroom dan niet om even
contact met het bondsbureau op te nemen. Of stuur ons een
mailtje. Dan maken wij dat graag voor u in orde.

De Algemene Vergadering van de NBvV vindt dit jaar plaats
op 25 mei in Maarsbergen. Let op: de locatie wijkt af van
voorgaande jaren!
Het jaarverslag van 2012 wordt u bij het verschijnen van
dit bulletin separaat per post toegezonden. Hierin is ook de
agenda voor de AV opgenomen. Gestemd moet er worden over
de herverkiezing van bondsvoorzitter Henk van Hout (er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld) en een voorstel van
de Bondsraad aangaande het formuleren van de missie van de
NBvV voor de toekomst. Beide voorstellen (waarover u in de
districtsvergaderingen kunt stemmen) kunt u natuurlijk ook in
het jaarverslag nalezen.
Binnenkort treft u het jaarverslag ook op onze website.

Met vriendelijke groet.
Hans van der Stroom – hoofd bondsbureau

GESCHENKEN
In onze webshop vindt u niet alleen alle materialen voor de
tentoonstelling, maar ook leuke artikelen die geschikt zijn om
als prijs uit te reiken. Of als cadeau voor bijzondere gelegenheden!

LEDENADMINISTRATIE
Willen de secretarissen goed kijken naar de aan- en afmeld
datum? In principe kunt u niet met terugwerkende kracht aanmelden. Indien u leden na de eerste van de maand aanmeldt,
kan de entreedatum alleen aangepast worden door de ledenadministratie.
Voorbeeld:
Voert u op 2 april een nieuw lid in, dan is de entree datum automatisch 1-5-2013. Vanaf die datum “ziet” de computer hen
als nieuw lid. Dus ook voor de te bestellen ringen is dat dan
de besteldatum . Mocht u dit (om reden van haast bij bestellingen e.d.) aan willen laten passen naar 1-4-2013, dan kan
dat via een mail aan de ledenadministratie. Na aanpassing kan
men na 2 dagen ook ringen als” nieuw lid” bestellen .
Dit scheelt een hoop gedoe met het aanpassen en bijhouden
van de bestellingen!
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keurmeesterslijst

bestelformulieren ringen

Op dit moment zijn wij druk bezig met het reorganiseren van
de keurmeesterslijst. Met name op verzoek van de afdelingen
(voortkomend uit de beleidsenquette van de Bondsraad van
vorig jaar) zal deze volledig gemoderniseerd worden.

In Onze Vogels van maart publiceren wij traditiegetrouw de
bestelformulieren voor de ringen. Binnenkort zijn ze ook te
vinden op onze website. Wat u op zal vallen is dat wij de drie
verschillende bestelformulieren voor gewone ringen samengebracht hebben in 1 nieuw formulier, dat zowel door afdelingsleden (inleveren bij de ringencommissaris) als door Verspreide
leden en niet-leden (opsturen naar het bondsbureau) te
gebruiken is.
Zoals eerder aangekondigd hebben wij i.v.m. de BTW-verhoging en de daarmee gepaard gaande kosten de prijs wat moeten verhogen. Tot onze tevredenheid is die verhoging uitgekomen op slechts een cent per ring. Dat lijkt ons een alleszins
redelijk en overkoombare verhoging.
Op verzoek van vele ringencommissarissen is de datum waarop
zij het formulier van de leden ontvangen moeten hebben gehandhaafd. Dit om hen de gelegenheid te geven nog tijdig de
bestelling aan ons door te geven. Dit is zo’n 10 dagen voor de
definitieve sluitingstermijn van het bondsbureau.

Binnenkort kan elke secretaris (overigens met dezelfde gegevens als die hij/zij nu gebruikt voor de ledenadministratie)
inloggen op een speciaal deel van onze website. Daarop zijn
alle actuele contactgegevens van elke keurmeester dan te vinden. Bijzonder daarbij is dat het mogelijk is direct te selecteren
op bijv. naam, postcode, woonplaats, keurbevoegdheid, etc.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de keurmeester online
een agenda van zijn bezette dagen invult. De bezoeker kan dus
direct al zien of de mogelijkheid bestaat de keurmeester te
contracteren. Uit oogpunt van privacy kunnen wij dit laatste
niet verplichten – het staat de keurmeester vrij hier al dan niet
gebruik van te maken.
Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.
Tot die tijd zijn de beperkte contactgegevens van de keurmeesters via onze website te raadplegen.

ONZE VOGELS
Voor ons blad kunnen wij altijd goede kopij gebruiken. En wat
nog mooier is: de lezers nemen graag kennis van de ervaringen
en meningen van hun medeleden!
Dus kent u binnen uw afdeling mensen die wat te vertellen
hebben (of bent u dat misschien zelf?), dan wordt het zeer op
prijs gesteld als u kopij inlevert.
Daarvoor hoeft u geen professioneel schrijver te zijn: we kunnen uw teksten door goede adviseurs laten bewerken. Ook
moeite met spelling e.d. hoeft u er niet van te weerhouden
uw kennis op papier te zetten, want we helpen graag! Onze
redacteuren kijken ook altijd naar eventuele missers, foutieve
benamingen, etc. Kortom: we helpen u graag e.e.a. mooi en
leesbaar te maken.
De enige voorwaarden die wijstellen is dat het artikel niet te
lang is en dat er altijd foto’s in een voldoende bestandsformaat
aangeleverd worden.
Neemt u voor meer informatie rustig even contact op met
Hans van der Stroom. Over plaatsing wordt altijd met u gecorrespondeerd.

bestuursmutaties
Vergeet u a.u.b. niet om wisselingen binnen uw bestuur aan
het bondsbureau door te geven. Regelmatig maken wij mee
dat door het ontbreken van de juiste gegevens niet kan worden
ingelogd in de ledenadministratie, de post naar verkeerde
personen gaat of er opeens geen ringen meer besteld kunnen
worden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn! U kunt
u wijzigingen bij voorkeur schriftelijk (of via mail) aan ons
doorgeven.

CORRESPONDENTIE
Wij verzoeken u vriendelijk correspondentie voor de bond,
de bondsraad, het hoofdbestuur, enz. rechtstreeks naar het
bondsbureau te zenden. Daar zal, na registratie, voor de juiste
doorzending worden gezorgd.
Vergeet u s.v.p. niet uw kweeknummer en/of uw afdelingscode
op de correspondentie te vermelden.
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