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“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
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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

algemene vergadering & jaarverslag

Tentoonstellingsagenda

De Algemene Vergadering van de NBvV vindt dit jaar plaats op
17 mei in Renswoude.
Het jaarverslag van 2013 wordt u in week 11 separaat per post
toegezonden.
Hierin is ook de agenda voor de AV opgenomen. Gestemd
moet er worden over de herverkiezing van de hoofdbestuursleden Klaas Snijder en Ton Koenen, alsmede de verkiezing
van (thans ad interim penningmeester zijnde) Dirk Verburg Er
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Daarnaast dient er
een nieuwe vertegenwoordiger namens de leden voor de Geschillencommissie gekozen te worden, waarvoor Dhr. H.G.M.
v.d. Westen zich heeft aangemeld. En er is een voorstel van
de afdelingen J04 en H62 aangaande het verhogen van de
leeftijdsgrens voor jeugdleden. Alle voorstellen (waarover u via
de districtsvergaderingen kunt stemmen) kunt u natuurlijk ook
in het jaarverslag nalezen.
Binnenkort treft u het jaarverslag ook op onze website.

Elk jaar (in de maand juli) ontvangen de leden en abonnees
een agendaboekje waarin de tentoonstellingen van het komende seizoen per district zijn opgenomen. Met dit boekje is
echter iets vreemds aan de hand:
Het boekje wordt samengesteld op basis van de goedgekeurde
TT-aanvragen zoals die eerder bij het district zijn binnengekomen. Direct na het verschijnen van het boekje blijkt dat er
in de tussentijd nogal wat veranderd is. Afdelingen zijn van
locatie of datum verhuisd, sommige tentoonstellingen komen te vervallen, de keurdatum is gewijzigd, etc. het aantal
mutaties op de gepubliceerde lijst is jaarlijks enige tientallen.
Daar kan niemand wat aan doen – het is puur een kwestie van
overmacht.
Helaas werkt het doorgeven van de mutaties via Onze Vogels
niet, want de deadline voor de druk daarvan ligt veel te ver
voor de verschijningsdatum . Hierdoor wordt de wijziging vaak
te laat onder de aandacht gebracht wordt. Er rest ons dan
weinig anders dan de wijzigingen op onze website bekend te
maken.
Los van het feit dat het zonde is om een (toch kostbaar) boekje
te laten drukken en verzenden dat zichzelf bij verschijning
alweer achterhaald heeft, is het ook nog eens zonde dat de
wijzigingen niet overzichtelijk en tijdig bij de belangstellenden
terechtkomen. Dat kan dus beter!
De Bondsraad heeft daartoe onlangs een plan goedgekeurd dat
zal leiden tot een up-to-date TT-agenda.

STEMMEN ?!?
Binnenkort mag u niet alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen naar de stembus, maar wordt er via de districtsvergaderingen ook gestemd over de voorstellen voor de Algemene
Vergadering van de NBvV.
Hoe binnen de bond stemmingen verlopen is nogal eens punt
van verwarring en discussie. Daarom vindt u daarover als bijlage bij dit bulletin nog eens een duidelijke uitleg van de hand
van onze bondssecretaris Ton Koenen.

Kort gezegd komt het er op neer dat de afdelingssecretarissen
er een functie bijkrijgen op de site waarop zij hun ledenmutaties doorgeven en de keurmeesterslijst kunnen raadplegen.
Zij gaan daar binnenkort ook een invulmogelijkheid bij krijgen
waarin zij de gegevens van de tentoonstellingen in kunnen
voeren. Deze worden dan automatisch opgenomen in een
overzicht dat door de bezoekers van de website online te raad-
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plegen is. Uiteraard is dit overzicht op dezelfde manier (per
district) ingericht als voorheen in het agendaboekje het geval
was. En voor de gebruiker komt er dan de mogelijkheid om het
overzicht niet alleen te raadplegen, maar ook om eenvoudig
even per district een printje te maken. Eventuele wijzigingen
hoeft u dan niet meer door te geven, maar kunt u eenvoudig
zelf regelen. Op deze wijze zijn wijzigingen snel door te voeren
en is de agenda altijd up-to-date!!! Het jaarlijkse boekje komt
hiermee te vervallen.
Op dit moment wordt aan deze functionaliteit gebouwd. Als
e.e.a. klaar is ( en de verwachting is dat dit eind april het geval
zal zijn) wordt u daar middels een extra voorlichtingsbulletin
nader over geïnformeerd. En uiteraard zal dit via Onze Vogels
onder de aandacht van de liefhebbers gebracht worden.

bestelformulieren ringen
In Onze Vogels van maart publiceren wij traditiegetrouw de
bestelformulieren voor de ringen. Uiteraard zijn ze ook te vinden op onze website. 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.
De ringkleur voor 2015 is

VIOLET

Wordt dus vervolgd!

keurlijsten
De keurlijst van de Rheinlander van 2012 is komen te vervallen. Er is een andere puntenverdeling toegepast. Hiervoor
moet nu Rheinlander 2014 worden aangeschaft.

PRIJSKAARTJES/-STICKERS
De bekende zwart/wit prijzenkaartjes zijn nog altijd te leveren.
De prijs is € 0,70 per 25 stuks.
Een mooi alternatief is echter de prijssticker in kleur (zie foto).
Deze zelfklevende sticker hoeft u alleen nog maar op de kooi
te plakken en staat wel professioneler op de tentoonstelling.

De keurlijst van de kleurkanaries heeft een aanvulling gekregen in de vorm van tekeningen die toegevoegd zijn. De keurlijsten zonder deze tekeningen zijn nog gewoon te gebruiken
en hoeven niet te worden vervangen.
Zoals voor elke keurlijst het geval is:
Kijkt u veiligheidshalve even op de webshop. Daar staat het
jaartal vermeld dat op de keurlijst moet staan. Heeft u een
ander jaartal op de keurlijsten staan dan wat op deze website
staat, dan betreft het een oude keurlijst met een oude schaalindeling. In dat geval moet u die keurlijst dus nieuw bestellen.
Als vereniging bent u er verantwoordelijk voor dat u de keurmeester de juiste keurlijsten geeft om de keuring te kunnen
verrichten.

Deze zijn verkrijgbaar via onze webshop. Een vel met 21 stuks
kost slechts € 0,75.

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.

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!
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stemmen binnen de NBvV
Binnenkort ontvangt uw vereniging weer de nodige informatie via het bondsbureau van de NBvV. Daarbij zitten onder andere voorstellen waarover gestemd moet worden tijdens de algemene jaarvergadering, welke in de maand mei gehouden wordt. Reglementair gezien zijn dit zaken
waar de verenigingen hun mening over kunnen uitspreken. Dit kan een vereniging doen door het invullen van het stemformulier, welke ook
meegezonden wordt.
Nadere uitleg
Reglementair is vastgelegd hoe een dergelijke stemming moet lopen, maar toch komen er regelmatig vragen hierover of worden stembiljetten
verkeerd ingevuld, waardoor de uitgebrachte stemmen ongeldig worden.
Nadere uitleg is in deze zeker op zijn plaats. Aan de hand van een voorbeeld (een door een vereniging ingediend voorstel waarover in de jaarvergadering een stemming wordt gehouden) gaan we dit doen, overigens zonder dat we een oordeel uitspreken over het ingediende voorstel.
Het voorstel komt er kort samengevat op neer dat de leeftijd van jeugdleden verhoogd moet worden van 16 naar 18 jaar. De volledige uitwerking kunt u in de aangeleverde stukken vinden, maar omdat dit voor het voorbeeld minder van belang is, laten we dit hier achterwege.
Voorbeeld:
De secretaris van de vereniging heeft de stukken ontvangen en die legt ze voor aan de leden van uw vereniging. Hij/zij zorgt ervoor dat de
aanwezigen kennis krijgen van de inhoud van het voorstel, wat simpelweg kan door het voorstel voor te lezen. Vervolgens wordt het binnen de
vergadering besproken en uiteindelijk wordt er over dit voorstel gestemd.
Leden die het eens zijn met het voorstel stemmen voor en de leden die een verhoging van de leeftijd niet zien zitten stemmen tegen. Wil men
zijn mening niet geven of heeft men geen mening, dan is er de mogelijkheid om blanco te stemmen.
Een stemming over een dergelijk onderwerp kan met handopsteken gebeuren. De handen worden geteld en dan blijkt welke stem een meerderheid binnen uw vereniging heeft. Tot zover zal het geen problemen geven en is het voor iedereen duidelijk.
Hierna kan het gemakkelijk fout gaan door de voor- , tegen- en blanco stemmen afzonderlijk op het stemformulier te vermelden, en dat is nu
juist niet de bedoeling. Een vereniging brengt namelijk maar één stem uit. Dus als de meerderheid van de vereniging tegen het voorstel is, dan
is de vereniging in zijn geheel tegen. De secretaris zet dan een kruisje in het betreffende vakje “tegen” en vermeldt op het formulier het aantal
stemgerechtigden van de vereniging en klaar is dit onderwerp.
Wie zijn nu de stemgerechtigden binnen uw vereniging?
Dit zijn alle seniorleden. Het juiste aantal kunt u vinden in het jaarverslag wat u wordt toegezonden. Daarin staan per district de verenigingen
genoemd met daarachter de seniorleden en de jeugdleden die bij uw vereniging op de peildatum geregistreerd zijn. Tijdens de algemene jaarvergadering van de bond wordt dit aantal ook gehanteerd.
De districtsvergadering
Afgevaardigden van uw vereniging gaan met het stemformulier naar de districtsvergadering en leveren daar het stemformulier in. Tijdens de
districtsvergadering zal een stemcommissie de ingeleverde stemformulieren controleren en zal daarna de stemmen tellen. Alleen de stembiljetten die daadwerkelijk tijdens de districtsvergadering zijn ingeleverd tellen mee. De stemmen die geteld worden zijn de stemgerechtigden die op
de formulieren staan vermeld. Aldus zal blijken hoeveel stemmen er voor het voorstel zijn en hoeveel stemmen er tegen zijn. Daarnaast zal ook
duidelijk worden hoeveel stemmen er blanco zijn uitgebracht. Deze uitslagen worden door het districtsbestuur op een verzamelstaat vastgelegd
en dan wordt er gelijk aangegeven hoeveel ongeldige stemmen er uitgebracht zijn. Deze stemmen zijn zoals gezegd ongeldig en die doen dus
niet mee. Ook van deze onjuist uitgebrachte stemmen worden de aantallen stemgerechtigden bij elkaar geteld en op de verzamelstaat vermeld.
Naar de Algemene Vergadering
Het districtsbestuur draagt er zorg voor dat de verzamelstaten worden opgezonden naar het bondsbureau. Het bondsbureau zorgt ervoor dat de
verzamelstaten bij de algemene jaarvergadering aanwezig zijn. Na telling van de stemmen zal blijken hoe de uitslag is geworden en dan is deze
uitslag ook gelijk bindend.
Tijdens het uitbrengen van de stemmen tijdens de algemene jaarvergadering worden ook de niet-uitgebrachte stemmen opgenoemd. Dit zijn de
stemmen die niet zijn uitgebracht en die worden vastgesteld aan de hand van de gegevens welke bekend geworden zijn bij het districten. Zoals
gezegd staan de aantallen stemgerechtigden in het jaarverslag. Als binnen de districten de voor-, tegen-, blanco- en ongeldige stemmen zijn genoteerd, dan worden die bij elkaar opgeteld. Dit aantal wordt dan afgetrokken van het totaal aantal stemgerechtigden die er binnen het district
zijn en dan is het verschil daartussen het aantal niet uitgebrachte stemmen. Dit zijn dus stemmen die verloren zijn gegaan.
We hopen dat het nu voor iedereen duidelijk is en we hopen ook dat velen van u uw stemformulier in gaan leveren tijdens de districtsvergadering, want dan pas telt uw stem echt mee binnen de NBvV.
Ton Koenen
Secretaris NBvV
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