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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
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:

•
•
•
•
•

Aanvraagformulier voor de tentoonstelling
Het formulier “Tekort aan keurmeesters”
Het verzekeringsformulier voor uw tentoonstelling voor 2013
Voor een aantal districten: een schrijven vanuit uw district.
Het voorlopige verslag van de Algemene Vergadering 2013

tuchtcommissie
De tuchtcommissie, waarvoor de Algemene Vergadering in
2012 middels stemming haar goedkeuring gaf, is inmiddels
actief. Er is een reglement opgesteld dat u binnenkort als
onderdeel van het bondsvademecum via onze website kunt
raadplegen. Met behulp van dit reglement kan de NBvV, indien nodig, veel genuanceerder een sanctie opleggen dan voorheen het geval was. In feite kon er slechts geroyeerd worden
– hetgeen vaak een wel erg zware sanctie is. Ook hoeven wij
de leden niet lastig te vallen met voor hen onduidelijke (want
om privacy redenen geanonimiseerde) voorstellen voor de
Algemene Vergadering. De commissie behandelde tot dusverre
1 zaak – en laten we vooral hopen dat de heren het niet druk
zullen krijgen!

verhoging keurvergoeding
De Bondsraad heeft de vergoeding voor een keuring ingaande
het keurseizoen 2014 vastgesteld op € 45,00. Voor de reeds
contractueel vastgelegde keuringen blijft de vergoeding voor
het seizoen 2013 uiteraard conform het tarief van geldig was
ten tijde van de contractering. Ingaande keurseizoen 2015 de
keurvergoeding vast te stellen op 50 euro per keuring.
De motivatie voor deze verhoging is als volgt:
De keurvergoeding is zeker sinds het jaar 2002 vastgesteld
op 40 euro per keuring. Gelet op de geldontwaarding en de
meerkosten die een keurmeester inmiddels heeft voor het
voldoen aan zijn verplichtingen, is een verhoging van 5 euro
per keuring al niet meer rendabel. Doch gelet op het feit dat
dit al ruim 10 % is, zal hier voorlopig genoegen mee genomen
(moeten) worden. Mede om deze redenen is er dan ook voor
gekozen om ingaande keurseizoen 2015 de keurvergoeding
vast te stellen op € 50,00 per keuring. Dat de keurvergoeding

niet al ingaande keurseizoen 2013 verhoogd kan worden vindt
zijn oorzaak in het feit dat voor 2013 de keurcontracten al zijn
afgesloten. Een van de voorwaarden is dat de keurvergoeding
jaarlijks wordt vastgesteld. Toen het contract werd aangegaan
was dat € 40,00. Voorwaarden van contracten kunnen maar
niet eenzijdig worden aangepast. Keurmeesters die reeds
contracten hebben aangegaan voor het jaar 2014 zullen dan
ook de verhoging van de keurvergoeding niet kunnen doorberekenen en zullen € 40,00 in rekening moeten brengen voor een
keuring.

bestuursmutatie
In het maandblad van juni trof u een advertentie waarin
de bond op zoek gaat naar een nieuwe penningmeester. De
actualiteit heeft deze advertentie echter ingehaald, want het
hoofdbestuur heeft voor de uitoefening deze functie inmiddels
versterking gekregen van Dhr. D. Verburg (thans nog voorzitter
van het district Zeeland). Het hoofdbestuur meent daarmee
de door het vertrek van Dhr. Kerkhof ontstane vacature naar
behoren en tot tevredenheid te hebben ingevuld. Dhr. Verburg
(geen onbekende in de wereld van de vogelliefhebbers) zal
deze functie tot de Algemene Vergadering van 2014 ad interim
op zich nemen.
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iban - nummer
Vanaf 2014 zal het gebruik van bankrekeningnummers
wijzigen. Voor alle betalingsverkeer is dan zogenaamde het
IBAN-nummer van kracht. Wij hebben dus van alle afdelingspenningmeesters dit nummer nodig. Langs deze weg een
vriendelijk verzoek dit nummer aan ons door te geven. Dat kan
middels een eenvoudig mailtje naar info@nbvv.nl – waarna wij
uw gegevens in onze administratie zullen wijzigen.

Ringen
In het kader van een nadere kennismaking met de medewerkers van het bondsbureau stellen wij u deze keer Liesbeth Vergeer voor. Zij is op de ringenafdeling onder meer verantwoordelijk voor administratie en controle van aanvragen, contacten
m.b.t. lopende bestellingen, het handmatig produceren van

Het IBAN (International Bank Account Number) is niet
nieuw. Het Nederlandse IBAN bestaat uit uw huidige rekeningnummer, aangevuld met wat cijfers en letters, zoals
bijvoorbeeld:

De IBAN-nummers staan hoogstwaarschijnlijk al op uw afschriften vermeld.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?

keurmeesterslijst online
De online keurmeesterslijst waarover wij eerder al bericht
gaven is bijna gereed. Op het moment dat u dit leest zijn alle
keurmeesters doende hun inloggegevens in het systeem in te
voeren. Uiterlijk in september zal de website dan online zijn.
De tentoonstellingsorganisatie die op zoek is naar een geschikte keurmeester kan daarop inloggen en opgave doen van de datum en de soort keurmeester die men zoekt. Vervolgens wordt
een overzicht gepresenteerd van de op die datum beschikbare
keurmeesters die aan de gewenste bevoegdheid voldoen. Deze
lijst is vervolgens te sorteren op naam, woonplaats, postcode,
etc. Keurmeesters die in hun online-agenda deze dag als “niet
beschikbaar” hebben gemarkeerd worden niet getoond.
Om privacy redenen is het gebruik van dit systeem gekoppeld
aan de inloggegevens van de afdelingssecretaris. Deze zijn
in verband met het doorgeven van ledenmutaties al bij ons
geregistreerd.

RVS-ringen en de verwerking van spoedbestellingen. Velen van
u hebben in geval van vragen over de ringen al eens contact
met Liesbeth gehad. Nu heeft u dus ook een gezicht bij “onze”
Liesbeth, die inmiddels ook alweer ruim 26 jaar bij de NBvV
werkzaam is (onze medewerkers zijn blijvertjes – zou dat komen omdat het werken voor de NBvV heus wel leuk is?).

Binnen de afdelingen die een aparte TT-secretaris kennen
zal men t.b.v. de contractering dus even samen moeten gaan
werken. Andere organisaties (zoals bijvoorbeeld speciaalclubs)
kunnen zich voor inlogmogelijkheden aanmelden via het
bondsbureau, waarna ook zij een plekje in het systeem zullen
krijgen.

Een van de problemen waar Liesbeth steeds vaker tegenaan
loopt is het toezenden van de ringen bij spoedbestellingen. Die
maken wij namelijk altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de bestelling en sturen ze dezelfde dag nog af.  Bestellers
ontvingen de ringen dan de volgende dag. Helaas moeten we
constateren dat de ouderwetse service van Tante Pos (voor
17.00 uur aangeboden leidde gegarandeerd tot bezorging op de
volgende dag) na de overgang naar “Post.NL” steeds slechter
wordt. Genoemde garantie is er niet meer en met enige regelmaat maken wij daarvan de excessen mee. Terwijl de besteller
natuurlijk met ongeduld op de levering zit te wachten. Wij
kunnen dat niet beïnvloeden en verzending via bijvoorbeeld
een koerier o.i.d. zou uiterst kostbaar worden. Helaas moeten
we constateren dat dit soort problemen steeds vaker voorkomt.
Heeft u zorgen over de tijdige aanlevering van uw spoedbestelling, neemt u dan gerust even contact met Liesbeth of haar
collega’s op!

Over het definitief online gaan van het systeem ontvangt u
uiteraard tijdig bericht.

Mochten wij merken dat de postbestelling van spoedorders
nog verder achteruit gaat, dan zullen we daarop met gepaste
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maatregelen moeten reageren en wellicht ook andere mogelijkheden voor bezorging van deze toch al kostbare ringen moeten
overwegen.
Beter is natuurlijk om het maar helemaal niet tot spoedbestellingen te laten komen en tijdig alle ringen te bestellen onder
het motto “beter een paar teveel dan eentje te weinig”. Helemaal voorkomen kunt u als ringencommissaris het doen van
een spoedbestelling echter nooit.

oproep verenigingsavonden
Tijdens de Algemene vergadering van mei jl. kwam de vraag
naar voren of de bond niet kon ondersteunen bij de organisatie
van verenigingsavonden. Dat lijkt ons een prima idee! Daarom
langs deze weg het verzoek om eventuele suggesties, tips,
eigen goede ervaringen, etc. aan ons door te geven. Andersom
zijn juist vragen en behoeften natuurlijk ook welkom. Of wellicht heeft u zelf iets te bieden aan anderen.

voor de ringencommissaris
Vergeet u a.u.b. niet om periodiek de originele aanvraagformulieren voor cultuurringen op te sturen naar het bondsbureau.
U bestelt de ringen natuurlijk online voor uw leden, maar
volgens de huidige regelgeving moeten wij de ondertekende
aanvragen wel voor een periode van minstens 5 jaar archiveren.
Omdat het ondoenlijk is om (in geval er om gevraagd wordt,
hetgeen overigens zelden voorkomt) te verwijzen naar meer
dan 500 plaatsen in het land, nemen wij die taak graag op
ons. Nog afgezien van het feit dat er bij archivering bij zoveel
verschillende ringencommissarissen thuis natuurlijk van alles
mis kan gaan, waardoor de eventueel nare gevolgen daarvan
ten koste van de individuele leden komen.

jubileumspelden
Bij besluit van de Bondsraad worden de legepnningen voor
jubilea van 50 en 60 jaar NBvV-lidmaatschap per 1 augustus
a.s. vervangen door speldjes die qua uitvoering een verlengde
zijn van de andere jubileumspelden.

Na inventarisatie zullen wij dan proberen om tot een periodiek
bulletin komen waaruit de verenigingen kunnen putten bij het
zoeken naar een zinvolle invulling. Ik stel mij voor dat wij zo’n
bulletin 1 of 2 keer per jaar naar de afdelingen mailen en deze
dan kunnen putten uit vele mogelijkheden en suggesties.
Kortom: alles is welkom. Uw verzoek of bijdrage kunt u bij
voorkeur even naar mij mailen.
Hans van der Stroom – hoofd bondsbureau
hansvanderstroom@nbvv.nl of info@nbvv.nl

De NBvV wenst u allen een hele fijne vakantie toe!

pagina 

