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      Het bestuur: 

PB-Voorzitter: Bex Guillaume 

PB-Secretaris: Dirkx Jean 

PB-Ondervoorzitter: 

PB-TT-commissaris Berrevoets Richard  

PB-Penningmeester: Dirkx Jean  

NKC secretaris: Lambrighs Patrick 

PKC voorzitter: Dewil Jos 

 

Aanwezigheidslijst: 

 

De Goudvink Lommel: V 

De Vogelvrienden Hamont (A) 

De Heikneuter Hechtel: Jamers H; 

De Nachtegaal Kaulille: (A) 

De Distelvink Bocholt: Vossen L.;Leen R.;Janssen J.; 

De Barmsijs Meeuwen:Bollen M ; Lucas Frederik ; Vanhemel J . 

Natuur en Vogelvrienden Overpelt: V 

De Sperwer der Lage Kempen: (A) 

De Spanish Timbrado Society Limburg: (A) 

De Looise Kanarie: Grieten M.; Croonenborghs W. ; Van Gelder Andre; 

De Groenvink Kwaadmechelen: (A) 

De Kneuter Zonhoven: (A) 

De Distelvink Paal: (A) 

De Blauwe Reiger Beverlo: (A) 

De Groene Gaai Eversel: (A) 

De Edelzanger Leopolsburg: (A) 

De Nachtegaal Loksbergen: Pieraerts L. 

De Edelzanger Meldert: Rodiers B. 

De Heidevinken Zelem: (V) 

De Goudvink Koersel: (A) 

De Siervogel Zonhoven: (A) 

Postuurkanariesclub Limburg: Geers R.; Heylen Johan; 

WEV: Meylaers Gerard; Vanlook Roger (V) 

Zanglijster Achel: (A) 

De Kwartelkoning Maaseik: (A) 

De Goudvink Maasmechelen: (A) 

De Snep Stokkem: (A) 

Pestvogel Boorsem: (A) 

Goudvink Opglabbeek: (A) 

   

  
 

 

 

 

Provinciaal secretaris: 

Dirkx J.- Leeuwerikstraat 7, 3680 Maaseik 

Tel: 0497 816545 - 089 565024 
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De Nachtegaal Opoeteren: (A) 

De Edelzanger Lanaken: (A) 

De Witte Spreeuwen Diepenbeek: (A) 

De Leeuwerik Munsterbilzen: Vandebosch Rene 

De Kneuter Zutendaal: (A) 

De Nachtegaal Eigenbilzen: (A) 

De Goudvink Rosmeer: (A) 

Goudvink Wellen: (A) 

De Sijs Alken: (A) 

Goudvink Lauw Borgloon: Kellens L.; Bex G. Rochus Paul 

De Geelgors Gors-op-Leeuw: (A) 

De Witte Cini Kermt (A) 

Speciaalclub Kleurkanaries Limburg: Lambrighs Patrick; Dirkx Jean ; 

Burchtkraai Brustem: (A) 

Distelvink Velm: (A) 

De Trekvogel Duras: Istas J. 

De Barmsijs Jeuk: Geraerts F. 

De Grasparkiet Gingelom (A) 

De Goudvink St.Truiden: (A) 

Speciaalclub Goulds Limbra: (A) 

 

 

1. Welkom. 

De Voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom hier in Heusden.  

2. Verslag vorige vergadering.  

Geen opmerkingen; éénparig  goedgekeurd. 

3. Nieuws van de federatie 

 

Iedere Secretaris en voorzitter van een club heeft recht op een login voor KBOF online, de login moet 

wel aangevraagd worden bij Nat. Secretaris KBOF. 

 

De KBOF heeft een nieuwe ombudsman, namelijk Steven van Paesschen.  

 

Er werd gevraagd aan de TC commissies om een lijst met vogels op te maken waar nood aan was. 

De fotograaf KBOF zou dan op De Witte Spreeuw in Wieze 2014 foto's maken, dit is echter door 

omstandigheden niet doorgegaan de fototheek is zodoende niet aangevuld. 

 

De KBOF heeft een nieuwe folder ontworpen en laten drukken, deze zijn verkrijgbaar bij Nat. 

Penningmeester KBOF. Er wordt verwacht dat alle folders die eventueel uitgegeven worden door 

KBOF clubs de zelfde look hebben. 

 

Wat betreft de digitalisering, deze zal zeker nog aan gewerkt worden in 2015. Voor alles wat te 

maken heeft digitalisering KBOF is het aanspreekpunt nog steeds  digitalisering@kbof.be   

 

Op het WK in Rosmalen stelde de KBOF materialen ter beschikking van de inrichters ook werd er 

geholpen bij de opbouw. De KBOF stand die aanwezig was in Rosmalen werd bemand door leden van 

de beheerraad. Ook werd er promotiemateriaal aangekocht om te koop aan te bieden, deze kunnen 

ook door de clubs verkregen worden tegen betaling bij de Nationaal Penningmeester. 
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De ringen producent heeft de intentie de productie uit te breiden zodat hij voor 2016 de ringen zou 

kunnen leveren binnen de vier weken, het is nog even afwachten of  hij dit kan verwezenlijken. 

 

De kunststofringen die door een andere fabrikant gemaakt worden is overeen gekomen dat de 

ringen moeten besteld worden per tien of een meervoud hiervan. Ringen boven de 6mm zelfs met 

25 stuks, maar het is nog steeds mogelijk ze te bestellen in aluminium met 10 en een meervoud 

hiervan. 

 

De verzendkosten voor de ringen zal niet verhoogd worden, voor de kunststofringen zal de KBOF de 

verzendkosten op zich nemen voor 2015 en 2016. 

 

Er wordt van de provinciale besturen KBOF gevraagd om als een goede huisvader om te springen 

met het budget. In sommige provincies is het budget al op voor het verkregen is, bij andere blijft er 

iedere jaar geld over. 

 

De beheerraad gaf opdracht aan de redactie om een formulier te ontwerpen om gratis een 

advertentie te plaatsen bij vraag en aanbod. Dit zal viermaal per jaar aangeboden worden bij het 

maandblad "De Witte Spreeuw", opgepast ieder formulier is maar 3 maanden geldig.  

 

Entente Européenne 

 

De EE is een Europese vereniging voor verenigingen van hobbydieren. Een vereniging per diersoort 

per land kan aansluiten. Het gaat hier om diverse hobbydieren; kippen, konijnen, honden, cavia’s, 

ratten, muizen, vogels, enz. De EE organiseert om de 3 jaar een EE show volgend jaar gaat deze door 

in Frankrijk. 

De EE is ook actief in lobbyen bij het Europees parlement om de rechten van de hobbydier houders te 

beschermen. Gelet op de eventuele aanpassingen van de wetgeving is een actief contact met het 

Europees parlement geen luxe. 

De werking van de vereniging dient het ganse land te beslaan.  

De KBOF heeft samen met de AOB besloten aan te sluiten bij de EE. Tevens zijn al de COM 

keurmeesters indien er een TT komt voor vogels reeds EE- keurmeesters. 

4. Veldornithologie  

Er is nog steeds geen voorzitter voor veldornithologie Limburg. Er word een oproep gelanceerd of er 

iemand bereid is deze post te bemannen om zo de werking beter te laten verlopen. De clubs kunnen in 

afwachting dat zich iemand meld voor de post alle gegevens nog sturen naar Nat. post 

veldornithologie. Er wordt ook gevraagd om de namen van de medewerkers veldornithologie per club 

door te geven, dit om de pasjes en de verzekering in orde te brengen, deze moeten ieder jaar 

vernieuwd worden. 

5. Mededelingen PKC 

Wilfried Vandaele is na goedkeuring van de Algemene vergadering de nieuwe voorzitter geworden van 

NKC. Hij volgde Eugene de Troyer op die tot nationaal voorzitter KBOF verkozen werd. 

Op het Nationaal kampioenschap in Wieze hebben twee aspirant keurmeesters hun examen afgelegd en 
slaagden  Swinnen Koenraad voor D&H en Macquoy Wim voor KLK. 

Klachten: 

Een 10-tal klachten werden schriftelijk ingestuurd. 
Hiervan waren er geen tegen Limburgse keurmeesters. 
De meeste klachten zijn ondertussen behandeld en afgesloten. 

6.       Evaluatie Provinciaal Kampioenschap 2014 in Kaulille 
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Ik denk te mogen zeggen dat dit een zeer geslaagd kampioenschap was. De lokatie was goed en de 

inrichters ( Gewest 1) hebben hun best gedaan. 

 
7.       Provinciaal kampioenschap Limburg 2015 

Aangezien er geen kandidaat was voor het kampioenschap van 2015 moest het Provinciaal bestuur 

KBOF Limburg zelf inrichten. Het is echter een probleem om nog een geschikte zaal te vinden op korte 

termijn. Na lang zoeken werd er een zaal gevonden die geschikt was voor het Provinciaal 

kampioenschap 2015. Deze is gelegen in Schakkebroek - Herk de Stad.In de toekomst zal het niet 

meer kunnen dat er gewacht wordt op de clubs om in te richten. De club die wil inrichten zal tenminste 

3 jaar op voorhand haar kandidatuur moeten in dienen met een voorcontract voor de huur van de 

zaal. Dit om het Provinciaal bestuur in de gelegenheid te stellen een zaal vast te leggen voor het jaar 

dat er geen club gevonden wordt om in te richten. 

De reeksen voor de 10 sectie's zullen in de toekomst overgenomen worden van Nationaal Wieze. 

Worden deze aangepast nemen wij ze integraal over. Limburg heeft altijd een vrije klas gehad. De 

vraag word gesteld of er per sectie 1 reeks in de C klasse kan toegevoegd worden. Dit zal op een 

volgende vergadering besproken worden. 

Aangezien op termijn het provinciaal kampioenschap zelf bedruipend moet zijn werd er ter stemming 

voorgelegd:  Inschrijfgeld  € 1.50 per vogel zonder prijzen enkel trofee voor de drie eerste in de 

sectie, of € 2 per vogel met natura prijzen of een zak vogel eten 20 kg per deelnemer, en trofee voor 

de drie eerste in de sectie. Na stemming was het merendeel van de aanwezige te vinden voor 

inschrijfgeld € 2 per vogel, stammen en stellen aan de helft dus € 1 per vogel                     

8.       Provinciaal   Kampioenschap Limburg 2016  

Het groepement  St Truiden werd bereid gevonden dit kampioenschap in te richten. En dit in de 

sporthal van St Pieter te St Truiden. Zij zullen de inrichting zelf ter hand nemen met de logistieke 

steun van het Provinciaal bestuur KBOF. Meer hierover op de volgende vergadering.                   

9.       Allerlei 

Er wordt opgemerkt dat de cataloog van het Nationaal Kampioenschat te Wieze zeer onduidelijk en 

niet volledig is. Ook vinden de liefhebbers dat er wat meer aandacht geschonken mag worden aan de 

kampioenen in ons maandblad de Witte Spreeuw . 

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 22.30 uur, de voorzitter wenst iedereen een behouden 

thuiskomst.  

 

Verslag:  D.J. 
                              


