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  Nationaal O/ Voorzitter: Jack Bloemen                           T 

  Nationaal Secretaris  : Jan Van Looy               T 

  Nationaal Penninmeester: François Van Paesschen                                    T 
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  Nationaal Secretaris  NKC: Patrick Lambrighs              T 
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  APB-secretaris Limburg: Jean Dirkx      T 

 

                        APB-Voorzitter Oost-Vlaanderen : Freddy Van Affelterre                         T 

  APB-secretartis Oost- Vlaanderen: Paul Vergeylen    T 

 

  APB-Voorzitter West-Vlaanderen  :                                      vacant

  APB-secretaris West-Vlaanderen : Renaldo Terryn     T 

 

  Nat.verantwoordelijke Ornithologie :                                                 vacant                   

             Ledenadministratie  :Paul  Achten                     T 

             Ombudsman:  Steve Van Paesschen                                                            T 

             Hoofdredacteur:  Jan van Overvelt                                                              T    

                        Post Uitzonderlijke kweek: Karel van Ginkel                                             T 

                        Verantwoordelijke Medailles en Wimpels : Ronaldo Terryn                     T 

  Verantwoordelijke roofvogels        vacant
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 Punt 1 : Welkomwoord door de Alg. nationale voorzitter 
Nationale voorzitter Jaak Aerts, heet,  namens de raad van bestuur van de KBOF,  

iedereen van harte welkom op deze algemene vergadering die door omstandigheden niet in 

Aalst maar in Nieuwkerken-Waas doorgaat. 

 Er wordt één minuut stilte in acht genomen voor alle dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn 

ontvallen. 

 

Punt  2:  : goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 2018 
           Geen opmerkingen het verslag wordt goedgekeurd 

 

Punt 3 : Verslag van beheer  door nationale voorzitter: 
Jaak Aerts geeft volgend verslag van beheer : 

“… Eerst zou ik willen kijken wat we in 2018 niet hebben gerealiseerd: 

1/ Uitwerken van een digitaal platvorm voor de redactie, dit is voor 85% klaar, het in elkaar 

stoppen van ons maandblad uit de gegevens die in KBOF online staan moet nog verwezenlijkt 

worden, de redactie zelf heeft daar veel werk van verricht. 

2/ Samenwerken met de BOU, hier krijgen we geen schot in en dat zal zo wel blijven zolang 

de samenstelling van de beheerraad zo blijft. 

3/Doorlopende nummering van de ringen, vanaf het kweekjaar 2020 kunnen er ringen met 

doorlopende nummering besteld worden. 

Ieder jaar kan elk lid eenmaal de keuze maken hoe het de nummering wilt hebben - deze 

keuze blijft zo voor een heel jaar. 

4/  KBOF online, hier zal nog aan gesleuteld worden en dit zijn vooral kleine dingen die na 

bijna 10 jaar toch nog tevoorschijn komen, maar die worden ter zijne tijd opgelost. 

Wat hebben we verder gerealiseerd het voorbije jaar: 

Vergaderruimte in Aalst is volledig afgewerkt en is in gebruik genomen, dit betekent dat 

vergaderingen van de beheerraad en van de Nationale posten plaatsvinden in de 

vergaderruimte. Dit heeft als voordeel dat we geen ruimte meer moeten huren en dat het 

gebruik van drank en koffie minimale kosten met zich meebrengt. 

We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe drukker om ons maandblad te verbeteren om zo te 

proberen om de kosten te drukken en de mogelijkheid voorzien om ons maandblad op PC en 

tablet te ontvangen. We hebben geen nieuwe drukker gevonden die een lagere prijs had dan 

onze bestaande drukker Van der Poorten. We hebben daar een nieuw contract afgesloten om 

ons maanblad te drukken en ons maandblad om te zetten zodat dat ook leesbaar is op PC en 

tablet. De kosten van het drukken zijn lager maar daar komt nu bij het maandblad omzetten 

voor PC en tablet. 

Voor de realisatie van onze vergaderruimte en het inrichten van deze ruimte hebben we 

subsidie aangevraagd en ook hiervoor 10.000 euro gekregen, Jan Vanlooy en François Van 

Paesschen hebben hier voor gezorgd.  

Keuren met tablet, dit jaar zijn tijdens de nationale kampioenschappen de vogels van de 

keurmeesters gekeurd door gebruik te maken van een tablet. Dit is goed verlopen en dit jaar 

zullen alle vogels gekeurd worden door gebruik te maken van een tablet. Dit heeft vele 

voordelen, de punten komen rechtstreeks in het TT programma en moeten niet meer 

ingegeven worden. De keurfiches worden per liefhebber uitgeprint, we hebben geen 

keurfiches meer nodig en de keurbriefjes zijn ook gesorteerd per liefhebber. 

Wet van de privacy, hiervoor heeft ieder lid van de KBOF een brief ontvangen om deze in te 

vullen en terug te sturen. Ongeveer de helft van ons leden heef dit gedaan, echter van ieder lid 

zouden we een getekend exemplaar moeten hebben. In de loop van dit jaar zal daar nog de 

nodige aandacht  op gevestigd worden. 

We hebben afgelopen jaar met verschillende mensen mee gedaan met het Europees 

kampioenschap in Denemarken en daar ook goede resultaten behaald. In 2021 gaat dit door in 

Oostenrijk. 

 

Wat willen we doen in 2019 
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Verder afwerken en verbeteren van ons TT programma voor de Provinciale en Nationale 

kampioenschappen. 

Het inschrijven op nummer voor al de tentoonstellingen. 

Een gebruikershandleiding maken van KBOF online en dit voor al de functies. 

Er is dit jaar een opleiding voorzien voor keurmeesters. 

Overleg plegen met AOB om gezamenlijk de Mondial te organiseren in 2024. Echter de eerste 

besprekingen zijn niet zo positief en we hebben de indruk dat COM en BOU  veel liever 

hebben dat we dit niet doen of kunnen doen. 

 

 

Punt 4 : verslag van het financieel beleid (Penningmeester) 
François van Paesschen geeft financieel verslag over 2018 via projectie op een groot scherm 

met de nodige toelichtingen.  

 Eerst worden de cijfers van het kasboek meegedeeld en dan de cijfers van de boekhouding. 

 Vervolgens worden alle cijfers getoond, via projectie worden de formulieren van de 

rechtbank van koophandel besproken en toegelicht.  

 de inkomsten en uitgaven van 2018 worden  nader toegelicht en het budget 2019 wordt 

overlopen. 

  de kapitaalsevolutie en de bezittingen van de KBOF worden getoond. 

 

Vraag vanuit de vergadering : is het niet mogelijk om het financieel verslag vooraf 

op te sturen zodat deze op de groepementsvergadering kan besproken worden? 

Antwoord : de controle wordt ieder jaar door twee onafhankelijke controleurs gedaan  

die elk jaar uit een andere provincie komen. Daarenboven worden de cijfers niet zo- 

maar te grabbel gelegd van het grote publiek. Iedereen die graag de cijfers wil contro- 

leren is steeds welkom bij François. 

 

 Punt 5:Artikel 8 van de statuten – vastleggen lidgelden en kostprijs ringen voor 2020  
           Lidgelden en prijs van de ringen blijven ongewijzigd. 

 

 Punt 6 : Artikel 9 van de statuten – verslag rekeningcontroleurs 
Door de verontschuldiging van de beide controleurs leest Jan van Looy het verslag voor  

opgemaakt door  Hugo Briers en Maurice Wouters. 

“….. Donderdag 14 maart 2019  hebben ondergetekenden 

        Briers Hugo,  Schellekensberg 33 te 3290 Diest  en  lid van SKKL Hasselt  nr AX 783 en      

Wouters Maurice, Rummenweg 23 te Herk-De-Stad  en lid van  de Looise kanarie AA002 het 

kasnazicht van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie  uitgevoerd ten huize van 

Nationaal Penningmeester François Van Paesschen en dit voor het dienstjaar 2018. 

Na het toelichten van het kasverslag van 2018 werden achtereenvolgens alle boekhoud-

kundige documenten aan controle onderworpen : 

 ° Zichtrekeningen  ING   -   KBC  -   BNP 

    Spaarrekening      KBC 

    Effectenrekening KBC 

    Kasboek + waardebepaling onroerend goed in Aalst. 

 

 De gevraagde documenten werden op eenvoudige vraag en met de nodige toelichting  

 aangereikt. De eindsaldi van deze rekeningen werden vergeleken met de waardebepaling   

 in het verslag en er werden geen afwijkingen vastgesteld.      

° Het grootboek van ontvangsten (omzet), het grootboek van uitgaven (kosten en overige 

baten/lasten) en het grootboek van diverse boekingen :  

we stelden vast, aan de hand van de uitgevoerde steekproeven per domein,  dat de gevraagde 

en voorgelegde documenten vergeleken met hun inschrijving correct en juist waren 

overgenomen. 

 

° De waarde van de voorraden van o.a. kaften, promotiemateriaal, doosjes, TT materiaal  
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   e.d. waren in overeenstemming met de voorgelegde facturen. 

Wij kunnen besluiten dat deze boekhouding correct  met veel zorg en efficiënt uitgevoerd 

wordt en stellen de algemene vergadering voor om een  positief akkoord te verlenen. 

We willen dan ook de heer François Van Paesschen, Nationaal Penningmeester, proficiat 

wensen voor zijn manier van werken en vooral de juistheid van de cijfers. 

Getekend :Hugo Briers en Maurice Wouters  

 

Punt 7 :Goedkeuring balans 2018 en budget 2019 
Punt 8 : Kwijting aan de penningmeester. 
 

Na  naleving artikel 16 van de 
statuten 

Voor Tegen onthouding 

goedkeuring jaarrekening 2018   61 1 0 

Kwijting aan de 
penningmeester 

62 0 0 

Goedkeuring begroting 2019 62 0 0 

Goedkeuring verslag beleid 62 0 0 
 

Punt 9 : Verslag van beleid van het nat. Keurmeesters comite. 
 Wilfried Vandale, nationaal voorzitter van het keurmeesterscomite legt volgende verslag af: 

“…. We hebben het werkjaar 2018 gestart met een dagelijks bestuursvergadering op 27 

januari. De uitgaven van 2017 werden onder de loep genomen evenals de aanduidingen door 

PAK. Tevens werden de aanvragen tot verder keuren door keurmeesters die de leeftijd van 75 

jaar bereikt hadden besproken en voor iedereen verlenging voorgesteld. 

Een tweetal klachten werd besproken en de nodige maatregelen voorgesteld.  

De data voor de NKC/ANTC  vergaderdata evenals de data voor de TC’s werden vastgelegd. 

Verder werd de dagorde van de eerste NKC/ANTC vergadering in grote lijnen besproken. 

Ook een voorstel voor het omvormen van de algemene keurmeestervergadering werd 

uitgewerkt. 

 

Het NKC/ANTC vergaderde 2 maal in 2018 dit op 10 februari en 18 augustus 

Op de vergadering van februari werd de ondervoorzitter Filip Reso herverkozen. 

De uitgaven van het NKC  in 2017 werden goedgekeurd . 

De PKC verslagen werden besproken en goedgekeurd. 

Voorstellen uit de PKC verslagen werden besproken. 

De klachten besproken op het dagelijks bestuur werden behandeld en de voorgestelde sancties 

werden goedgekeurd. 

Er werd een overzicht gegeven door PAK over de uitgevoerde keuringen in keurseizoen 2017-

2018. 

De data voor de TC’s bepaald in samenspraak met de TC voorzitters werden bekrachtigd. Er 

werd een aanpassing doorgevoerd aan het verloop van de algemene vergaderingen. Vanaf nu 

is er een algemeen deel waarna 3 TC’s een voordracht geven. Iedereen blijft nu in de grote 

zaal. Er werd beslist de sectie keurmeesters op het nationaal kampioenschap bij wijze van 

proef  te keuren met eigen keurmeesters. Dit gebeurde, met de steun van de raad van bestuur , 

via keuring met tablet. 

 

Op de vergadering van augustus werden de overige provinciale verslagen besproken. Er werd 

een overzicht gegeven van reeds gemaakte kosten voor 2018 

Er werd nog een extra binnengekomen klacht besproken en na een extra hoorzitting werd een 

sanctie uitgesproken. 

Tevens werd het keurmeesterreglement aangepast in verband met niet aanvaardbare vuile 

kooien op TT. 

De voorbereiding van de algemene vergadering werd besproken en de agenda vastgelegd. De 

verslagen van de TC’s werden besproken en goedgekeurd. 
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De 2 algemene keurmeestervergaderingen werden volgens planning afgewerkt. Iedere TC 

hield zoals gepland zijn 2 technische vergaderingen. 

Dit met de bedoeling de keurmeesters bij te scholen en te informeren over de evolutie binnen 

hun sectie. Tevens is het de bedoeling de eenvormigheid van het keuren te bevorderen. 

Er was medewerking aan internationale vergaderingen in de secties kleurkanaries, Europese, 

exoten en parkieten. 

Er werd door een aantal mensen van de TC’s meegewerkt aan een aantal verbeteringen en 

aanvullingen aan het vraagprogramma.  

Tevens werden door de TC’s enkele ringmaten aangepast. 

 

Op ons nationaal kampioenschap werden praktische proeven afgelegd als keurmeester in de 

sectie Europese.  

De beide kandidaten zijn helaas niet geslaagd. 

In de sectie grasparkieten was één kandidaat .  

Mathias De Grande is geslaagd. 

Mathias is de eerste keurmeester in een deelspecialiteit. 

De deelspecialiteiten binnen de sectie parkieten werden ingevoerd in samenwerking met de 

technische commissie daar door het uitgebreide gamma in deze sectie geen tot zeer weinig 

kandidaten keurmeester parkieten voor het volledige gamma zich nog melden. 

We hopen in de nabije toekomst een gelijkaardige oplossing te kunnen uitwerken met de 

technische commissie exoten. 

Dit alles om onze inrichters van tentoonstellingen te kunnen voorzien van voldoende en 

bekwame keurmeesters. Met dit doel worden door de meeste technische commissies 

praktische bijscholingen georganiseerd met als doel de kwaliteit en eenvormigheid van de 

keuringen te verbeteren. 

Er werd voor de eerste maal een theoretische bijscholing in de sectie duiven en hoenders 

ingericht op vrijwillige basis voor alle keurmeesters. Dit was een groot succes en zal hopelijk 

uitbreiding vinden in andere secties.  

 

Momenteel lopen de hernieuwingen van de keurmeesterkaarten. 

De clubs dienen te wachten met aanvragen van keurmeesters tot het systeem opengezet word. 

Ieder secretaris krijgt een e-mail zodra de aanvraagprocedure beschikbaar is. 

Vooraf aanvragen heeft geen zin en zal genegeerd worden. 

 

Punt 10 : Verslagen van beleid van de nationale posten : 
10.1 Digitalisatie  =  opgenomen in punt 3 beleidsverklaring voorzitter 

10.2 post ringen = opgenomen in punt 3 beleidsverklaring voorzitter 

10.3 redactie 
Verslag redactieraad 2018 door Jan van Overvelt: “….Vorig jaar, 2018 dus, was het eerste 

volle jaar van de huidige redactieraad. Er werd hard gewerkt om elke maand op tijd het 

maandblad Witte Spreeuwen bij de leden in de brievenbus te krijgen, wat ook telkens gelukt 

is. 

In ons redactieteam zitten nog altijd Sofie Smets, die instaat voor de foto’s in ons maandblad 

en de lay-out, Karel Vanderheyden zorgt voor de selectie van de artikels, Frans Coppieters 

zorgt voor de rubriek vraag & aanbod en is het contact voor de voordrachtgevers. Voor de 

publiciteit in ons maandblad staan Alfons Truyts en Jos Smeyers in. Stijn Elebaut zorgt voor 

de perfecte administratie en verslaggeving en ik, Jan Van Overvelt, heeft de mooie taak om 

dit alles te coördineren. 

In 2018 verschenen in totaal 120 artikels van 39 verschillende auteurs. Daarvan gingen er 8 

over exoten, 20 over parkieten, 3 over kleurkanaries, 5 over roofvogels, 10 over Europese, 2 

over zebravinken,  5 over postuurkanaries, 5 over duiven & hoenders en de rest werd ingevuld 

door artikels onder de rubrieken in de spreekkamer, neerhof, over vogels, ten huize van, 

veldornithologie, vogels en Zoo en clubnieuws.  
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Bij de drukker is een nieuw contract afgesloten voor 3 jaar tegen een lager tarief. Ook zijn in 

2018 de besprekingen afgerond over het digitaal brengen van ons maandblad zodat iedereen 

vanaf dit jaar het ook digitaal kan lezen. Er werd gestart met een vogel van de maand. 

Maandelijks is er een redactiebijeenkomst bij de drukker. Hier komen Sofie, Karel en Jan Van 

Overvelt samen. Ze bekijken de komende editie en nemen hierover beslissingen indien nodig. 

Driemaandelijks is er volledige redactievergadering waar het accent ligt op het verbeteren van 

ons maandblad en het bepalen van de toekomstfilosofie. Ook werd door de redacteur 

gevraagd om uit te kijken naar versterking. Deze hebben we intussen gevonden en vanaf dit 

jaar loopt Marc Devos mee in het redactieteam. 

Volgende ideeën leven en worden verder uitgewerkt: 

Een modernere lay-out van het maandblad van januari 2019 

12 volwaardige maandbladen en 1 technisch nummer (beknopte versie van het huidige 

augustusnummer) brengen vanaf 2019 

KBOF-online ook gaan gebruiken als databank van artikels en ook dienend als archief.  

Externe vrijwilligers inschakelen voor het op voorhand nalezen van artikels op taalfouten. 

Ons maandblad meer  op plaatsen krijgen waar dierenliefhebbers komen en nu nog niet de 

weg naar een vogelvereniging  gevonden hebben. Denk hierbij aan dierenartsen, bibliotheken 

etc.  

Een betere spreiding van artikels zodat iedere  vogelliefhebber elke maand iets heeft wat hem 

interesseert. 

Gaan werken met 2 redacteurs.  

Omdat de rubriek Keurmeester in de kijker zo goed als rond was wordt gestart met club in de 

kijker. 

 

10.4 uitzonderlijke kweek: Karel van Ginkel : 

Er werden twee aanvragen goedgekeurd voor de rouwtortel en de dickcissel. Beide  

voldeden aan de voorwaarden en de vogels werden geshowd op WS 2018. De liefheb- 

bers ontvingen daar hun KBOF trofee “Uitzonderlijke kweek”. 

 

10.5 : verslag van beheer van de post Wimpels en medailles 
Verantwoordelijke Renaldo Terryn heeft volgend verslag neergelegd:  

Voor het seizoen van 2 Juni ‘17 tot en met 1 Juni ‘18 werden volgende wimpels aangevraagd: 

 

50 jaar: 

De Sijs Alken 

Distelvink Velm 

Kolibrie Kapellen 

De Pestvogel Lier 

De Goudvink Opglabbeek 

De Burchtkraai Brustem 

De Zandfluiter Meer 

60 jaar: 

De Goudvink Maasmechelen 

Liereman Oud-Turnhout 

De Edelzanger De Klinge 

De Sneeuwgors Temse 

De Vlasvink Wevelgem 

De Kransmerel Middelkerke 

De Zwaluw Oostnieuwkerke 

De Leeuwerik Munsterbilzen 

De Zandfluiter Lichtaart 

70 jaar: 

De Witte Spreeuw Waregem 

Voor het seizoen van 2 Juni ‘17 tot en met 1 Juni ’18 werden volgende medailles 

aangevraagd: 
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De Vlasvink Wevelgem: 

Claerbout Jan / 38 jaar / Voorzitter 

Vermeulen Monique / 41 jaar / Bestuurslid 

Allegaert Michel / 30 jaar / Bestuurslid 

Vanneste Rudi / 25 jaar / Bestuurslid 

Vankeirsbielk Wener / 25 jaar / Bestuurslid 

Vandamme Kristian / 25 jaar / Bestuurslid 

Feys Eric / 25 jaar / Secretaris 

Beyls Therry / 28 jaar / Bestuurslid 

 

De Distelvink Velm: 

Pierquet Jean Marie / 29 jaar / Bestuurslid 

Stouwen Luc / 25 jaar / Bestuurslid 

Matthijs Laurent / 50 jaar / Ondervoorzitter 

 

De Verenigde Vogelvrienden Ieper: 

Onraedt Freddy / 25 jaar / Voorzitter 

Ameel Yves / 25 jaar / Ondervoorzitter 

Minnekeer Luc / 27 jaar / Ringverantwoordelijke 

 

De Nachtegaal Lauwe: 

Vanhalst Jean-Pierre / 40 jaar / Secretaris 

 

De Winterkoning Tongerlo: 

Van Doninck Roger / 40 jaar / Secretaris 

 

’T Klavertopje Edegem: 

Verelst J-P / 50 jaar / Secretaris 

 

De Witte Spreeuw Tienen: 

Bats Raymond / 44 jaar / Penningmeester 

 

 

Punt 11: Verslag ombudsman 
Steve van Paesschen geeft volgend verslag : 

1. Er werden dit werkjaar  3 klachten ontvangen:                                                                                                                                                                                         
- 3 klachten tegen een keurmeester tijdens het normaal verloop van een keuring. 

Deze klachten werden allen behandeld door het NKC waarvan 1 klacht is afgehandeld en de 

overige 2 klachten zijn nog lopende. 

                                                                                                                                                                                                                           

2. Aandachtspunten,                                                                                                                                                  

- Anonieme klachten worden onmiddellijk geseponeerd.                                                                          

- De indiener van een klacht, schriftelijk en/of via mail, dient steeds z’n naam en adres en 

persoonlijk stamnummer mede te delen zoniet wordt de klacht niet behandeld.  

                                                      

 Punt 12 : Bekrachtiging provinciaal voorzitter en secretaris West-Vlaanderen en verkiezing  
nationale verantwoordelijke roofvogels. 

  voor tegen onthouding ongeldig 

Provinciaal voorzitter W-
Vlaand 

R. Terryn 64 0 0 0 

Provinciaal secretaris W-
Vlaand 

D. Devriese 64 0 0 0 
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Nationaal verantwoordelijke 
Roofvogels 

S Smets 44 0 2 1 

 J. 
Schurmans 

14 1 1 1 

  

Punt 13: Allerlei 

13.1 : Jan van Looy geeft volgende uiteenzetting : We  hebben onze clubs die VZW zijn 

gewezen  op de verplichting voor elke vzw om de ‘uiteindelijke begunstigden’ van de vzw 

mee te delen aan het UBO-register, via de elektronische applicatie op MyMinFin. De deadline 

om dit register in te vullen is opnieuw uitgesteld. Het register moet 30 september 2019  in 

orde gebracht worden. Daarom is het van belang dat de bestuurders van de club die VZW zijn 

weten Wat de UBO-wetgeving bedoelt met de uiteindelijke begunstigden van een vzw.  

Het gaat om de volgende categorieën van personen: 

- de bestuurders, 

- de personen die gemachtigd zijn de vereniging in en/of buiten rechte te vertegenwoordigen, 

- de dagelijkse bestuurders, 

- elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de 

vereniging uitoefent. 

- de natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk 

belang de vzw werd opgericht of werkzaam is 

De uiteindelijke begunstigden zijn in de meeste gevallen de personen die zeggenschap of 

beslissingsrecht hebben over (het vermogen van) de vzw en het vermogen kunnen aanwenden 

ter realisatie van de belangeloze doelstelling van de vzw. Deze personen hebben niet zelf 

recht op het vermogen van de vzw! Voor de meeste vzw’s volstaat het om de leden van de 

raad van bestuur te registreren. 

Deze wetgeving komt van Europa en is bedoeld om criminele witwaspraktijken via vzw’s aan 

te pakken. 

 

Op 01 mei 2019 treedt er een nieuwe wetgeving aangaande VZW’s in werking. 

Hierdoor zal het nodig zijn dat de statuten van de meeste VZW’s dienen aangepast aan de 

nieuwe wetgeving. Zelf zijn we nog niet in detail op de hoogte gesteld maar op 15 juni gaan 

we een infovergadering volgen waar volgende punten in detail worden besproken: 

- de verschillende boeken van het WVV van toepassing op vzw’s 

- verplichte vermeldingen in de statuten 

- terminologische wijzigingen 

- nieuwe wettelijke bepalingen 

- boekhouding en jaarrekeningen  

Zodra we deze informatie hebben zullen we dit op KBOF online publiceren. 

 

13.2 : De houders van roofvogels zitten momenteel in de hoek waar de klappen vallen, 

diverse maatregelen om roofvogels te houden zijn verstrengt en veel evenementen met 

roofvogels zijn verboden. De KBOF heeft een brief rondgestuurd  om de roofvogel-

liefhebbers te helpen en te beschermen. 

Zijn er nog andere oplossingen ?  

 Over alle grenzen van federaties uit, een petitie opstarten waarbij alle houders van 

eender welke soort dieren  benaderd worden  om steun te vragen  en zo te trachten het 

houden en verzorgen van dieren te vrijwaren tegen allerlei, meestal onterechte,  

aanvallen van buitenaf en die slechts één doel hebben en dat is de dierenliefhebberij in 

een slecht daglicht stellen. 

 Als federatie instappen in adviesraden voor dierenwelzijn zodat we op de hoogte 

blijven en snel kunnen reageren als er weer beperkende maatregelen worden opgelegd. 

Het grote probleem in deze is dat er teveel versnippering, we zouden veel sterker staan 

als we samen aan hetzelfde touw zouden trekken. 

14 : ingediende vraag. 
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Kan de verzendingskosten van de ringen niet naar beneden, bij het bestellen van 10 ringen 

betalen we nu evenveel verzendingskosten als bij grotere bestellingen. 

Voor iedere bestelling wordt er € 7.35 geteld, wanneer een club het minimaal aan 

verzendingskosten wil bestellen dat maakt men de gezamenlijke bestelling zo groot mogelijk. 

Individuele bestelling zijn inderdaad duurder maar deze mensen die aangesloten zijn bij een 

club kunnen gezamenlijk bestellen. 

 

Om 11.45 sluit de nationale voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor hun 

aanwezigheid. 

 

 

 


