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Deelnemers aan de online algemene vergadering: 
1ste sessie: van 9u00 tot 10u15  
OVL – WVL – Vl Brabant en bestuursorgaan:  37 deelnemers 
2de sessie: van 10u45 tot 12u00   
Antwerpen - Limburg en bestuursorgaan:        32 deelnemers 
 
 

1. Welkomwoord door de Alg. Nat. Voorzitter: 
Jaak heet in elke sessie  iedereen welkom, door de gekende omstandigheden moeten we na een jaar 
nog steeds online vergaderen. 
We houden een minuut stilte voor familie, vrienden en kennissen die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen. 
 
Het afgelopen jaar hebben er geen tentoonstellingen plaatsgevonden, vele vergaderingen werden 
afgelast en fysiek contact met andere vogelliefhebbers viel weg. Het verenigingsleven werd hierdoor tot 
een minimum herleid. 
 
De Nationaal Ornithologische Federatie, kortweg NOFON, is een samenwerking tussen KAOB, AVIBO 
en KBOF om het Nationaal Kampioenschap te organiseren. 
De statuten van deze nieuwe vzw zijn ondertussen gepubliceerd. 
Ook het logo is gekozen, de winnaar van de wedstrijd zal zijn/haar prijs in ontvangst mogen nemen 
tijdens het NOFON Championship. 
Later volgt er meer info over NOFON. 
 
In augustus vorig jaar is er beloofd om werk te maken om KBOF online te updaten zodat alles in goede 
banen geleid kan worden. 
De redactie vroeg vorig jaar een gebruiksvriendelijker programma om het maandblad 
te kunnen maken.  Dit programma is ondertussen reeds in gebruik tot ieders tevredenheid. 
 
Of we dit jaar in de gelegenheid zijn om terug TT’s te organiseren hangt van vele factoren af. 
Momenteel zijn we hier nog niet zeker van. 
Keurmeesters op naam en ook de aanvragen niet op naam kunnen gewoon worden aangevraagd 
vanaf 15 april. Tot einde april krijgen de aanvragen op naam voorrang. 
Na 1 mei worden de keurmeesters door PAK aangeduid in volgorde van de aanvraag. 
De factuur voor de aanvragen moet nog niet worden betaald, deze zal achteraf gestuurd worden als de 
TT doorgaat. 
 
ringen: 
Kunststofringen voor Europese vogels zullen we vanaf 2022 niet meer gebruiken. 
Natuur en Bos wil dat we gebruik maken van breekringen om fraude tegen te gaan. 
Deze breekringen bestaan momenteel nog niet. 
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De prijs van de ringen wordt  in samenspraak met KAOB en AVIBO gelijkgeschakeld. 
Omdat we samen een juridisch platform willen creëren hebben de 3 federaties beslist om de prijs van 
de ringen met enkele centen te verhogen. 
Dit juridisch platform zal in de toekomst zeker nodig zijn willen we onze hobby vrijwaren.  
 
NOFON zal verder uitgebouwd worden zodat we in december 2021 een mooi gezamenlijk Nat Kamp 
van België kunnen organiseren. 
 
Ook onze website zal eerdaags worden aangepast aan de huidige noden. 
 
Het maandblad wordt binnenkort verstuurd in een envelop ipv in folie. 
 

2. Goedkeuring van de notulen van de Alg. Vergadering 2020: 
Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Verslag van het financieel beleid: 
Het verslag werd gepresenteerd en overlopen door François Van Paesschen. 
 

4. Verslag rekeningcontroleurs: 
De controle werd gedaan door West Vlaanderen. 
Het verslag werd gepresenteerd en overlopen door Jan Van Looy. 
De boekhouding werd correct bevonden zonder enige afwijking. 
De controleurs vragen dan ook om de boekhouding goed te keuren.  
 

5. Balans 2020 en budget 2021: 
Het verslag werd gepresenteerd en overlopen. 
 

6. Kwijting aan de penningmeester: 
Er wordt gevraagd om kwijting te geven aan de penningmeester. 
François was normaal uittredend en niet meer verkiesbaar. 
Maar door de huidige coronacrisis zijn we er niet in geslaagd om een nieuwe penningmeester te 
zoeken. Daarom werd aan François gevraagd om nog één jaar extra te doen als penningmeester.  
We vragen daarom om hierover positief te stemmen zodat we niet in de problemen geraken. 
 

7. Vastleggen lidgeld en kostprijs ringen 2022: 
Lidgelden 2022: 
- Bondsbijdrage = €20,00 – is met €10,00 verminderd omdat we willen gelijkstellen  
                                            met KAOB. 
- Belgische leden aangesloten bij een KBOF club = €22,00 
- Jongeren (-18 jaar) aangesloten bij een KBOF club = € 17,00 
- Buitenlandse leden aangesloten bij een KBOF club = € 30,00 
- Individuele leden België = €35,00 
- Individuele leden buitenland = €40,00 
Momenteel zijn er ongeveer 400 individuele leden, we zagen liever dat deze leden zich zouden 
aansluiten bij een KBOF club. 
 
Kostprijs ringen 2022: 
- gekleurd  = €0,34 
- kunststof  = €0,30 
- gekleurd hard   = €0,49 
- inox hard blank = €1,80 
- breekringen = prijs nog te bepalen door fabrikant als ze worden opgelegd door ANB 
 

8. Goedkeuring aanpassingen statuten: 
De statuten moeten we aanpassen aan de vernieuwde vzw wetgeving. 
De statuten werden gepresenteerd en overlopen door Jan Van looy. 
Alle aanpassingen werden in het geel gemarkeerd. 
art 3:   zetel in het Vlaamse gewest 
art 9:   aangepast om een uitkering te kunnen voor NOFON. 
art 10: RvB gewijzigd in bestuursorgaan, dit in alle artikels. 
art 15: extra artikel om een Alg. Vergadering te kunnen houden op afstand 
art 25: de verslagen mogen via digitale weg worden verstuurd. 
art 32: maatschappelijke zetel 



  

            
    

 

  
 

9. NOFON Championship 2021: 
Uitleg gegeven door Jack Bloemen, hij doet samen met Johan Van Ongeval (KAOB) de coördinatie. 
NOFON is een organisatie om een gezamenlijk Nat. Kamp. Van België in te richten en dient tevens als 
juridisch platform voor de drie federaties. 
Bezoek zeker de website www.nofon.be eens, deze website wordt beheerd door Luc Braekeveldt. 
NOFON Championship   
- gaat door van 17 tot 19 december 2021 te Putte, GC de Boom. 
- reeksen van COM zijn van toepassing maar worden uitgebreid met reeksen voor stellen, overjarige  
  vogels en Duiven/Hoenders. 
- er wordt gespeeld voor 23 mastertitels, hiervoor worden de 6 hoogste predicaatpunten in aanmerking 
  genomen. 
- Elke master krijgt een master-award, de 2de en 3de plaatsen krijgen een trofee.  
- Alle deelnemers krijgen een diploma en een aandenken. 
- De keurmeesters hebben geen apart kampioenschap meer. 
- Keumeesters kunnen wel deelnemen aan de wedstrijd maar kunnen niet keuren in de masterreeks  
  waarin zij vogels tentoonstellen 
- het eerste jaar zal elke reeks , in de mate van de mogelijkheden, gekeurd worden in duo’s met één  
  tablet. 
- De roofvogels doen dit jaar niet mee. 
- Uiteraard heeft NOFON ook vele helpende handen nodig en rekenen daarvoor op uw hulp. 
 

10. Vragen: 
1. De Reigersvrienden: Waarom stijgt de prijs van de ringen? 
    Op deze vraag is in de loop van de vergadering reeds een antwoord geformuleerd. 
2. Wat met de individuele leden zonder maandblad? 
    Hiervan zien we af omdat we elk lid moeten kunnen op de hoogte brengen of houden, van de      
    wetgeving dit gebeurt via  het maandblad.  
    Iedereen die ringen besteld moet volwaardig lid zijn. 
3. In 2020 was er beslist om het lidgeld te verhogen voor het juridisch platform. 
    Nu wordt dit niet gevolgd en is er beslist dat de prijs van de ringen zal opslaan. 
    Deze beslissing is genomen in samenspraak met de drie betrokken federaties omdat de leden die  
    ringen bestellen diegene zijn die misschien een jurist nodig kunnen hebben. 
 
  

De Voorzitter sluit de vergadering met de wens dat we volgende keer terug in het echt mogen samenkomen en 
hoopt U zeker te mogen begroeten tijdens het NOFON Championship. 
 
 
 
 
De stemming werd enkele minuten na 12.00 uur afgesloten. 
Iedereen die gestemd heeft kreeg automatisch de uitslag in een mail doorgestuurd. 
        
Uitslag van de stemming ja neen onthouding totaal 
Goedkeuring jaarrekening 71  1 72 
Kwijting aan de penningmeester 71  1 72 
Goedkeuring begroting 2021 69 1 2 72 
Goedkeuring prijsbepaling lidgelden 2022 65 5 2 72 
Goedkeuring prijsbepaling ringen 2022 54 14 4 72 
Goedkeuring gewijzigde statuten 70  2 72 
Verlenging met 1 jaar mandaat penningmeester 71  1 72 
 
 
Verslaggever 
Patrick Lambrighs                                                           
 
 
Nationale voorzitter K.B.O.F     Nationaal Secretaris K.BO.F. 
         Jaak Aerts        Jan Van Looy 
 

http://www.nofon.be/
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