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Verslag van de Algemene vergadering KBOF  

van 7 april 2013 te Aalst. 

 
 

 
Dagorde : 
1. Welkomstwoord door de Algemene Nationale voorzitter. 
Nationaal voorzitter Jaak Aerts heet namens de raad van bestuur iedereen van harte 
welkom. Er wordt één minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de 
overledenen. 
 
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 2012 
Geen opmerkingen – verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Verslag van beheer . 
De nationale voorzitter, Jaak Aerts, geeft het volgend verslag van beheer over 2012: 
 

 Tentoonstellingen 
 
In het algemeen zijn onze tentoonstellingen  goed verlopen, echter hier en daar zijn er 
liefhebbers geweest die het met de sportiviteit het niet zo nauw hebben genomen, met 
alle gevolgen van dien. 
Ons Nationaal kampioenschap was wat het aantal bezoekers betreft een succes, ook 
de sfeer was goed en er heerste een feestelijke stemming. Ik wil van de gelegenheid 
gebruik maken om de verantwoordelijke van de club te bedanken omdat ze zo talrijk 
aanwezig waren op de receptie. 
 

 Reeksen Provinciaal: 
Deze dienen vanaf het jaar 2014 gebruikt te worden, worden deze niet gebruikt dan 
worden de keurmeesters niet meer vergoed. 
 

 Automatisering. 
Afgelopen jaar zijn we verder gegaan met automatisering en digitalisering. Voor het 
tweede jaar zijn de keurmeesters aangeduid door de computer en is niet verlopen zoals 
we het graag hebben, er is hier verder aan gesleuteld om dit te verbeteren. 
Voor een clubkampioenschap kunnen de keurders aangevraagd worden op naam en ze 
mogen ook in het zelfde groepement wonen, wat de kostprijs zal drukken. 
Voor de tentoonstelling in een groepement, hiervoor kunnen de keurmeesters ook op 
naam worden aangevraagd, de eerste vrager krijgt dan de keurmeester. Bij een 
volgende aanvraag zal deze keurmeester niet meer in de lijst voorkomen en dus ook 
niet meer aangevraagd kunnen worden. 
Wanneer de keurmeesters niet op naam worden aangevraagd zullen ze aangeduid 
worden door het systeem 
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 De ringendienst 
Zoals sommige onder u ervaren hebben zijn de ringen langer onderweg geweest dan 10 
weken. Dit heeft verschillende reden: 
1/- maximaal ringen bestellen in de maanden december en januari zodat de 
ringenfabrikant de ringen niet gemaakt kan krijgen binnen de gevraagde levertermijn. 
2/- Een probleem in het programma van de ringen fabrikant wat de productie heeft 
tegengehouden. 
 
Voor de volgende 5 jaar hebben we een nieuw contract afgesloten wat houd dit in: 
1/- een prijsverhoging van +/- 4 cent per ring 
2/- de ringfabrikant gaat een uitbreiding doorvoeren, een nieuwe machine 

3/- een levertermijn van 6 weken zou dan gerealiseerd kunnen worden, echter voor de 
maanden december januari blijft het een probleem als we de ringen dan maximaal 
blijven bestellen. Ik zou mee willen geven bestel je ringen tijdig en dan creëer je voor je 
eigen geen probleem. 
4/- er worden vanaf 2014 kunststofringen aangeboden welke in kostprijs duidelijk 
lager zijn nl € 0.27 /stuk. 
5/- De geharde ringen aluminium kleurig worden niet meer aangeboden. de afname is 
zodanig laag dat deze vervangen kunnen worden door de gekleurde, kostprijs 
hetzelfde. 
We doen dit ook om het overzicht te bewaren. Er komen teveel soorten ringen 
 
In het maandblad van juni komen de aanbevolen ringmaten te staan, hierbij ook de 
vogels die nog citesplichtig zijn, met de klasse waarin ze thuis horen en hetgeen wat 
verplicht is bij deze vogels, de databank is wel afgeschaft maar de wetten voor deze 
vogels moeten nog nageleefd worden. 
 
 
4. Mondial 2013 
De KBOF heeft een mooi wereldkampioenschap ingericht in Hasselt met 24000 vogels. 
Een prachtig aantal vogels maar dat wel tot gevolg had dat er een aantal meerkosten 
waren die door de KBOF moesten gedragen worden zoals o.a. bijkomende (niet 
gesponsorde) kooien, meer keurmeester, meer begeleiders, meer hotelkamers en 
maaltijden.... Financieel was 20.000 vogels beter geweest omdat al de sponsoring 
afgesteld was op dit aantal vogels. Maar al bij al moeten we toch blij zijn met  deze 
geslaagde MONDIAL 2013. 
 
Met 6000 vogels hebben de Belgische liefhebbers een fantastisch resultaat neergezet 
met de meeste medailles van alle deelnemende landen – wat ook de kwaliteit van onze 
vogels bevestigt – niettegenstaande dat worden we niet altijd au serieux genomen door 
de COM – ook bij het opstellen van standaardeisen zwaaien de Zuid-Europese landen 
nog teveel alleen de plak zonder inbreng van o.a; België, Nederland, Duitsland ... 
 
enkele negatieve punten die we toch moeten noteren : 
-    slechte verlichting in de zaal – hiervoor werden door de organisatie offertes 
gevraagd maar de kosten van bijverlichting waren zo gigantisch dat ze de financiele 
afwikkelingen in gevaar zouden brengen zodat de KBOF uiteindelijk hiervan de dupe 
zou worden. ( De vogels werden echter wel met goed licht gekeurd) 
-     Druk van de catalogus was te klein. Dit was een keuze die gemaakt werd om 
deze handelbaar te houden en men niet moest rondlopen met een telefoonboek. De 
info naar de vogels toe was volledig te vinden op de kooi-etiketten. (randvermelding: 
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programma kan, mits een paar aanpassingen perfect gebruikt worden voor ons 
nationaal kampioenschap.) 
-    Jaak Aerts wenst bij deze de mensen van het organisatiecomité te bedanken 
voor hun vele uren, dagen en maanden die zij opgeofferd hebben om te werken voor dit 
W.K, maar uiteraard ook de 300 vrijwilligers die uiteindelijk gezorgd hebben om dit 
WK in de praktijk uit te voeren 
-     Een probleem voor de toekomst kan zijn,  als het wereldkampioenschap zo 
blijft groeien, dat het niet meer mogelijk zal zijn om een geschikte  (betaalbare) zaal te 
vinden om dergelijke organisatie te huisvesten. 

 
5. Naleving artikel 16 & 23 van dt staturen. 

Normaal zou nr. 17 – algemeen voorzitter van het T.T. comiteit moeten herkozen 
worden. maar aangezien dit mandaat niet meer bestaat hoeft er ook geen verkiezing 
meer te geschieden. 
 
Bekrachtiging van nationale posten (o.a. TT-materiaal, uitzonderlijke kweek ...) 
 

6. Verslag van het financieel beleid. 
De nationale penningmeester geeft toelichting bij het rondgedeelde budgetoverzicht 
2013.  
►vraag vanuit de vergadering: er is niets terug te vinden over de activa en passiva en 
ook geen overzicht van het patremonium van de KBOF.- François van Paesschen geeft 
overzicht van de actuele toestand  - details kunnen opgevraagd worden bij de 
penningmeester. 
►Vraag: kan dit op papier gezet worden?  De voorzitter heeft geen probleem om dit te 
doen gelet op het transparante beleid van de KBOF. De penningmeester licht nog toe 
dat er momenteel een belangrijke discutie loopt met de BTW-ontvanger over het heffen 
van BTW op de lidgelden – gevaar bestaat erin dat alle vzw's BTW gaan moeten betalen 
op hun lidgelden – wat uiteindelijk wel een meerkost gaat zijn voor de leden/clubs. 
Penningmeester geeft tevens toelichting over 12.000 euro die te maken hebben met de 
overlappingen die er zijn bij de jaar- overgangen. Hetzelfde met bepaalde bedragen die 
geboekt worden in het lopende jaar maar eigenlijk voor het volgende boekjaar zijn. 
 

7. Artikel 8 van de statuten : vastleggen lidgeld en kostprijs van de ringen. 
Voorzitter geeft toelichting bij de rondgedeelde stembrief. 

 
Stemming geeft volgende uitslag: (52 stembrieven) 

                                                  
euro 

voor tegen onthou
d 

ongeldig 

Vaststellen lid-
gelden 2014 

Bondsbijdrage                      
25,00 
lidgeld via club                    
18,50 
jeugdleden                            
13,50 
buitenlandse leden via club  
25,00 
individuele leden                  
30,00 
individuele leden buitenland 
35,00 
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Prijs van de 
ringen 2014 

geanodiseerd kleur                   
0,31 
verhard kleur                            
0,46 
inox                                          
1,75 
kunstof                                     
0,27 
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volgende opmerkingen bij KBOF online 

 kunnen sorteren op naam i.p.v. op stamnummer is belangrijk voor clubssecretarissen 
bij het verdelen van de ringen – Voorzitter geeft toelichting en zal het nodige doen. 

 in agenda alle vergaderingen binnen de KBOF opnemen zodat clubs/specialclubs 
hun vergaderingen beter kunnen plannen om samenvallen te vermijden. 

 leden krijgen geen maandblad meer van de vervallen maanden van het lopende jaar 
– vooral nieuwe leden voelen zich hierdoor benadeeld.  Eventuele aanpassing van 
het lidgeld in de verhouding tot de vervallen maanden dient overwogen aangezien 
teveel extra maandbladen drukken aan de KBOF teveel (nutteloos) geld kost. 
Momenteel worden er zo goed als geen extra maandbladen gedrukt (± 30) welke  
nodig zijn om eventueel verloren gegane maandbladen terug op te sturen. Tijdig 
betalen van de lidgelden lost eigenlijk alles op. Als de ledenlijsten tijdig binnen zijn 
dan krijgen alle leden een maandblad ook al komt de factuur pas in februari. De 
nodige discipline van de clubverantwoordelijken vermijdt problemen met het 
doorsturen van de maandbladen. 

►Vraag vanuit de vergadering: alfabetisch selecteren van de leden op naam. 
Vraagsteller mag contact opnemen met Jaak Aerts zodat er telefonisch samen  een 
oplossing kan gezocht worden. 
►Vraag vanuit de vergadering: kan de T.T. kalender niet vroeger gepubliceerd worden?  
 T.T. kalender kan pas gepubliceerd worden als alle (of de meeste) clubs hun 

keurmeesters hebben aangevraagd. Door de planning met de drukker (ongeveer 
twee maanden vooruit)  is het dus moeilijk om vroeger publiceren te realiseren. 

 de kalender vroeger op de website plaatsen is geen probleem 
 het maandblad van september is een infoblad (sommige leden vinden dat ze aan dit 

maandblad niets hebben) 
►Vraag vanuit de vergadering: verzendingskosten ringen. Drie bestellingen werden 
samen verwerkt , er werden  driemaal verzendingskosten betaald maar de ringen 
werden in één zending overgemaakt – wat gebeurt er met het geld van de 
verzendingskosten ? 
Jaak Aerts legt de werking tussen Coditec en Taxipost uit en normaal moet de 
fabrikant voor iedere bestelling een etiket van Taxipost afdrukken – Jaak wil graag van 
de clubs vernemen of het frequent voorkomt dat meerdere bestellingen in één zending 
overgemaakt worden. 
Het vermelden  van het zendingsnummer van taxipost geeft de clubs de mogelijkheid 
om hun zending op de voet te volgen. 
 

8. Artikel 9 van de statuten : verslag van de rekeningcontroleurs. 
De aangestelden van Brabant, de heren Paul Holemans en Remi Lemmens, hebben op 
25 februari 2013 de kasboekhouding van de KBOF gecontroleerd ten huize van de 
nationale penningmeester François Van Paesschen . Paul Holemans geeft volgend 
relaas:  
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 de financiële overzichten van de banken ING, KBC en BNP werden ter beschikking 
gesteld en geverifieerd: de zicht- en bedrijfsrekeningen en de spaar- en 
beleggingsrekeningen. Van de bedrijfsrekeningen waren de details beschikbaar van 
de rubrieken “ringen, boeken en leden, T.T-materiaal, keurmeesters verzekeringen, 
vraag en aanbod, vogelbeurzen, Mondial 2013 en Witte spreeuwen Wieze”. Het 
positief resultaat van het boekjaar 2012 werd nader toegelicht – dit resultaat werd 
toegevoegd aan de algemene verlies- en winstrekening. In verband met de 
inkomsten en uitgaven werden een reeks steekproeven verricht die de echtheid 
moesten aantonen tussen de voorgelegde documenten en hun inschrijving in de 
het gebruikte software programma. Vervolgens werden de aard en de waarde van 
de voorraden ter controle voorgelegd en werden de waarderingsregels van de 
investeringsuitgaven nagezien. Controleurs zijn van mening dat de door hen 
verkregen informatie ruim voldoende was en geschikt als basis voor hun 
beoordeling: 
“ alle gecontroleerde bescheiden en verrichtingen werden juist gevonden”.   
Zij adviseren dan ook de vergadering om de voorgelegde kasboekhouding goed te 
keuren en feliciteren  François Van Paesschen van harte omtrent de correct en 
stipte verwerking van de boekhoudingsgegevens. 

       
      Kascontrole in 2014 – Limburg 
 
      9 Verslag van beleid van het Nationaal Keurmeesters comité (NKC) 
 

Voorzitter van het NKC – Eugeen De Troyer – geeft het hiernavolgende verslag. 
 
.... “Wij kunnen U met plezier en voldoening melden dat door het NKC de nodige 
initiatieven werden genomen tijdens het jaar 2012 om de opleiding van de kandidaat-
keurmeesters te stimuleren en de begeleiding van onze actieve keurmeesters te 
ondersteunen.     

o Het NKC vergaderde 3 maal in 2012, namelijk op 11 februari, 23 juni (ANTC) en 
25 augustus. 

o Op de vergadering van 11 februari werd statutair de ondervoorzitter NKC 
herverkozen, had een evaluatie plaats van het programma PAK (aanduidingen 
keurmeesters via KBOF online) en werd de beslissing genomen om alle 
keurmeesters KBOF toegang te verschaffen tot het archief NKC.  Hierdoor 

konden rond september 2012 alle keurmeesters online hun keuringen bekijken, 
de verslagen van hun provincie en de verslagen van de Technische commissies 
consulteren.    
Alle klachten werden behandeld. 
In 2012 volgden 7 kandidaat-keurmeesters een opleiding als keurmeester, 
aantal dat later op het jaar werd herleid tot 5. 

o Op de vergadering van 23 juni werden de taken van de Technische commissies 
nogmaals besproken en werd besloten dat de lesboeken tegen 2013 moeten 
klaar zijn en beschikbaar moeten zijn op KBOF online voor de opleiding van 
onze keurmeesters.  
Op deze vergadering werd ook de situatie na de algemene vergadering mei 2012 
geëvalueerd en dienden twee keurmeesters te worden uitgenodigd om hun 
praktisch examen te Wieze af te leggen tijdens de Nationale Kampioenschappen. 
Beslissing werd genomen om de volledige benaming op het kooi-etiket te 
vermelden.  Deze regel werd over het algemeen correct toegepast maar enkele 
klachten kwamen in de loop van het tentoonstellingsseizoen binnen bij de 
ombudsman van onze federatie omdat de regel extreem streng werd toegepast.  
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Dit wordt terug besproken tijdens de Algemene vergadering keurmeesters van 
mei 2013.  

o Op de vergadering van 25 augustus werd nogmaals aangedrongen de nodige 
spoed achter de lesboeken te zetten en werd nogmaals “benaming op de kooi-
etiketten” besproken. 
Eveneens werd besloten dat een keurmeester in eigen gewest kan keuren op een 
clubkampioenschap indien hij door de club op naam wordt aangevraagd (steeds 
via PAK). 

o In totaal zijn er in 2012, dit volgens gegevens PAK, 1296 keuringen uitgevoerd 
door 124 keurmeesters, dit is een gemiddelde van 10.45 keuringen per 
keurmeester. 

o Er werden in 2012 op zes verschillende datums door onze Technische 
Commissies 14  vergaderingen voor onze keurmeesters gehouden om de 
keurtechnische problemen te bespreken.   

o Twee algemene vergaderingen voor keurmeesters werden gehouden. (mei en 
september) 

o Onze afgevaardigden Kleurkanaries, Parkieten en Europese Vogels woonden 
buitenlandse vergaderingen bij. 

o Tijdens de Nationale Kampioenschappen werd het examen voor keurmeester 
kleurkanaries, postuurkanaries en Europese vogels  en keurmeester Postuur 
afgenomen.  Drie kandidaten slaagden in hun examen. 

o De keuring van de Witte Spreeuw 2012 kreeg dankzij ons keurmeesterkorps een 
vlot verloop enkel het gebrek aan opdragers maakt het soms moeilijk om alles 
perfect te organiseren.  Met dank aan diegenen die zich hebben ingezet. 

o Vanaf 1 mei dit jaar zal ook terug het formulier “hernieuwing 
keurmeesterskaart” beschikbaar zijn. 

o De clubs zullen de volgende weken ook terug hun aanvraag keurmeesters voor 
hun komende tentoonstelling op KBOF online kunnen invullen, wat voor 1 juni 
2013 dient te gebeuren. 

o Verscheidene keurmeesters KBOF hebben op de Mondial Hasselt 2013 gekeurd 
als keurmeester OMJ en ik moet hun bij deze bedanken voor het correcte 
uitvoeren van hun keuring.  Ook de andere collega-keurmeesters die betrokken 
waren bij de organisatie als verantwoordelijke van een sectie of als ringcontrole 
of een andere taak  hebben prachtig werk verricht. 

 

Laat mij toe bij deze iedereen die betrokken is bij het werk van het NKC te danken 
voor hun inzet en ik hoop dat wij op iedereen kunnen blijven rekenen om dit werk op 
een correcte manier te blijven vervullen”. 
 

10.Verslagen van het beleid van de Nationale Posten. 
10.1 Post Ringen: 
Pol Jamers, geeft volgend aanvullend verslag bij de uiteenzetting gegeven door de 
nationale voorzitter : aandacht voor het gebruik van de gestructureerde mede-
delingen bij de betaling van ringbestellingen om het verloop van de bestelling niet 
in het gevaar te brengen. Hij heeft zijn twijfels over het feit dat er meer dan één 
bestelling in één zending zou worden opgestuurd. Bij de kunststofringen graag 
volgende mededeling – deze ringen bevatten alle gegevens die op een normale ring 
staan en mogen dus gebruikt worden op zowel nationale als internationale shows. 
Voor parkieten mogen ze niet gebruikt worden en het aanbod qua ringmaten is ook 
beperkt. Wat de fraudegevoeligheid betreft zal de toekomst dit moeten uitwijzen 
maar vermoed wordt dat er moeilijker mee kan gefraudeerd worden. 
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- De ringmaten zullen terug in ons maandblad verschijnen en blijven uiteraard ook 
online beschikbaar. 
 
10.2 Redactie: 
Andre Vermeiren – redactiesecretaris geeft verslag. 
- levering maandbladen: deze vertrekken steeds de laatste week van de 
voorafgaandelijke maand. De thuisbezorging verschillen sterk per regio en daarom 
kunnen er wel enkele dagen verschil tussenzitten , dit echter te wijten aan de 
postbedeling. 
- W.S. bestaat nu 3 jaar in het nieuw formaat en met een nieuwe lay-out. Er is een 
grotere groep redactiemedewerkers zodat er een betere planning kan opgemaakt 
worden wat een sterke verbetering is. 
- De klassieke KBOF foto's komen regelmatig terug, er wordt gezocht naar meer 
variatie door meerdere fotograven – sommige daarvan zijn echter betalend. 
Fotograaf van het wereldkampioenschap stelt gedeeltelijk een aantal foto's gratis 
ter beschikking. 
publiciteit : heeft het afgelopen jaar vrij veel plaats ingenomen in ons maandblad 
mede door de veel  gratis publiciteit vanwege de sponsors van de Mondial 2013. De 
algemene inkomsten uit  publiciteit zijn gedaald mede door de vele andere 
reclamemogelijkheden (internet.... Belangrijk  is om ons maandblad niet te 
overladen met reclame wat als onaangenaam wordt ervaren.  
 
10.3 Uitzonderlijke kweek. 

Karel van Ginkel geeft verslag : 
- Vier aanvragen werden ingediend  met name voor de Indische dwergooruil, de 
Braziliaan-se dwergral, nieuwe mutatie forpes-papegaaiamadine  
en mutatie trompetwoestijnvink - Alle aanvragen waren volledig doch op het 
nationaal kampioenschap werd de trofee van de mutatie woestijnvink niet 
uitgereikt omdat deze vogels ondertussen overleden was en dus niet geshowd werd 
op W.S. 2012.  
 
 
10.4 Verldornithologie:  

Richard Berrevoets geeft volgend verslag: 
 

Verslag van het beleid nestkastenwerking 2013 
Veldornithologie 
Zoals je weet gebruiken we al vele jaren ons boekje “Nestkasten en hun doelmatig 
gebruik.”. 
Niettegenstaande onze beschikbare exemplaren bijna uitgeput zijn, gaan we het boekje 
voorlopig niet meer laten drukken en hebben het vervangen door een flyer. Deze werd 
voor het eerst gebruikt op het Nationaal kamp te Wieze.  Eveneens gaan we zoals 
vorige mondiaal een nieuwe flyer make welke zeer gegeerd was op de Mondiaal 2013  
 
Onderstaand  per provincie een korte toelichting van hun activiteiten 

 
1 Provincie Antwerpen 

De Veldornithologische werking van de provincie is heel goed bezig. Wij hebben 
kunnen vaststellen dat de laatste jaren het aantal meewerkende verenigingen is 
gestegen. Dit betekent dus een stijging van medewerkers en bijgevolg ook meer 
nestkasten en meer broedsels.  
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Deze nieuwe clubs die mee werken hebben reeds in dit voorjaar nestkasten 
opgehangen.  
 
2 Provincie Brabant 

De Veldornithologische werking van de provincie is terug goed bezig. Ze hebben 
afgelopen werkjaar nestkasten gemaakt en uitgedeeld onder clubs en de leden 
van de K.B.O.F. 
Maar zoeken nog steeds medewerkers en clubs. 
 

3 Provincie Limburg 
De Veldornithologische werking van de provincie is heel goed bezig. Deze 
provincie is weer voltallig, er is terug een voorzitter. Ze hebben een aantal 
activiteiten met scholen en groepen voorzien en geprogrammeerd, zoals het 
maken van nestkasten voordrachten van onze tuinvogels, enz. Er zijn reeds  al 
een aantal projecten in de scholen uitgewerkt. 

4 Provincie Oost - Vlaanderen 
De Veldornithologische werking in deze provincie draait niet goed meer. Er is 
geen provinciale voorzitter meer. Er zijn van deze provincie ook geen resultaten 
van het werkjaar 2012 in gebracht. Hopelijk zal men voor het werkjaar 2013 het 
tij kunnen doen keren en er terug een mooie werking kunnen van maken. 

 
5 Provincie West - Vlaanderen 

De Veldornithologische werking van de provincie is en blijft een grote rol spelen 
voor wat betreft de Veldornithologische werking. Een voorbeeld voor de andere 
provincies. 

 
Tot slot onze werking op de  “ Witte spreeuwen”  te Wieze 
 
Onze stand had dit jaar een mooi bezetting. Er was een grote belangstelling door de 
vogelliefhebbers die onze stand bezochten. Ze waren zeer enthousiast en gaven aan 
dat ze zelf nestkasten gingen maken en ophangen. 
Aan de verschillende clubs om er eens over te praten op de vergaderingen en zo de 
mensen aan te sporen waardoor de nestkasten verder gepromoot kunnen worden. 
De scholen van de omgeving Lebbeke werken heel goed mee Er was weer een heel 
grote belangstelling van de 120 schoolkinderen en de schoolleiding op vrijdag.     

Op zaterdag  en zondag was het  verrassend dat er een groot  aantal schoolkinderen 
met hun ouders zijn  terug komen kijken aan de stand van Veldornithologie. 
Wat mij wel even is tegengevallen is het feit dat er dit jaar minder gereageerd is bij de 
leden die bij hun thuis een nestkastje in de tuin hebben hangen. 
 
Wat op de  Mondiaal 2013.  
Dat was een heel fijne belevenis met  veel positieve reacties uit  verschillende landen.   
Maar heel in het bijzonder Portugal  daar staat onze KBOF Veldornithologie  en de 
KBOF vereniging hoog  aangeschreven   
    
Doelstelling 2013 
 
Nog steeds is het moeilijk om onze clubs te motiveren om aan nestkastenwerking te 
doen. 
De evaluatie in de provincie Oost – Vlaanderen zijn op te volgen. 
Hopend op een fijne samenwerken voor het werkjaar 2013. 
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WK heeft grensoverschrijdend effecten gehad omdat er in het buitenland weinig of 
niet aan veldornithologie (nestkasten, wintervoeding....) gedaan wordt. 
 

10.5  Ombudsman: 
Fons Truyts geeft beperkt verslag en opmerkingen:  

 
Een uitgebreid verslag staat op de server van de KBOF.  
 
1. De K.B.O.F. Ombudsman  
De ombudsman is een zoveel mogelijk onpartijdige persoon. De ombudsman wordt 
door de raad van bestuur benoemd voor een periode van 3 jaar. Leden van de Raad 
van Bestuur en het Nationaal Keurmeesters Comitè kunnen niet benoemd worden als 
ombudsman.  
2. Taak van de ombudsman.  
. Alle klachten binnen de federatie dienen verstuurd te worden naar de K.B.O.F. 
ombudsman.  
. De ombudsman stelt vast wat de inhoud van de klacht is, klachten met betrekking 
tot keurmeester in  
hoedanigheid van keurmeester worden binnen de drie(3) dagen doorgestuurd naar de 
secretaris van het N.K.C.  
Alle andere klachten worden door de ombudsman verder behandeld.  
. Bieden van ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing van het geschil.  
. Trachten door bemiddeling tot een oplossing te komen.  
. De opvang en bemiddeling dienen binnen een redelijke termijn afgehandeld.  
. De ombudsman zal indien hij niet in staat is om het geschil door bemiddeling op te 
lossen, het geschil doorsturen naar de tuchtcommissie ter behandeling in eerste 
aanleg.  
 
Hij zal een kopie van het volledige door hem opgestelde dossier overmaken aan de 
voorzitter van de tuchtcommissie,  
 
►De eventuele kosten van de ombudsman bij de opvang en bemiddeling zijn ten laste 
van de KBOF. 
 
3. Bevoegdheden van de ombudsman  

. Het inwinnen van informatie welke noodzakelijk is voor een goede opvang en 
bemiddeling. Hier moet wel gewaakt worden dat ieders privacy in acht wordt genomen.  
. Het voeren van overleg met de betrokkenen.  
. Het regelen van gesprekken tussen betrokkenen en hierbij optreden als 
gespreksleider.  
. De ombudsman is tot geheimhouding naar derden toe verplicht van wat hem uit 
hoofde van zijn werkzaamheden bekend is.  
 
4. Aard van de Klachten.  
4.1. Raad van Bestuur:  
4.1.1. Klacht van raad van Bestuur tegen Danny Baart.  
 
4.2. N.K.C.  
4.2.1. Klachten ingediend door clubs  
4.2.1.1. Gewest Noord Limburg  
4.2.1.2. Goudvink ≈ Borgloon  
4.2.1.3. De Merel ≈ Dessel  
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4.2.1.4. De Witte Merel ≈ Voortkapel  
4.2.1.5. De Blauwe Merel ≈ Kessel  
4.2.1.6. Vogelvrienden ≈ Veurne  
 
4.2.2. Klacht ingediend door Paul Hermans t.o.v. Gustaaf Dauwen  
4.2.3. Klacht ingediend door Neven Didier  
4.2.4. Klacht ingediend door Alfons Van Hooydonck  
 
4.3. Rapporten van bedrog.  
4.3.1.1. Corthout Walter  
4.3.1.2. De Smet Albert  
4.3.1.3. Deloof José 
4.3.1.4. Van den Bosch Albert  
4.3.1.5. Vekemans Adriana  
 
4.4. Klachten i.v.m. Provinciaal Kampioenschap  
4.4.1.1. Ringcontroleurs Oost Vlaanderen  
 
4.5. Algemene klachten  
4.5.1. Klacht ingediend door Verschueren Gerda  
 
5. Besluit  
In totaal zijn er mij 17 klachten toegestuurd waarvan er 14 klachten i.v.m. 
keurmeesters, tentoonstellingen en rapporten van bedrog. Daar dit het eerste jaar is 
dat de klachten centraal moeten worden ingediend heb ik weinig zicht over de 
kwantiteit t.o.v. voorgaande jaren.  
 
Het tentoonstellingsgebeuren behelst 80% van de activiteiten binnen de K.B.O.F. 
vandaar ook het merendeel van klachten i.v.m. hiermee.  
 
 6. Opmerkingen van de ombudsman  
. Heb de indruk dat de keurmeesters niet echt op de hoogte zijn hoe een rapport van 
bedrog moet ingevuld worden en bij wie het moet terecht komen.  
. Wanneer een uitspraak wordt gedaan  dienen de betrokken partijen hiervan op de 
hoogte gebracht  per  

aangetekend schrijven zoals de reglementen van inwendige orde voorschrijven.  
. In een verkeerde reeks geplaatste of ingeschreven vogels dienen nader besproken te 
worden. Keurmeesters dienen vogels te verplaatsen in samenspraak met de inrichter 
wat in het verleden niet altijd is gebeurd. Op keurfiche vermelden in samenspraak met 
inrichter, verantwoordelijkheid ligt dan bij de inrichter.  
. Aantekenen van beroep: Iemand die zich niet kan vinden in de uitgesproken 
beslissing  kan beroep aantekenen. Een beroepsprocedure inleiden kan tot 30 dagen 
na betekening van  de betreffende uitspraak en door 100 euro te storten op de KBOF 
rekening die men sowieso kwijt is wat ook de uitspraak in beroep moge zijn. Hiervoor 
dient een gemotiveerd schrijven te worden neergelegd bij de Nationaal Secretaris 
K.B.O.F De betrokken zaak wordt dan ter behandeling in beroep doorgegeven aan de 
tuchtcommissie. De beroepscommissie heeft maar één zitting per jaar welke in de 
maand juni is ingepland.  
 
Ik vind dat dit artikel zo is opgesteld om niemand de kans te geven een 
beroepsprocedure in te leiden, veel te duur, en het geld ben je kwijt ook al krijg je 
gelijk.  
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10. Allerlei 

 
Volgende vragen werden naar voorgebracht : 
 Wat met klachten van een tentoonsteller ?  Klachten dienen steeds via de 

ombudsman te gaan maar niet over o.a. reeksindeling op de shows en dergelijke. 
De ombudsman is de verzamelaar van de klachten en tracht een oplossing te 
zoeken en/of  zorgt ervoor dat deze bij de juiste instantie komen ter beoordeling. 

 Hoe kan een club weten als een liefhebber geschorst werd voor deelname aan 
tentoonstellingen? Jan van Looy  geeft toelichting over wat er kan/mag gebeuren 
met dergelijke uitspraken rekeninghoudende met de wet op de privacy. Om een 

straf efficiënt te maken zou de BOU  dit moeten coördineren zodat deze straffen 
kunnen overgenomen worden door alle federaties die tentoonstellingen inrichten.  
Kan dit op de lidkaart komen ?  Nee -  Hoe dan wel ?? ?? De raad van bestuur zal 
zich hierover moeten beraden. 

 Marc De Coninck – verantwoordelijke aandenkens merkt op dat er dit jaar 7 clubs 
zijn die 60 jaar bestaan maar tot heden is er nog maar één clubs hiervoor een 
aanvraag heeft ingediend – ook is er één club die 70 jaar bestaat. Vraag is of  de 
KBIOF dergelijke zaken niet automatisch zelf moeten doen voor alle federatie 
aangelegenheden. 
Voor de titel van “Koninklijke” kan Marc de nodige informatie leveren. 

 In het maandblad van september zal de werking van onze ombudsman nog eens 
juist toegelicht worden.  Veel info over de werking/bevoegdheden van de 
ombudsman is te vinden op  KBOF-online (tucht, reglement) 

 
 
 
Stemming – naleving artikel 16 en 23 van de statuten. (aantal stembrieven 53) 

 voor tegen onthoudin
g 

bekrachtiging nationale posten 51 0 2 

goedkeuring verslag van beleid 50 0 3 

goedkeuring jaarrekening 2012 50 0 3 

kwijting aan de penningmeester 51 0 2 

goedkeuring begroting 50 0 3 

 
 
De nationale voorzitter sluit om 11.55 de vergadering en dankt iedereen die de moeite 
heeft willen doen om zijn voormiddag op te offeren om hier in Aalst aanwezig te zijn. 


