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VERSLAG VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING TE AALST 

OP 3 APRIL 2016 
 



Punt 1. Welkom door de Nationale Voorzitter. 
De nationael  voorzitter heet, in naam van de leden van de beheerraad KBOF,  iedereen van harte  
welkom  en staat even stil bij het  gebeuren op de luchthaven van Zaventem. Er wordt één minuut 
stilte in acht genomen voor de overledene van 2015 en voor de slachtoffers van Zaventem en 
Brussel 
 
Punt 2: goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 2015 

 Geen opmerkingen op het verslag en het wordt goedgekeurd. 
 

Punt 3. Verslag van beheer (Alg. Nat. Voorzitter) 
Eugeen De Troyer geeft volgend verslag van beheer: 
“…. Bij deze willen wij U de verschillende activiteiten en de belangrijkste initiatieven toelichten die 
in de loop van 2015 plaats hadden. 
Na onze vorige Algemene vergadering 2015 heeft KBOF op 14 juni een brainstorm dag gehouden 
waarbij  de leden van de Raad van Bestuur alsook de Nationale posten aanwezig waren samen met 
twee afgevaardigden uit elke provincie. 
Een lawine van voorstellen werden naar voor gebracht tijdens de bespreking van volgende 
onderwerpen:   
1. Nationaal kampioenschap “Witte Spreeuw” 
2. Maandblad “Witte Spreeuwen” 
3. Digitalisatie, website, TT-programma 
4. Ledenwerving: PR, promotiestand op COM tentoonstellingen 
Deze voorstellen werden besproken in de Raad van Bestuur en zullen verder worden uitgewerkt 
tijdens de Brainstorm dag in juni dit jaar. 
Tijdens de maanden augustus en september werden de nodige stappen gezet om een opslagplaats 
met bijhorend appartement te verwerven. 
Op een bijkomende vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 3 september werd dit 
project voorgelegd en unaniem goedgekeurd.  Door de huidige ontwaarding van ons geld is dit de 
ideale stap om ons kapitaal te beschermen.  De opslagplaats heeft een oppervlakte van +- 280 m² 
met daarboven een volledig gerenoveerd appartement, hetwelk verhuurd is.  Er dienen wel nog 
enkele aanpassingswerken voor de nutsvoorzieningen te gebeuren. 
In oktober werden 200 vogels afgevaardigd naar de kampioenschappen “EE” waar door onze 
liefhebbers schitterende resultaten werden behaald.  De vogels werden in nieuwe transportkooien 
naar Metz gebracht en ze werden begeleid door onze Nationale secretaris Jan Van Looy.  Het 
transport van alle vogels (KBOF-AOB) gebeurde gezamenlijk. 
In november hadden onze provinciale kampioenschappen plaats, die terug een succes waren en 
waarvoor onze dank uitgaat naar de inrichters en de provinciale besturen die de nodige hulp 
boden tot welslagen van deze kampioenschappen. 
In december had ons Nationaal kampioenschap plaats waar we terug een vogelverkoop konden 
organiseren.  Vanuit binnen- en buitenland kwamen tal van positieve reacties voor het gezellige 
karakter waarin deze kampioenschappen worden gehouden.  Vanaf dit jaar wordt online 
inschrijven een prioriteit.  Hierbij zou dan de mogelijkheid worden gecreëerd om tot 
maandagavond wijzigingen door te voeren voor wie online heeft ingeschreven.  Het gevolg is wel 
dat de kooi etiketten op woensdag bij de inkorving zullen beschikbaar zijn voor de deelnemers. 
Verder verschijnt dit jaar ons maandblad in een geslaagde nieuwe lay-out.  Het geeft een jonger 
imago aan onze federatie wat mogelijks jongeren kan aantrekken. 
Sinds vorig jaar staan ook de standaardeisen op onze website.  Deze kunnen door alle leden 
worden geraadpleegd. Ook de nieuwsbrief KBOF lijkt bij vele leden in de smaak te vallen. 
De digitalisatie is  verder uitgewerkt maar hieromtrent is een punt op de agenda voorzien.  Toch 
dit, er is zeer hard gewerkt om dit project tot een goed einde te brengen. 
De website werd aangepast en gaat morgen op het internet zichtbaar zijn.  Jullie krijgen in elk 
geval vandaag de primeur aangeboden. 



 
 
 
 
Punt 4: Verslag van het financieel beleid.(nationale penningmeester) 
François van Paesschen geeft hiernavolgend financieel verslag over 2015 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. 

 Dan worden de inkomsten en uitgaven van 2015 nader toegelicht en het budget 2016 
wordt overlopen. 

Na de beëindiging van de voorgaande besprekingen werden er geen vragen gesteld. 
 
Punt 5: Artikel 8 van de statuten – vastleggen lidgelden 2017 en prijs van de ringen 
5.1  prijs van de ringen   - blijft ongewijzigd, de extra portkosten worden momenteel nog niet 
doorgerekend aan de verenigingen, maar we moeten wel rekening houden met een mogelijke 
verhoging in de toekomst aangezien de portkosten regelmatig worden aangepast. 
 
5.2 lidgelden 2017  - totaal uitgebrachte stemmen 61. 

 Voor Tegen Onthouding ongeldig 

Bondsbijdrage : 30 euro 54 5 2 0 

Lidgeld via club : 21 euro 54 5 2 0 

Jeugdleden -18 : 16 euro 54 5 2 0 

Buitenlandse leden via 
club : 27 euro 

54 5 2 0 

Individuele leden : 31 euro 54 5 2 0 

Individuele leden 
buitenland: 37 euro 

54 5 2 0 

 
Vraag vanuit de vergadering : hoeveel actieve leden en hoeveel actieve clubs heeft de KBOF nog ? 
Jan van Looy geeft antwoord : 8300 effectieve leden en 218 clubs. Een actieve club is een 
vereniging die haar bondsbijdrage heeft betaald en heeft niets te maken  met het al of niet 
organiseren van tentoonstellingen. 
 
Oproep van de voorzitter om leden te werven gezien het jaarlijks dalende aantal aangesloten 
leden. Ons  hoofddoel moet zijn om met zoveel mogelijk gelijkgezinden  te blijven 
 
Punt 6:  artikel 9 van de statuten : verslag van de rekeningcontroleurs door de afgevaardigde 
van West-Vlaanderen. 
Volgend verslag wordt door Marc Laseure voorgebracht gelet op de afwezigheid van de 
kascontroleurs. 
“…..Door  het provinciaal bestuur werden  Dely Jurn en  Devriese Didier aangesteld om de controle 
uit te voeren van de boekhouding bij de nationale penningmeester.    
Er werd afgesproken met Van Paesschen François om dit op vrijdag 4 maart uit te voeren. Zij 
werden met open armen ontvangen en  ook direct geconfronteerd met een hoop dossiers.   
Na eerst een grondige uitleg over hoe de federatie in elkaar steekt en hoe de digitalisatie van de 
boekhouding werkt, werden vervolgens de verschillende documenten voorgelegd van de 
verschillende rekeningen en een goed woordje uitleg van wat elke rekening is. De bedragen van de 
rekeningen werden zowel op papier als digitaal verantwoord.   
Het saldo van de rekening van de voorraden zoals de kaften, promotiemateriaal, keurboekjes, .. 
werd grondig gestaafd met een mooi overzicht van de verhandeling van dergelijke zaken.   



Ook werd er met een mooi overzicht aangetoond welk materiaal in het bezit is zoals o.a. 
computers, printers, .. en over welke termijn deze worden afgeschreven.   
Er werd ook een grondige toelichting gegeven over de reden van het aankopen van het gebouw in 
Aalst.   Als  François Van Paesschen gedaan had met zijn overzicht werden er verschillende 
steekproeven gedaan en er kon nergens een opmerking op gemaakt worden. Alles was correct 
geboekt.   Wij willen dan ook François Van Paesschen proficiat wensen met de organisatie van de 
boekhouding en het prachtige werk dat geleverd wordt. Als wij dat zien is dat een dagelijkse  
fulltime job die door vele mensen onderschat wordt.   
Wij zijn dan ook van mening dat de informatie die we verkregen hebben ruim voldoende was en 
alles correct verlopen is en daarom adviseren wij om de boekhouding goed te keuren.    
Getekend : Dely Jurn en  Devriese Didier 
 
Punten 7-8 : goedkeuring balans 2015 en budget 2016, kwijting aan de penningmeester 
 

 Voor Tegen Onthouding blanco 

Goedkeuring verslagen  van beleid 60 1 0 0 

Goedkeuring jaarrekening 2015 60 0 1 0 

Kwijting aan de penningmeester 59 0 2 0 

Goedkeuring begroting 2016 60 0 1 0 

 
Punt 9: Verslag van beleid van het Nationaal Keurmeesters comité (voorzitter NKC) 
Voorzitter van het NKC – Wilfried van Dale geeft volgend relaas:  
“ ….. In 2015 vergaderde het NKC 3 maal, namelijk op 14 februari, 20 juni(ANTC) en 22 augustus .  
Op de vergadering  van februari werden de ontvankelijke klachten besproken en de nodige 
beslissingen hieromtrent getroffen. 
De vergaderdata voor de technische comité vergaderingen werden bevestigd. 
Tevens werd op deze eerste vergadering een overzicht van de inkomsten  en uitgaven van het NKC 
voorgelegd door de penningmeester wiens functie vanaf 2015 wordt overgenomen door de 
nationale penningmeester. 
In juni werd een cursus erfelijkheid gegeven voor de toen aangemelde nieuwe kandidaat 
keurmeesters. 
In het voorjaar kregen we de kandidatuur van de Heer Teichmann. die ontslagnemend was bij een 
zusterfederatie. Na een grondig gesprek door de nationale voorzitter en mezelf in het bijzijn van 
Jean Verbelen die de PAK vertegenwoordigde. Aansluitend werd door het dagelijks bestuur NKC 
beslist om de kandidatuur te aanvaarden in overeenkomst met de geldende reglementen. Op 20 
juni werd het praktisch examen afgenomen door de TC postuurkanaries. Patrick is daarin geslaagd 
en werd opgenomen in het keurmeestercorps. 
In de maanden maart en april  vonden in totaal 16 vergaderingen plaats van de 8 technische 
comités en dit op 5 verschillende data. 
Op de vergadering van 20 juni werden de beslissingen van de verschillende technische  comités 
toegelicht en bevestigd. 
Op de vergadering van augustus werd overgegaan tot de bespreking en goedkeuring van de 
verslagen van de PKC's. Er werden richtlijnen besproken met de technische comités voor de 
doorvoering van genomen beslissing. Primair hierbij is dat de liefhebbers via het maanblad 
ingelicht worden. 
De vergaderdata voor NKC, ANTC en de algemene keurmeestervergaderingen werden vastgelegd 
voor 2016. 
Afgevaardigden van de secties kleurkanaries, Europese en parkieten woonden internationale 
vergaderingen bij, dit om de eenvormigheid te bevorderen en nieuwe standaarden af te stemmen. 
Bij de kleurkanaries werd afgestemd tussen verschillende landen om tot eenvormigheid te komen 
bij diverse kleurslagen. 



De TC parkieten werkte mee samen met de zusterfederatie en de Nederlandse federaties aan het 
opstellen van standaardeisen voor de pyrrhura soorten. Er wordt dit jaar verder gewerkt aan deze 
complexe opdracht. Tevens verleende de TC parkieten zijn medewerking aan vernieuwde en 
aangevulde standaardeisen Agaporniden. 
Tevens werkten alle TC's mee aan het tot stand brengen van een lijst met alle erkende kleurslagen 
van alle vogels en het herzien van de reeksen voor Witte Spreeuw 
Alle standaarden kunnen nu ook ingezien worden door alle liefhebbers via de site www.kbof.be. 
Tevens  is de lijst met de aanvaarde kleurslagen te raadplegen 
Volgens de gegevens van PAK zijn er in 2015  1276 keuringen uitgevoerd. 
De keuring van Witte spreeuw in Wieze is vlot verlopen. Er kwamen van de deelnemers geen 
klachten betreffende de puntentoekenning. 
Ik wil dan ook een woord van dank richten aan de keurmeesters , maar zeker ook aan alle 
medewerkers in de opbouw en afbouw, de opdragers en de mensen van de administratie. 
Op de Kampioenschappen in Wieze werden de praktische proeven ingericht voor de kandidaat 
keurmeesters als afsluiting van hun 2 jarige opleiding. 
Hierbij slaagden 2  nieuwe keurmeesters postuurkanaries: Optiels Walter en Van den Eynde André 
Samen met 1 keurmeester postuurkanaries die in juni slaagde betekend dit een aanwinst van 3 
keurmeesters. 
Dit jaar zijn er lessen voorzien in de secties kleurkanaries, postuurkanaries, Europese en Parkieten 
In de komende dagen zullen alle secretarissen een mail ontvangen wanneer er mag en kan gestart 
worden met het aanvragen van keurmeesters. 
Mag ik uitdrukkelijk vragen dat geen enkele club online  keurmeesters aanvraagt voor de mail 
toegekomen is. 
 
Punt 10: Verslag van de nationale posten. 
10.1 Post ringen. 
Jaak Aerts geeft, gelet op de afwezigheid van Pol Jamers, overzicht van het afgelopen 
ringenseizoen.  Het programma werd aangepast zodat de ringverantwoordelijke kunnen sorteren 
op stamnummers of alfabetisch. 
Volgende aandachtspunten worden naar voor gebracht : 

 Bestellingen kunnen gewijzigd worden totdat de bestelling is verzonden; 

 Etikethouders zijn door de raad van bestuur goedgekeurd en kunnen samen met de 
kunststofringen besteld worden, deze kunnen gemakkelijk op de T.T.-kooien aangebracht 
worden en deze worden dan minder beschadigd. 

 Verzoek om de betalingen enkel toe doen met de gestructureerde mededeling. Dit spaart 
een hoop werk voor de penningmeester en anderzijds doet het de bestellingen vlot 
verlopen. 

 Wat met de kleurverschillen en diameterverschillen bij sommige ringen. Klachten dienen 
binnengebracht te worden bij de Post Ringen. Er wordt regelmatig geklaagd maar niemand 
doet een officiële klacht bij de Post Ringen. Enkel officiële klachten kunnen onderzocht 
worden. 

 Er zal onderzocht worden of er bij elke aflevering van  ringen een productielijst kan 
gevoegd worden wat de taak van de ringverantwoordelijke vergemakkelijkt. 

 De winst en verliesbalans van de ringen is niet correct gelet op de overlapping van de 
facturaties. 

Vraag vanuit de vergadering: het alfabetisch sorteren bij de plaatsing van ringbestellingen.  Jaak 
geeft nogmaals de uitleg die bij deze vraag relevant is aangezien deze vraag reeds voor het derde 
jaar op rij wordt gesteld en het programma dit reeds voorziet. 
 
 
 
 



10.2 redactie. 
Jan Van Looy geeft volgend verslag, gelet op de afwezigheid van Jan Bleyen, voorzitter van de 
redactieraad: 
10.2.1 Publicatie 
In 2015 verscheen er maandelijks een nummer van de witte spreeuwen, waarin in het totaal 117 
artikels werden gepubliceerd. De verdeling ervan was als volgt: 
 
Exoten  22 
Neerhof 10 
Spreekkamer 24 
Parkieten21 
Ten huize van 6 
Europese 8  
Roofvogels 5 
Veldornithologie 8 
Zebravinken  5 
Kleurkanaries 5 
Postuur 3 
 
10.2.2.Vergaderingen 
Er is een maandelijkse vergadering met de drukkerij, waar de voorbereiding van het maandblad op 
punt wordt gesteld. 
Er werd vooropgesteld dat het afleveren van het maandblad bij de liefhebbers rond de eerste van 
de maand gebeurt. 
Tijdens de tentoonstelling te Wieze is er een jaarlijkse vergadering met de auteurs van de artikels, 
waarin een planning voor het komende jaar werd opgemaakt. Tijdens deze laatste vergadering 
werd het voorstel gelanceerd om onze keurmeesters zich laten voor te stellen.  Enkele publicaties 
zijn reeds verschenen. 
10.2.3. Allerlei 
Wat de vogelbeurzen betreft  werden er in 2015-2016  een 140 vogelbeurzen genoteerd.  Wij 
hebben weet van een niet gepubliceerde en alhoewel de gegevens bij onze medewerkers blijkbaar 
niet bekend waren, betreuren wij dit. 
Wij wijzen erop dat de vogelbeurzen ook 1 maand op voorhand op de kbof website worden 
geplaatst. Bij een verwittiging van de liefhebber dat zijn vogelbeurs niet of verkeerdelijk staat 
vermeld, kan dit nog in het maandblad worden rechtgezet. 
Bij het maart nummer werd een formulier gevoegd waarop elk kbof lid zijn vraag of aanbod  voor 3 
lijnen gratis kan aankondigen. 
Bij het begin van 2016 heeft het maandblad een nieuw kleedje gekregen.  De eerst reacties die wij 
ontvingen waren positief.  Wij hopen dat de vergadering dit kan beamen. 
 
10.3 Post Uitzonderlijke Kweek. 
Karel Van Ginkel geeft volgend verslag. 
In 2015 werden 5 aanvragen gedaan om info en formulieren voor het aanvragen van een 
uitzonderlijke kweek. 4 aanvragen voldeden aan de voorwaarden en werden goedgekeurd.  
Het betreft de volgende vogels: 

- Magreb of blauwwangekster door Jacques Bontinck 
- Afrikaanse mees gekweekt door Jacques Bontinck 
- Zevenstrepengors gekweekt door Nick Michielsen 
- Silky Spreeuw gekweekt door Karel van Ginkel 

De vogels werden op ons nationaal kampioenschap in Wieze geshowd en de liefhebbers ontvingen 
daar hun KBOF-trofee. 
 
 



10.4 Veldornithologie. 
Richard Berrevoets, voorzitter NVOC,  is wegens ernstige ziekte niet aanwezig . Het verslag wordt 
onbepaalde tijd uitgesteld. 
 
 
Punt 11: Verslag ombudsman. 
Jan van Looy geeft volgend verslag van de ombudsdienst gelet op de afwezigheid van de 
ombudsman Steve Van Paesschen.          
11.1. Er werden dit werkjaar 8 klachten ontvangen,                                                                                                     
 - 1 klacht betreffende bestelling ringen,                                                                                                              
 - 1 klacht betreffende provinciale werking,                                                                                                   
 - 1 klacht betreffende niet verschijnen advertentie,                                                                                    
 - 1 klacht betreffende geen ontvangst maandblad,                                                                                                                
 - 1 klacht betreffende geschorst KBOF lid,                                                                                                       
 - (anoniem) 1 klacht betreffende visuele vaststelling herringen vogels op tentoonstelling,   
  - 1 klacht betreffende foutief jongerenklassement in cataloog Wieze,                                                
 - 1 klacht betreffende bijschilderen van vogels tijdens tentoonstelling,  “ rapport van bedrog”                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
11.2. Er werd 1 anonieme klacht ( 6° klacht ) ontvangen, deze werd niet afgehandeld.                                                 
Anonieme klachten worden onmiddellijk geseponeerd. 
 
11.3. Advies:                                                                                                                                          
Betere samenwerking met de redactie gewenst om de afhandeling van de klachten vlotter te laten 
verlopen.  Met de andere diensten werd er een goede samenwerking vastgesteld.  
 
Punt 12: Oprichten nationale post “ledenadministratie”.  
De nationale post ledenadministratie  wordt opgericht met als verantwoordelijke Paul Achten die 
nu reeds verschillende jaren als hulpsecretaris de ledenadministratie waarneemt 

  Voor Tegen Onthoud blanco 

Instellen Nationale Post 
Ledenadministratie 

 59  1  

Bekrachtiging titularis Nationale 
Post ledenadministratie 

Paul Achten 59  1  

 
Punt 13: naleving van de statuten artikel 16 en 23 van de statuten. 
Bekrachtiging van de verkiezing van Paul Vergeylen als provinciaal secretaris van Oost-Vlaanderen. 

  Voor Tegen Onthoud blanco 

Provinciaal secretaris Oost-
Vlaanderen 

Paul Vergeylen 59  1  

 
Punt 14 : Nieuwigheden in het digitaal platform KBOF online. 
Jaak Aerts geeft de nodige toelichtingen hieromtrent. 
 
Punt 15 : allerlei 
Vraag vanuit de vergadering:  er worden geen keurmeesters op naam gevraagd maar daardoor 
lijkt het  dat onze club de overschot van de keurmeesters krijgt met als gevolg dat er  veel 
kilometervergoeding moet betaald worden. Kan daarvoor eventueel een tussenkomst van de 
KBOF gebeuren. 
Antwoord door Wilfried van Dale, voorzitter van de keurmeesters : bij de aanduiding van de 
keurmeesters wordt er wel degelijk rekening gehouden en gezocht naar de beste oplossing voor de 
clubs maar dit kan enkel rekeninghoudende met de nog beschikbare keurmeesters. Het PAK steekt 
veel werk in de juiste bedeling van de clubs, maar sommige data zijn zo volzet dat alle  



 
keurmeesters wel ergens aan de slag zijn en kan er hier een daar een tekort zijn dat zo goed 
mogelijk wordt opgevangen. Een financiële tussenkomst van de KBOF is in deze niet mogelijk en 
ook niet haalbaar. 
 
 
Eugeen dankt  alle aanwezige  en sluit de vergadering om 11.30 uur en wenst iedereen een goede 
kweek en een behouden thuiskomst. 
 
 
 
  Eugeen De Troyer   Karel Van Ginkel     Jan Van Looy 
Nationaal voorzitter    Verslaggever    Nationaal secretaris 


