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Bondenvergadering Limburg  17-03-2022 

Het bestuur: 

PB-Voorzitter: Marc Grieten (X) 

PB- ondervoorzitter:  Knapen Christine (v) 

PB-Secretaris - Penningmeester Dirkx Jean (X) 

PB-Veldornithologie   Boussu Jos (X) 

PB-TT-commissaris   (A) 

NKC secrétais:  Patrick Lambrighs ( x) 

PKC voorzitter:  Bries Hugo (X) 

Aanwezigheidslijst: 

Goudvink Lommel: (A) 

Vogelvrienden Hamont (A) 

Heikneuter Hechtel: (A) 

Nachtegaal Kaulille: ()      Geerts L 

Distelvink Bocholt: (V) 

Barmsijs Oudsbergen: () Bloemen Jaak ; Bollen M. ; Vanhemel J . 

Natuur en Vogelvrienden Overpelt: () Paesen W 

Sperwer der Lage Kempen:  ()  Achten K 

Spanish Timbrado Society Limburg: (A) 

Looise Kanarie:   () Govaerts  P ; Vrancken St 

Groenvink Kwaadmechelen:  (A), 

Kneuter Zonhoven:   (A) 

Distelvink Paal:  (A) 

Blauwe Reiger Beverlo:  (A) 

Edelzanger Leopolsburg:  (A) 

Nachtegaal Loksbergen:   (V). 

Edelzanger Meldert:   (A). 

Heidevinken Zelem:   (A) 

Goudvink Koersel:  (A); 

Postuurkanariesclub Limburg: (A); 

WEV:   (A)  

Goudvink Maasmechelen:  ( A )    

Snep Stokkem:    (A)    

Nachtegaal Opoeteren:  ( A ) Klander R; Gielen J 

Edelzanger Lanaken:  (A) 

Witte Spreeuwen Diepenbeek: (A) 

De Leeuwerik Munsterbilzen:    ( ) Patrick Lambrighs 

De Kneuter Zutendaal:  (A) 

De Nachtegaal Eigenbilzen:  ()      Sals W – Maesen L 

-  

-  

Provinciaal secretaris: 

Dirkx J.- Stationsstraat 74, 3650 Dilsen - Stokkem 

Tel: 0497 816545 - 089 565024 
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De Goudvink Rosmeer:  (V) 

Goudvink Wellen:  (A) 

De Sijs Alken:  ()    Boussu J – Schols J 

Goudvink Lauw Borgloon:  ()   Rocus P – Kellens L – Bex G 

De Geelgors Gors-op-Leeuw: ()     Poesen J 

De Witte Cini Kermt   (A) 

S k K Limburg:  (A) 

Burchtkraai Brustem:  ()     Lejuene C; Leenarts JP 

Distelvink Velm:  (A)  

De Trekvogel Duras:  (A). Istas J; Geraerts F 

De Barmsijs Jeuk:  ()     Missotten G 

De Grasparkiet Gingelom   (A) 

De Goudvink St.Truiden:  (A) 

Speciaalclub Goulds Limbra:  (A) 

Limburgse Roofvogels: () Gerits M; Swennen T 

1. Welkom.

- De voorzitter opent de vergadering omstreeks 20.15 uur.

- Hij heet de aanwezige welkom op de vergadering. En dankt voor de goede opkomst

2. Verslag vorige verslag

- Geen opmerkingen

3. Nieuws van de Federatie

- De clubs die in 2021 een TT hebben ingericht kregen de aangevraagde keurmeesters 
terugbetaald door de federatie. Voor de clubs die in 2021 niet konden inrichten en dit in 
2022 wel doen zullen zij de keurvergoeding ook terug ontvangen.

- De clubs die ingericht hadden hebben over het algemeen een goede TT gehad.

- De kilometervergoeding is door de hoge brandstof prijzen gebracht op € 0.35 per km.

- Er wordt aangehaald dat deelnemen aan de algemene vergadering KBOF belangrijk is. Op 
deze vergadering wordt het beleid van de KBOF uitgezet, hier heeft iedere aanwezige club 
stemrecht.

- TT materiaal zoals steeds bestellen bij Patrick Lambrighs formulier te vinden op website 
KBOF Limburg

4. Veldornithologie

- Jos Boussu heeft de nodige documenten voor de nestkasten werking rond gedeeld. Jos is 
enkel te bereiken via E-mail josboussu@hotmail.com of per post.

- De clubs die aan nestkasten werking doen kunnen eventuele kosten binnen brengen voor 

de bondenvergadering van september..

5. Mededelingen PKC

- NKC heeft de reglementen van de keurmeesters aangepast.

- Het formulier ABC dat op de keuring moet aanwezig zijn moet ingevuld worden door de 
inrichter.

- Enkele keurmeesters hebben ontslag genomen Geebelen Jan en Staf Willems, Wilfried 
Vandale is overleden. Dat maakt dat wij op dit moment nog 94 keurmeesters ter 
beschikking hebben. Oost Vlaanderen 22 – West Vlaanderen 18 – Antwerpen 24 – Brabant 
9 – Limburg 18.

- Filip Reso is voorgedragen als voorzitter NKC moet wel nog bekrachtigd worden op de 
algemene vergadering.

mailto:josboussu@hotmail.com
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- Indien iedere Provincie op de zelfde dag keuring houden op het prov. kampioenschap

hebben wij keurmeesters te kort.

- Een keurbriefje moet correct ingevuld zijn, doorhalingen of overschrijvingen zijn niet

toegelaten. Een foutief keurbriefje kan bij de coördinator gebracht worden deze zal het ter

overschrijving aan de betrokken keurmeester bezorgen.

5. Provinciaal kampioenschap Limburg 2022

- Voor 2022 is de sporthal in Opoeteren ter beschikking voor het Provinciaal kampioenschap..

- De voorzitter en secretaris van Opoeteren zijn aanwezig maar denken niet om over

voldoende helpers te beschikken om dit kampioenschap in te richten. Zij zullen een

algemene club vergadering bijeen roepen en vragen voor hulp van de liefhebbers.

- Voor 2023 doen wij een oproep naar groepenment of club die het kampioenschap wil

inrichten.

7. Allerlei.

- De clubs zijn heel tevreden met de terugbetaling van de keurmeesters.

- Keuren met tablet op gewest tentoonstellingen, dit zal nog niet voor dadelijk zijn. In gewest  1 
heeft men dat gedaan om het programma te testen zij hebben de reeksen van nationaal 
gebruikt.

- Er ontstaat een dissectie hoe de provinciaal TT inrichten in de toekomst. Vaste zaal, geen 
prijzen en voor de eer, allerhande  voorstellen komen naar voor.

- Kan NOFON slagen – De mening van de vergadering is dat dit niet aan de liefhebbers zal 
liggen, maar dat er in de top van de federaties overeen zal moeten gekomen worden.

- Omstreeks 22 uur bedank de voorzitter de aanwezige en wenst iedereen een behouden 
thuiskomst.

Voorzitter:         Secretaris:
Grieten Marc         Dirkx Jean




