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1. Welkomwoord door de Alg. Nat. Voorzitter 
De Voorzitter heet iedereen welkom in naam van het voltallige bestuursorgaan. 
Vooraleer we aan de agenda beginnen houden we een moment van stilte voor de mensen die ons 
ontvallen zijn met in het bijzonder voor Wilfried Vandale en Marc De Coninck, beiden hebben toch wel 
veel betekend voor de KBOF.              
De laatste jaren is het meer een vallen en opstaan geweest. We hopen dat we onze hobby en het 
verenigingsleven op een normale manier kunnen beleven. Laat ons hopen dat dit alles in de toekomst 
niet zal escaleren. 
We hebben de laatste jaren hard gewerkt voor NOFON maar spijtig genoeg viel alles op het einde in 
het water. We doen er alles aan om het Nationaal Kampioenschap dit jaar te laten doorgaan. 
Binnen NOFON hebben we een juridisch platform opgestart, de jurist zullen we hard nodig hebben om 
ons te verdedigen bij CITES, invasieve soorten en Natuur & Bos. 
Natuur & bos doet zaken waarvan we niets wisten en ze nemen vogels in beslag die niet  voorkomen 
op de lijsten. We raden daarom aan om ALLE vogels te ringen. 
Wat te doen bij inbeslagname? 
Zeker zorgen dat er een PV opgemaakt is en dit zo snel mogelijk bezorgen aan het bestuursorgaan 
KBOF zodat wij ons burgerlijke partij kunnen stellen en onze jurist kunnen raadplegen. 
De website KBOF is bezig met vernieuwing en wordt constant ge-update. 
Vorig jaar hebben we beslist om geen kunststof ringen voor Europese vogels meer te laten bestellen. 
Blijkt nu dat dit niet echt nodig was en zodus mag men voor 2023 terug de kunststof ringen gebruiken. 
Tot nu toe zijn er in 2022 ongeveer 425000 ringen besteld. 
In 2021 hebben we 5 nieuwe keurmeesters gevormd, het keurmeesterkorps slinkt elk jaar maar 
daarover straks meer. 
Verenigingen die vorig jaar een TT organiseerden kregen de uitgaven van de 
keurmeestervergoedingen terug betaald, elke club die hiervoor nog niet in aanmerking kwam en dit jaar 
een TT organiseert mag ook rekenen op deze tegemoetkoming.   
 

2. Goedkeuring van de notulen van de Alg. Vergadering 2021: 
Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Verslag van het financieel beleid: 
Het verslag werd gepresenteerd en overlopen door François Van Paesschen 
Dit is voor François de laatste keer dat hij het kasverslag heeft gepresenteerd want hij stopt als 
nationale penningmeester. 
Hij bedankt iedereen voor de steun die hij gekregen heeft gedurende  de jaren die hij als 
penningmeester dienst deed. 
 

4. Vastleggen lidgeld en kostprijs van de ringen: 
Kostprijs ringen 2023: 
De kostprijs van de ringen blijft in 2023 hetzelfde als vorig jaar. 
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Lidgelden 2023 - 2027: 
Er is een matrix opgesteld zodat we niet elk jaar moeten stemmen over aanpassing van het lidgeld. 
 

 2023 2025 2027 
lidgeld €23,00 €25,00 €27,00 
Bondsbijdrage €20,00 €20,00 €20,00 
jongeren €18,00 €19,00 €20,00 
Buitenlandse leden €31,00 €33,00 €35,00 
Individuele leden binnenland €35,00 €39,00 €41,00 
Individuele leden buitenland €41,00 €45,00 €46,00 

 
Deze matrix is een voorstel die in normale omstandigheden zal worden toegepast, maar deze kan altijd 
nog worden aangepast. 
Enkele voorstellen: 
- kan het lidgeld voor jongeren  (tss 12 en 18jaar) teruggebracht worden naar €10,00 om zo meer  
  jongeren aan te trekken. Antwoord uit de zaal dat ze het al geprobeerd hebben maar leverde niets op.  
- kan het lidgeld aangepast worden voor 2 leden uit hetzelfde gezin? 
  Indien de 2 leden uit één gezin allebei een bestuursfunctie uitoefenen kan dit niet. 
  Indien dit niet zo is kan de 2de persoon ingeschreven worden als steunend lid. 
 

5. Verslag rekeningcontroleurs: 
Kascontrole over het boekjaar 2021 
Op 11 maart 2022 werd door Fons Truyts en Karel van  Ginkel overgegaan tot de jaarlijkse controle 
van de boekhouding  bij de penningmeester François Van Paesschen in Puurs. 
 
De volgende boekhoudkundige stukken werden gecontroleerd: 
- De zichtrekeningen, de spaarrekening KBC, de effectenrekening en het kasboek 
- Het grootboek van ontvangsten en uitgaven, en  van diverse boekingen 
- Op basis van steekproeven werden de voorgelegde documenten vergeleken met de inschrijvingen in 
de boekhouding. Daarbij ondersteunt door uitleg van de penningmeester 
- De waarde van de voorraden van onder meer kaften, promotiemateriaal, TT-materiaal, kartonnen 
kooien, doosjes en boeken werden nagezien. 
 
Door François werd bijkomende uitleg gegeven bij de diverse boekingen en daaruit blijkt dat de 
boekhouding met veel zorg en juistheid werd uitgevoerd 
Wij danken François voor zijn werk als penningmeester en vragen dan ook de algemene vergadering 
om een positief akkoord te verlenen ter ontlasting van de penningmeester 
 
Getekend : Fons Truyts en Karel van Ginkel 
 

6. Stemming: 
Vooraleer we overgaan tot stemming stelt de nieuwe nationale penningmeester, Paul Vergeylen, zich 
even voor. 
Ook Filip Reso, de nieuwe NKC voorzitter neemt het woord om zich voor te stellen. 
 
Punten die dienen gestemd te worden: 
- Goedkeuring balans 2021 en budget 2022: 
- Kwijting aan de penningmeester:. 
- Bekrachtiging voorzitter NKC, Filip Reso 
- Verkiezing Nationaal penningmeester Paul Vergeylen 
 
 

Uitslag van de stemming ja neen onthouding totaal 
Goedkeuring jaarrekening 2021 51 0 0 51 
Kwijting aan de penningmeester 51 0 0 51 
Goedkeuring begroting 2022 51 0 0 51 
Verkiezing Nationale Penningmeester 51 0 0 51 
Bekrachtiging Nationale Voorzitter NKC 47 4 0 51 
Goedkeuring matrix lidgelden 2023 - 2027 39 4 6 49 
     

 
 



  

            
    

 

7. Verslag NKC beleid 2021: 
We zijn het werkjaar 2021 gestart met een DB vergadering op 23 januari, deze vergadering deden we 
noodgedwongen online wegens de gekende redenen. 
Het werkjaar 2020 werd overlopen, kasverslag, PAK, keurmeesters 75+, opleiding aspiranten. 
 
Het NKC/ANTC vergaderde 2 keer in 2021, dit op 6 februari online en op 21 augustus fysiek. 
Tijdens de vergadering van februari werden de uitgaven 2020 toegelicht en goedgekeurd. 
Een planning voor de vergaderingen TC’s werd opgemaakt in de hoop dat deze konden doorgaan 
 
Verder werd de planning voor de opleiding aspirant keurmeesters vastgelegd. 
Er zijn 5 kandidaten (3x EUR en 2x GRP) bezig aan hun 2de jaar met het praktisch examen in 
december en er zijn 10 nieuwe kandidaten die starten (2x KLK – 4x POK – 4x zebravinken) aan hun 
opleiding 
 
Op de vergadering van augustus werd een overzicht gegeven van de tot dan gemaakte kosten en 
werden de PKC verslagen doorgenomen, alle vergaderingen waren online 
 
PAK gaf een overzicht van de aangevraagde keuringen voor 115 TT’s, spijtig genoeg werden er 
hiervan al 10 TT’s terug geannuleerd 
 
Van de 10 nieuwe kandidaat keurmeesters deden er 6 mee aan het theoretisch examen en slaagden 
hiervoor (2x KLK – 4x zebra), de kandidaten POK zijn allen vroegtijdig gestopt  
 
De 2 algemene keurmeestervergaderingen, op 8 mei online en op 5 september fysiek, werden volgens 
planning afgewerkt  
 
Het praktisch examen voor kandidaten EUR en GRP hebben we, wegens het afgelasten van het 
NOFON championship, apart moeten organiseren en vond plaats in het KBOF lokaal te Aalst. 
De 5 kandidaten slaagden allen in het examen en werden opgenomen in het keurmeesterkorps 
 
In 2021 namen jammer genoeg 4 keurmeesters ontslag en er ontvielen ons 2 collega’s waaronder 
onze voorzitter Wilfried Vandale  
 
De Ondervoorzitter  Filip Reso deed wat van hem verwacht werd en nam de taak van voorzitter ai op 
zich en zal vandaag moeten worden bekrachtigd in zijn functie 
Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn taak met hart en ziel zal uitvoeren 

 
             Begin dit jaar namen nog eens 3 keurmeesters ontslag wegens gezondheidsredenen.  

Momenteel zijn er nog 95 keurmeesters in functie en 7 in opleiding. 
Ongeveer 1/3 van het korps heeft een leeftijd van meer dan 70 jaar 
Ik doe hierbij dan ook een warme oproep aan liefhebbers om zich  op te geven als kandidaat 
keurmeester. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met de secretaris NKC  
 
Tevens wil ik een oproep doen aan de verenigingen die dit jaar een Provinciaal Kampioenschap 
organiseren en vragen om met elkaar te overleggen zodat de keuring niet allemaal op dezelfde dag 
plaats vind.  
Want voor 5 grote TT’s, met de keuring op dezelfde dag, heeft PAK onvoldoende keurmeesters ter 
beschikking en kan dus niet voldoen aan de vraag 
 
Gelieve daarom aan PAK zo spoedig mogelijk door te geven op welke dag je de keuring wilt laten 
plaats vinden. Minstens 2 keuringen dienen te gebeuren op donderdag of zaterdag en 3 kunnen dan op 
vrijdag 
 
Het systeem voor aanvraag keurmeesters wordt opengezet vanaf 15 april. 
Tot 30 april krijgen de aanvragen op naam voorrang, vanaf 1 mei zal PAK voor alle TT’s keurmeesters 
toekennen in volgorde van de aanvragen 
 

8. Aanvragen uitzonderlijke kweek: 
In 2021 werden 3 aanvragen gedaan om info en formulieren voor het aanvragen van een uitzonderlijke 
kweek. Eén daarvan betrof de kweek van een mutatie combinatie,  welke echter niet in aanmerking 
komt 
 
De overige twee aanvragen voldeden aan de voorwaarden en werden dan ook door de 



  

            
    

 

beoordelingscommissie goedgekeurd. 
 
Door de coronamaatregelen werd  het  nationaal kampioenschap afgelast en waren de liefhebbers niet 
in de mogelijkheid om hun vogels te tonen 
 
Het DB van de KBOF heeft daarom beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden door de 
coronamaatregelen;  de liefhebbers toch de KBOF-trofee toe te kennen en deze uit te reiken op de 
algemene vergadering van 27 maart 2022 
 
Het betreft de volgende vogels: 
1. Rosse gors gekweekt door Nick Michielsen 
2. Europese bijeneters  gekweekt door Karel van Ginkel 
 
Nick Michielsen krijgt zijn trofee uit handen van de Nationaal voorzitter. Karel Van Ginkel zijn trofee 
wordt overhandigd aan Jos Smeyers. ( Karel was weerhouden door een panne aan zijn auto) 
 

9. NOFON Championship 2022 
We hebben tot nu toe vele vergaderingen gehouden met alle betrokken partijen om het NOFON 
Championship te kunnen organiseren . 
Spijtig genoeg is het vorig jaar niet kunnen doorgaan. 
Voor 2022 hebben we toch enkele aanpassingen gedaan, zoals indeling van de zaal, reeksen, en op 
vraag van enkele grote liefhebbers creëerden we een extra master namelijk de “all-round master” .  
Om “master all-round” te worden moet men in minstens drie masters meedoen.  
Natuurlijk hebben we voor de organisatie van het NOFON Championship vele helpende handen nodig, 
daarom zullen we vanaf september terug in elke Provincie langsgaan. 
 

10. Allerlei: 
- Bestaat de mogelijkheid om voor een club die 65 jaar bestaat een wimpel aan te vragen? 
  We kunnen hiervoor geen uitzondering maken. 
 
- We overhandigen een afscheidscadeau aan de aftredende Nationale penningmeester François  
  Van Paesschen en bedanken hem voor zijn jarenlange inzet ten dienste van de federatie. 
 
  

De Voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst. 
 
 
 
Verslaggever 
Patrick Lambrighs                                                           
 
 
Nationale voorzitter K.B.O.F     Nationaal Secretaris K.BO.F. 
         Jaak Aerts        Jan Van Looy 
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