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Er zijn 120 stemgerechtigden aanwezig

Verslag van de algemene vergadering van 2 april 2017

Punt 1. Welkom door de Nationale Voorzitter.

Jacques De Wulf, nationaal ondervoorzitter en dienstdoende voorzitter, heet in naam van de
leden van de beheerraad KBOF, iedereen van harte welkom en is blij verrast met de grote
opkomst zodat deze vergadering een waardige statutaire vergadering KBOF wordt. Afgelopen jaar
is onze geliefde voorzitter Eugeen gestorven en ook voor alle andere overledene, wordt één
minuut stilte in acht genomen

Punt 2: goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 7 april 2016
•

Geen opmerkingen op het verslag en het wordt goedgekeurd.

Punt 3. Verslag van beheer

Jacques De Wulf, algemeen nationaal voorzitter a.i. geeft volgend verslag van beheer:
“ ….Wat betreft de continuïteit van onze federatie werd voor het volgende geopteerd :
Als dienstdoende provinciale voorzitter West Vlaanderen werd voor een periode van drie jaar
Patrick Teichman aangesteld, deze aanstelling gebeurde op de algemene ledenvergadering van
zijn provincie.
Na het overlijden van Eugeen De Troyer werden de lopende dossier verder afgehandeld door de
personen die er reeds kennis van hadden.
Fr. Van Paesschen nam de taken i.v.m. ons nationaal kampioenschap over tot april 2017.
De belangrijkste briefwisseling van de federatie werd afgewerkt door onze algemene secretaris.
De reeds aangeduide afgevaardigden uit de beheerraad gingen terug de vergadering van de EE
bijwonen.
- Wat betreft de relatie met de BOU/COM gaan we de ingeslagen weg voortzetten. De relatie met
de BOU werd er zeker niet beter op. Eventjes een sprong in 2017 : een brief ondertekend door de
voorzitters van AOB en KBOF werd overhandigd aan de voorzitter van de COM gedurende het
wereldkampioenschap, met als onderwerp het inbrengen van de van de vogels door de KBOF zelf,
op een antwoord wordt nog steeds gewacht.
Wat met de COM en de EE. De EE legt geen voorwaarden op aan de keurmeesters. De COM keurt
dit echter af.
- Met de AOB werd er een convenant afgesloten en ondertekend omtrent de wederzijds geschorste keurmeesters. De aanwezige voorzitter van de keurmeesters kan dit verduidelijken.
- De notariële akte voor de aankoop van het gebouw te Aalst werd ondertekend. Voor het bij het
magazijn behorende appartement werd de bestaande huurovereenkomst vastgelegd tot 2023.
- Wat betreft het nationaal kampioenschap of WS.
In het kader van de promotie van onze federatie is dit kampioenschap de ware promotor voor de
KBOF. Voor het eerst werden de medewerkers bij de aanvang van hun werkzaamheden gescand,
dit om aan het mogelijk verzoek van de RVA op een deftige en moderne wijze te kunnen voldoen.
Dit verzoek houdt in dat voornoemde dienst een lijst van de dagelijkse aanwezigheid van de
vrijwilligers ter inzage kan vragen. Een plan met de opstelling van zowel de standhouders als onze
speciaal clubs werd opgemaakt. Voor het transport van de vogels van, de inkorvingstafels naar de
rekken toe, werden enkele blauwe karretjes aangeschaft. Het reglement voor de eerste
deelname werd aangepast. Het parkeren voor de deelnemers en medewerkers is op zaterdag en
zondag gratis, de parkeerkaarten werden hun bezorgd. Het nationaal kampioenschap wordt
behouden in zijn huidige vorm.
- De vaste opslagplaats voor het materiaal is een prima verwezenlijking.
- De website van onze federatie werd aangepast, dit maakt echter deel uit van het verslag van de
nationaal post digitalisatie.
- Het congres van de Nederlandse bond voor vogelhouders tijdens hun nationaal kampioenschap
te Apeldoorn, werd door enkele mandatarissen van onze federatie bijgewoond en werd het
onderwerp “ ethiek” voor de vogelhouders besproken. Wie alle details over dit onderwerp wenst
te vernemen kan op KBOF online het verslag van de raad van bestuur van 5 juni 2016 raadplegen.

Punt 4: Verslag van het financieel beleid.(nationale penningmeester)

François van Paesschen geeft hiernavolgend financieel verslag over 2016 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.
• Vervolgens worden de inkomsten en uitgaven van 2016 nader toegelicht en het budget
2017 wordt overlopen.
• Er wordt een diagram getoond waar we de kapitaalsevolutie van de KBOF kunnen volgen
vanaf 2001 tot en met 2016.
Na de beëindiging van de voorgaande bespreking werden er geen vragen gesteld.
De penningmeester maakt nog de bijkomende opmerking dat, voor het werkjaar 2017, een
subsidie ontvangen werd van de Vlaamse Overheid.

Punt 5: Artikel 8 van de statuten – vastleggen lidgelden 2018 en prijs van de ringen
5.1 prijs van de ringen - blijft ongewijzigd
5.2 lidgelden 2018 - blijft onveranderd

Punt 6: artikel 9 van de statuten : verslag van de rekeningcontroleurs

De controle werd uitgevoerd door afgevaardigden van de provincie Antwerpen. De heren Luc Van
Hoof en Robert De Troyer hebben deze controle gedaan ten huize van François van Paesschen.
Luc van Hoof geeft volgend relaas:
“Er werd afgesproken op 17 maart 2017. Ze werden er warm ontvangen. Na een klein persoonlijk
en aangenaam gesprek werd eerst een globaal overzicht van het kasverslag 2016 gegeven, hierbij
werden de zichtrekeningen bij ING, KBC, BNP, de effectenrekening, het kasboek en het onroerend
goed toegelicht, alsook waar het negatief resultaat voor staat. Dit alles was heel correct. Daarna
volgde een uitgebreide uitleg over de omzet, kosten en overige baten/lasten en het resultaat
hiervan. Hierop ook geen enkele opmerking. De waarde van de voorraden zoals promotiemateriaal, opbergkaften, boeken, enz… werd overlopen, gecontroleerd en goed bevonden. Na deze
toelichtingen werden de kaften van de boekhouding ingekeken en werden verschillende
steekproeven gedaan. Bij elke vraag over een factuurnummer werden de nodige documenten
voorgelegd. Alles was goed geordend en er moest naar geen enkele factuur gezocht worden. De
controle werd afgesloten met uitgebreide informatie over de boekingen die digitaal worden ingebracht – ook dit was geordend en overzichtelijk. Zij feliciteren François met de correcte
boekhouding die met veel inzet en zorg wordt gedaan en adviseren dan ook aan de algemene
vergadering van de KBOF om het kasverslag 2016 goed te keuren en de penningmeester ontlasting
te geven voor 2016.
Op de algemene vergadering van 2018 zal de kascontrole uitgevoerd worden door afgevaardigden
van de provincie Brabant.

Punt 7: Verslag van beleid van het Nationaal Keurmeesters comité.

Wilfried van Dale, voorzitter NKC geeft volgend verslag:
In 2016 vergaderde het NKC 3 maal, namelijk op 13 februari, 18 juni(ANTC) en 20 augustus .
Tevens vergaderde het dagelijks bestuur NKC 1 maal op 30 januari.
Deze vergadering bespreekt de klachten om te zien wat ontvankelijk is en wat niet, en bepaald de
verdere programmatie voor het komende jaar. 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 secretaris die vanaf 2015 instaat voor het bijhouden van de inkomsten en
uitgaven
Op 20 februari werd een cursus erfelijkheid, keurreglementen en keurtechniek gegeven voor
recent aangemelde nieuwe kandidaat keurmeesters.
In de maanden maart en april vonden in totaal 14 vergaderingen plaats van de 7 technische
comités en dit op 6 verschillende data.
Op de vergadering van 20 juni werden de beslissingen van de verschillende technische comités
toegelicht en bevestigd. Er werden voorstellen uitgewerkt betreffende stam- en stelharmonie,
puntentoekenning aan goud, zilver en brons.
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 de 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. Er werd tevens een drietal voorstellen uitgewerkt voor het puntensysteem en deze
werden meegegeven naar de provincies voor bespreking
Afgevaardigden van de secties kleurkanaries, Europese, exoten en parkieten woonden
internationale vergaderingen bij, dit om de eenvormigheid te bevorderen en nieuwe standaarden
op te stellen. 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
vervolledigen van standaardeisen voor de pyrrhura soorten in wildkleur.
In 2017 wordt verder gewerkt aan het vervolledigen van de meest voorkomende mutaties.
Tevens verleende de TC parkieten zijn medewerking aan vernieuwde en aangevulde standaardeisen Agaporniden.
Er werd op de tentoonstelling in Zonnebeke gewerkt aan het herwerken en bijmaken van
standaarden van de vink en haar mutatie. Dankzij de medewerking van de organisatie en de
beschikbaarheid van bijna 200 vinken in diverse kleurslagen kon de theorie aan de praktijk getest
worden gelet op de hoge kwaliteit van de daar aanwezige vogels.
Volgens de gegevens van PAK zijn er in 2016 1300 keuringen uitgevoerd.
Dit is een daling bij onze clubs , doch het verlies werd gecompenseerd door de aangegeven
buitenlandse keuringen.
De keuring van Witte spreeuw in Wieze is vlot verlopen. Er kwamen van de deelnemers geen
klachten betreffende de puntentoekenning. Graag dan ook een woord van dank 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 4 nieuwe keurmeesters
zijnde:
Rudy Declercq in de sectie Parkieten,
Marc De Rechter in de sectie Postuurkanaries
Kristof Meere in de sectie Europese

Stijn Van Dijck in de sectie kleurkanaries
Daarnaast legde ex-keurmeester Maes Peter terug een praktisch examen af en treedt na 2 jaar
terug toe tot ons keurmeesterkorps
Rudy Geers legde een positieve test af in de sectie Europese als 2° specialiteit
Proficiat aan allen en welkom in de groep
Voor 2017 zijn er nog 6 kandidaten die reeds geslaagd zijn in hun theoretisch examen en na het
afwerken van hun 2° jaar aspirant kunnen zij op Witte Spreeuw 2017 hun praktisch examen
afleggen.
Niettegenstaande de vele kosten voor internationale vergaderingen, de extra vergadering
botvinken , de opleidingen en examens en veel gratis inzet zijn we er in geslaagd de kosten binnen
het budget te houden
Begin mei zullen alle secretarissen een mail ontvangen wanneer er mag en kan gestart worden
met het aanvragen van keurmeesters. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dat geen enkele club online
keurmeesters aanvraagt voor de mail toegekomen is.

Punt 8: Verslag van de nationale posten.

8.1 Digitalisatie door Jaak Aerts
De meest recente verbeteringen :
• Vernieuwing van de website
• De boekenverkoop kan ook via internet alleen voor leden KBOF. Ook het promotie
materiaal zal volgen en ook het TT materiaal.
• Facturatie : iedere eerste van de maand worden de facturen verzonden voor de lidgelden
met vermelding van de naam van het lid op het tweede blad. Hetzelfde geldt bij de
ringbestelling, hier worden de namen ook vermeld van de leden waarvan het lidgeld bij de
factuur wordt gerekend.
• De verzekering aanvragen gaat nu ook via KBOF-online met onmiddellijke facturatie
wanneer de verzekering op betaald staat, dan is de verzekering in orde. Je krijgt hier geen
melding van.
• De rapporten voor de nationale secretaris van de keurmeesters werden aangepast met
samenwerking van de voorzitter en secretaris NKC.
• Nog diverse aanpassingen voor het secretariaat, uitnodiging kunnen via KBOF online
gemaakt worden en komen rechtstreeks in de agenda van de deelnemers.
• Uitnodigingen voor de algemene vergadering komen uit KBOF online om dubbels te
voorkomen, dit bespaart veel werk voor de ledenadministratie.
• In de ledenlijst kunnen we zien wie een login heeft. Alle logins die twee jaar niet gebruikt
zijn worden verwijderd.
• Om het ledenbestand goed te laten functioneren is de samenstelling van de clubbesturen
noodzakelijk. Email adressen van de voorzitters en secretaris zijn zeker nodig omdat ook de
nieuwsbrieven langs deze weg verzonden worden.
Vooruitzichten voor 2017 en dit afhankelijk van wat er nog gevraagd wordt:
- TT programma nationaal en provinciaal kampioenschappen.
- Online inschrijvingen toelaten indien men dit wil.
- Nationaal wel online inschrijven en dan kan er toch maandagmiddag nog gewijzigd
worden. De kooi-etiketten worden niet meer verzonden maar de liefhebber ontvangt
deze bij het inkooien.

-

-

De manier van inschrijven wordt gewijzigd. Dit zal gebeuren aan de hand van een
nummer die elke vogel/kleurslag krijgt zodat er geen misverstanden meer kunnen zijn
aangezien voor sommige vogels meerdere namen worden gebruikt. De vogel komt
automatisch in de juiste reeks terecht.
De predikaat punten worden aangepast aan de punten die worden gegeven aan goud,
zilver en brons. Deze worden automatisch verwerkt.

8.2 Post ringen.
Jan van Looy geeft namens Pol Jamers, verantwoordelijke post ringen, overzicht van het afgelopen
jaar :
Alhoewel het seizoen nog niet is afgesloten vertoont de verkoop van ringen een vermindering van
het aantal bestellingen.
De meest voorkomende problemen van het voorbije jaar waren:
1. Nog steeds zijn er een aantal verenigingen die niet met pc werken!
2. Het dubbel aanrekenen van lidgeld voornamelijk bij onze individuele leden welke reeds
geruime tijd voor de ringbestelling hun jaarlijkse bijdrage betaald hadden.
3. Het laattijdig aanduiden op de site dat bestellingen al meerdere dagen betaald waren door
de clubs maar nog steeds als nieuwe bestelling op de site bleven staan. Hierdoor kon men
geen nieuwe bestelling invoeren.
4. Het verschil in uitleveringsperiode door de beide fabrikanten zodat er van meerdere clubs
vragen kwamen waar de kunststofringen bleven.
Alhoewel de fabrikant verklaarde dat hij de ringen wel op tien dagen kon leveren werd
hem aangeraden niet overhaast te werken . Wat blijkt, dat dit een opdracht was van
iemand uit het dagelijks bestuur.
Hierdoor is de tendens om kunststofringen te bestellen verder gedaald dan normaal.
Gezien de recente ontwikkelingen omtrent het samenvoegen van de postringen met digitalisatie is
voor mij het afsluiten van een KBOF periode aangebroken.
8.3 redactie.
Jan Bleyen geeft volgend verslag:
8.3.1 Publicatie
In 2016 verscheen er maandelijks een nummer van de witte spreeuwen, waarin in het totaal 116
artikels werden gepubliceerd. De verdeling ervan was als volgt:
Exoten 26 , neerhof 6, spreekkamer 22, parkieten 21, ten huize van 10, Europese 6, roofvogels 6,
veldornithologie 2, zebravinken 5, kleurkanaries 7, postuur 3 en hybriden 1
8.3.2.Vergaderingen
Er is een maandelijkse vergadering met de drukkerij, waar de voorbereiding van het maandblad op
punt werd gesteld. De geplande afleveringsdatum, nl in het begin van de maand, werd vrij goed
gerespecteerd. Om dit ook in januari te laten gebeuren, zouden de lidgelden begin december
moeten betaald worden. Tijdens de tentoonstelling te Wieze was er de jaarlijkse vergadering met
de auteurs van de artikels, waarin een planning voor het komende jaar werd opgemaakt. Als
iedereen zijn belofte nakomt zouden er voor 2017 nog een 30-tal artikels extra moeten
aangeleverd worden.
8.3.3. Allerlei
Wij wijzen er nogmaals op 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 zoals het voorgaande jaar een formulier gevoegd waarop elk Kbof-lid
zijn vraag of aanbod voor 3 lijnen gratis kan aankondigen.

Vragen vanuit de vergadering :
→en aankondiging van een vergadering die niet verschenen is. Is het niet mogelijk ook deze op de
site te zetten als controle voor de clubs, zo weten zij dat er iets mislopen is.
→graag een bevestiging van ingediende aanvragen, dit wordt heden niet meer gedaan. Misschien
online controle ook hier nodig/wenselijk.
→Keurmeesters vragen om kennisgeving naar de liefhebbers toe over de genomen beslissingen.
Antwoord: alles wat door de technische commissies is doorgestuurd is verschenen soms in een
verkorte versie omdat niet alle gegevens uit een verslag belangrijk/overbodig zijn voor de
liefhebbers.
→Hinken we niet achterop als we ons maandblad vergelijken met dit van de AOB ? Ook verkeerde
namen bij foto’s wekt ongenoegen. Antwoord : vooral voor foto’s moet betaald worden. We
kunnen niet zomaar foto’s gebruiken van andere fotograven zonder toelating. Er zal een proefdruk
gestuurd worden naar alle voorzitters van de technische commissies zodat elk in zijn specialiteit de
naamgeving kan controleren.
8.4 Post Uitzonderlijke Kweek.
Karel Van Ginkel geeft volgend verslag.
Er werden vier aanvragen ingediend – waarvan er drie volledig in orde waren . De vogels werden
geshowd op ons nationaal kampioenschap te Wieze en volgende liefhebbers ontvingen daar hun
trofee:
• Briluil door Jacques Bontick
• Allens waterhoentje door Tom De Meester
• Mutatie (wit) van de Guineaduif door Tom De Meester
Vraag vanuit de vergadering: Is de kweek van een briluil zo uitzonderlijk omdat deze bij de
roofvogelliefhebbers toch regelmatig gekweekt wordt ? Antwoord : Het is toch zeker geen
alledaagse kweek van deze soort vogel en daarenboven werd de uitzonderlijke kweek nooit
voordien aangevraagd.
8.5 Veldornithologie.
Richard Berrevoets, voorzitter NVOC is afwezig en er werd ook geen verslag doorgestuurd.

Punt 9: Verslag ombudsman.

Onze ombudsman Steven van Paesschen geeft volgend overzicht:
9.1. Er werden dit werkjaar 8 klachten ontvangen,
- 1 klacht betreffende te kleine kunststofringen
- 1 klacht betreffende onrechtmatig gebruik van fotomateriaal in tijdschrift
- 1 klacht betreffende onregelmatige deelname van een jongere aan het
jongerenklassement tijdens Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen
- 1 klacht betreffende dominant gedrag van keurmeester tijdens keuring
- 1 klacht betreffende dubbel ontvangen van een maandblad
- 1 klacht betreffende onbegrijpelijk gedrag van een bestuur tegenover een
deelname van een jongere
- 1 klacht betreffende onberispelijk gedrag van keurmeester tijdens keuring
- 1 klacht betreffende foutieve uitslag van een sectie tijdens het Provinciaal
Kampioenschap Oost-Vlaanderen
9.2. Aandachtspunten,
- Anonieme klachten worden onmiddellijk geseponeerd
- De indiener van een klacht, schriftelijk en/of via mail, dient steeds z’n naam en
adres mede te delen, zoniet wordt de klacht niet behandelt.

Punt 10 : Samenvoegen nationale posten “ringen” met digitalisatie en “post
aanduiding keurmeesters (PAK)” met het secretariaat keurmeesters

Door de digitalisering is de post ringen eigenlijk overbodig geworden en wordt daarom ondergebracht bij de post digitalisering. Het PAK zal overgenomen worden door de secretaris van het
NKC.

Punt 11: Naleving van de statuten artikel 16 en 23 van de statuten.
Goedkeuring verslagen van
beleid
Goedkeuring jaarrekening 2016
Kwijting aan de penningmeester
Goedkeuring begroting 2017
Annulering post Ringen en PAK

Algemeen nationale secretaris
Nationaal secretaris NKC
Provinciaal voorzitter Antwerpen
Provinciaal secretaris Antwerpen
Provinciaal secretaris Brabant
Provinciaal secretaris O-Vlaand.
Provinciaal voorzitter W-Vlaand.
Provinciaal secreatis Limburg
kandidaat
Jaak Aerts
Jan Bleyen

Voor
118

Tegen
1

Onthouding
0

blanco
0

119
119
119
105

0
0
0
8

0
0
0
5

0
0
0
1

Verkiezingen 2014
kandidaat
Voor
Jan van Looy
95
Patrick Lambrighs
117
Fons Truyts
119
Jos Smeyers
117
Geen kandidaat
Paul Vergeylen
120
Renaldo Terryn
118
Jean Dirckx
117

Tegen
22
1
0
2
0
0
0

Onthoud blanco
1
2
0
2
0
1
0
1
0
1
2

Bijzondere verkiezingen van nationale voorzitter
Voor
Onthoud
102
0
18
0

Het tellen van de stemmen gebeurde door Paul Achten en Karel van Ginkel onder toezicht van
Gerdy Vanslambrouck.(vrijwilliger uit de aanwezige leden)
Als slot van deze algemene vergadering dankt Jacques De Wulf alle aanwezigen en sluit de
vergadering om 12 uur.
Verslag: Karel Van Ginkel
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