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OVL – WVL en RVB met: 32 deelnemers aan de online algemene vergadering
Brabant en Limburg en RVB met: 30 deelnemers aan de online algemene vergadering
Antwerpen en RVB met: 31 deelnemers aan de online algemene vergadering
Jaak heet in iedere sessie iedereen welkom en wenst iedereen goede morgen.
Hij hieldt eraan om een minuut stilte te houden voor de overledenen van het afgelopen jaar.
De corona epidemie heeft toch wel iets te weeg gebracht. Ons leven is op korte tijd fel
veranderd. Wij zijn op korte tijd in een andere wereld terecht gekomen
Wie had er vorig jaar aan gedacht dat we niet meer bij elkaar konden komen.
Gelukkig kunnen we wel zoals nu virtueel samenkomen
Het afgelopen jaar is er tot een samenwerking gekomen met KAOB en AVIBO om samen te
werken en om samen het Nationaal Kampioenschap van 2021 te organiseren. We zijn nu
met drie grote federaties die samenwerken om te zorgen dat onze vogelliefhebberij kan
blijven bestaan. Er wordt aan onze hobby geknabbeld langs alle kanten. Natuur en Bos,
Cites, invasieve soorten.
Bij elke maatregel wordt het verstrengd en wat wij kwijt zijn komt niet meer terug.
Ook om samen naar de wetgevende instantie te gaan eventueel samen met een jurist die
beter op de hoogte is van de wetten. Een jurist kost geld dat weten we allemaal. Zelf zijn wij
onvoldoende onderlegd om dat allemaal te blijven opvolgen. Op uw stembrief vindt u een
item om het lidgeld met X € op te trekken. Het gaat hier niet alleen om Europese vogels ook
bv de postuur kanaries en de kanaries met rode ogen en zelf de mutaties kunnen in de
problemen komen
Er is nog geen bedrag bepaald omdat er nog niet geweten is hoeveel een jurist kost.
KAOB zal een bedrag in dezelfde grootorde in het fonds storten en het is ook de bedoeling
om bij de handel te informeren of er ook kan deelgenomen worden.
Er moet nog veel besproken worden als het doorgaat is het de AV van 2021 die het lidgeld
voor 2022 zal bepalen.
Daarom onze vraag of jullie daar mee akkoord kunnen gaan en we daarmee samen met
KAOB en AVIBO aan de slag kunnen gaan.
Ringbestelling in het verleden hadden wij alleen de volgnummers per diameter nu kan je ook
de nummering over de ringdiameters laten lopen dus doorlopend.
Kbof online bestaat nu 10 jaar. Om up to date te blijven moet onze server geubdate worden.
Als we dat niet zouden doen kan het zijn dat moderne programma’s er niet meer op kunnen
geprogrammeerd worden. Als de oude server zou instorten zijn wij verder van huis want dan

hebben wij problemen. Onze redactie is een nieuw programma op onze server aan het
testen om eenvoudiger te kunnen werken.
Onze website is ook al enkele jaren oud het is nodig om ook die te vernieuwen.
Er zijn al personen bezig om te komen tot een moderne en gebruiksvriendelijke website.
Tentoonstellingen hebben we in samenspraak met KAOB moeten afgelasten.
er zijn clubs die zich afvragen waarom er niet langer gewacht is maar er zijn ook al clubs die
zelf hun TT hebben afgelast. Langer wachten had zijn consequenties, liefhebbers kooiden
dan hun vogels op en zouden dan op het laatste moment te horen krijgen dat de TT niet zou
doorgaan.
COM shows, VVNK en Gouden ring show daar hebben wij niets over te zeggen en de KBOF
keurmeesters die voor die shows zijn aangeduid zijn vrij om te gaan keuren of dat zij dan dat
niet doen.
Babykeuring: zelfde regeling als de COM shows als de gemeente het toelaat en het kan
georganiseerd op een veilige manier dan is het aan de keurmeesters om zelf te beslissen of
zij participeren of niet.
Presentatie van het verslag van de rekening controleurs.
Bert Demeyer leest het gepresenteerde verslag voor tijdens de sessie met Oost- en WestVlaanderen
Jaak Aerts leest het verslag voor in de andere sessies.
Balans 2019 en Begroting 2020
De balans en de begroting worden gepresenteerd François Van Paesschen geeft
verduidelijking bij de cijfers.
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een batig saldo
De begroting 2020 wordt opgesteld in de zelfde grootorde van het resultaat van het boekjaar
2019
De subsidie 2019 is aangevraagd om keuren met tablets mogelijk te maken op gewest
tentoonstellingen. Dat valt nu in het honderd omdat de TT’s zijn afgelast. Als er met een
gestandaardiseerd vraagprogramma wordt gewerkt is het eenvoudig als iedere club een
eigen vraagprogramma wenst te gebruiken zal er nog moeten aan gewerkt worden.
Nationaal Kampioenschap 2021
Zal door gaan in Putte samen met KAOB en AVIBO.
Jack Bloemen zal in september starten met de voorbereiding.
Er zal ook een VZW worden opgericht om deze show te organiseren.
Mogelijk zal ook AVIBO deelnemen aan dat kampioenschap.
Vraag: Wat met de vogels van 2020 die nu niet kunnen geshowd worden.
Voor de Provinciale en Nationale kampioenschappen geen probleem de vogels kunnen 2
jarig spelen. Behalve de kanaries en de postuurkanaries die spelen maar 1 jaar.
Voor de kanaries en de postuurkanaries moet er in het NKC nog besproken worden wat er
daar kan aan gebeuren. Binnen de gewesten moeten de besturen zelf een beslissing
nemen.

De te bekrachtigen Provinciale voorzitters de NKC voorzitter en Nationale voorzitter stellen
zich kort voor in iedere sessie
De stemming werd om 12.00 uur opengezet tot 13.00 uur
Er kan maar 1 keer gestemd worden als je de stembrief doorstuurde naar een ander mail
adres dan kan die de stem uitbrengen. Om 13.15 u. zal de uitslag van de stemming naar de
secretarissen worden gestuurd.
Uitslag van de stemming
Nationaal voorzitter Jaak Aerts
Nationaal voorzitter Keurmeesters Wilfried Vandale
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Provinciaal voor zitter Brabant Walter Debaetselier
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Provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen Freddy Van Affelterre
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Provinciaal voorzitter West-Vlaanderen Luc Braekeveldt
Provinciaal Voorzitter Limburg Marc Grieten
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Goedkeuring begroting 2020
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Lidgeld 2022 verhogen met ? voor juridische bijstand
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Goedkeuring jaarrekening 2019
Kwijting aan de penningmeester

Nationale voorzitter K.B.O.F
Jaak Aerts
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