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Verslag algemene ledenvergadering 01/04/2012
Er zijn 57 effectieve leden aanwezig.

1. Welkom,
Mag ik u in naam van de raad van beheer alle hartelijk welkom heten op deze jaarlijkse algemene
ledenvergadering van onze federatie de KBOF. Vooraleer aan de agenda te beginnen houden we een minuut
stilte voor onze leden die ons dit jaar ontvallen zijn.
2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering 2011.

Verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
3. Verslag van beheer.


Tentoonstellingen
In het algemeen zijn onze tentoonstellingen stabiel gebleven, hier en daar waren er misschien wat
minder vogels en op andere plaatsen weer wat meer.
Onze Nationale en Provinciale tentoonstellingen zijn op een propere manier verlopen, de een wat meer
de andere wat minder. We kunnen stellen dat het waardige tentoonstellingen waren en fijn om ze mee
te maken. Ons Nationaal kampioenschap was wat het aantal bezoekers betreft een succes, ook de sfeer
was goed en er heerste een feestelijke stemming. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de
verantwoordelijke van de club te bedanken omdat ze zo talrijk aanwezig waren op de receptie.



Reeks Provinciaal:
Deze dienen vanaf het jaar 2014 gebruikt te worden, worden deze niet gebruikt worden de
keurmeesters niet meer vergoed.



Boekhouding,
loop volledig automatisch, onze penningmeester is van een uitvoerende taak overgestapt naar een
controlerende taak. U zult reeds gemerkt hebben dat er steeds meer en meer alle betalingen dienen te
gebeuren naar een en dezelfde rekening. Via de gestructureerde mededeling kunnen de betalingen
gescheiden worden naar de verschillende posten.



Redactie,
Het maandblad is nu een jaar van het A4 formaat en vanaf 1 januari zijn er drie bladzijde bijgekomen,
waarschijnlijk heeft u dat wel gemerkt.



Mondial 2013
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest meet een groep mensen om de Mondial voor te bereiden.
Afgelopen week zijn de overeenkomsten getekend voor de BOU en voor de COM.
We zijn op schema om van de Mondial 2013 een mooi wereldkampioenschap te maken.

De volgende vergaderingen zullen geweid worden aan het indelen van groepen, vanuit deze groepen
kunnen we het aantal mensen die we nodig hebben om het WK te doen slagen vaststellen.
Er zal informatie verschijnen in onze maandbladen en op de bondenvergaderingen van augustus en
september zullen er mensen van het organiserend comité aanwezig zijn om alles duidelijk uit te leggen.
We rekenen in ieder geval op jullie bereidwilligheid om hier aan mee te werken het is een unieke
ervaring om hier aan deel te nemen..


Ombudsman,
Voor alle duidelijkheid klachten van welke aard of van welk persoon ook dienen ten alle tijden bij
Fonds Truyts gemeld worden. Dit is de enig plaats waar een klacht kan neergelegd worden.

4. Naleving van de statuten art 16 en 23
Verkiezing ondervoorzitter, er waren twee kandidaten nl. Dhr. Andre Rogiers en dhr. Jacques Dewulf.
Echter beide kandidaten voldeden niet aan de gestelde eisen nl Andre beklede een functie in een andere
federatie nl de BOU en Jacques was voorzitter van de Provincie Oost Vlaanderen.
Om te voldoen aan de voorwaarde heeft Jacques Dewulf zijn ontslag genomen als voorzitter van de
Provincie Oost Vlaanderen, hierdoor is hij de enige volwaardige kandidaat.
De heer Jacques Dewulf wordt verkozen met 53 stemmen voor 5 tegen 1 onthouding.

5. Verslag van het financieel beleid.
Overzicht van de cijfers van 2011.
Kapitaalwinst van 6295.21 €
Boekhouding 2011, een tekort van 5021,66 €+ de overgedragen winst van 2010 was 19264,39 € is er nu
een over te dragen winst voor 2012van 14242,73 €.
Overzicht Boekhouding Resultaat 2011 – Budget 2012 (zie bijgevoegde tabel.
Wat betreft lidgelden, indien er verschillen zijn bij de afrekening, gelieve eerst contact op te nemen met
onze ledenadministratie, met name, Paul Achten.
Anderzijds mogen we u vragen de toegestuurde factuur te betalen met het bedrag dat op de factuur
staat. Paul zal dit met jullie bespreken en mij de opdracht geven dat er dient terug betaald te worden.
Wat dan ook meteen zal gebeuren.
Aan alle verantwoordelijke die betalingen uitvoeren willen we nog eens nadrukkelijk vragen om de
gestructureerde mededeling te vermelden.
Is er geen gestructureerde mededeling aanwezig, vermeld dan in de eerste plaats

voor wat ge betaald hebt. vb: ringen, lidgeld, vraag of aanbod enz.
6. Art. 8 van de statuten vastleggen lidgeld en vastleggen prijs van de ringen
Prijs van zowel het lidgeld als de ringen zullen in 2013 ongewijzigd blijven
7. Art. 9 van de statuten het verslag van de rekeningcontroleurs.
Rudy Roefs en Ingrid Liekens hebben de boeken gecontroleerd.
Zij hebben een zeer gestructureerde boekhouding aangetroffen.
Alle opgevraagde stukken konden worden voorgelegd.
Er werden geen onregelmatigheden aangetroffen.
Volgend jaar dienen de rekeningcontroleurs aangeduid door de provincie Brabant.

8. Verslag van de keurmeesters.
Net als voorgaande jaren kunnen wij terug melden dat de nodige initiatieven werden genomen door het NKC
om de opleiding van kandidaat-keurmeesters en de begeleiding van onze actieve keurmeesters te optimaliseren
gedurende het jaar 2011.
o Het NKC vergaderde 3 maal in 2011, namelijk op 12 februari, 25 juni (ANTC) en 20 augustus.
o Op de vergadering van 12 februari evalueerde het NKC de resultaten van de enquête die binnen de
verschillende Technische commissies werd gehouden tijdens de Algemene Vergadering van
Keurmeesters van september 2010.
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Alle klachten werden behandeld.
In 2011 volgden 5 kandidaat-keurmeesters een opleiding als keurmeester.
Op de vergadering van 25 juni werden de taken van de Technische commissies nogmaals besproken en
werd besloten dat er dringend werk diende te worden gemaakt van de lesboeken binnen elke
Technische Commissie. De opleiding voor keurmeester werd als volgt vastgelegd:
1ste jaar: Algemene les reglementen en les erfelijkheid. Verder als kandidaat-keurmeester eerste
praktijkervaring opdoen tijdens keuringen.
2de jaar: Theorie in het voorjaar waarna examen theorie. Nadien volgt het tweede jaar praktijkervaring
en dit wordt afgesloten met het praktisch examen tijdens de Nationale Kampioenschappen KBOF.
Ook is besloten dat alle keurmeesters die minder dan drie jaar actief zijn als keurmeester elk jaar een
evaluatiegesprek zullen hebben met de voorzitter van de Technische Commissie waartoe hij behoort.
Op de vergadering van 20 augustus werd volgende beslissing genomen: “Een voorzitter van een
Nationaal gestructureerde speciaalclub kan geen voorzitter TC KBOF of afgevaardigde keurmeesters
van zijn provincie binnen het NKC zijn”. Deze regel werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur
echter met volgende toevoeging: “Alle speciaalclubs KBOF hebben de mogelijkheid om contact op te
nemen met de Technische Commissie KBOF om jaarlijks één vergadering te houden”.
Er zal naar gestreefd worden dat op het Nationaal Kampioenschap elke keurmeester ongeveer 80
vogels keurt.
In totaal zijn er in 2011, dit volgens gegevens PAK, 1360 keuringen uitgevoerd door 134 keurmeesters,
dit is een gemiddelde van 10.1 keuringen per keurmeester.
Er werden in 2011 op zes verschillende datums door onze Technische Commissies 18 vergaderingen
voor onze keurmeesters gehouden om de keurtechnische problemen te bespreken. Verschillende TC’s
kwamen op dezelfde locatie samen zodat de verplaatsingen gezamenlijk konden gebeuren.
Twee algemene vergaderingen voor keurmeesters werden gehouden. (mei en september)
De Technische Commissie Kleurkanaries was gastheer voor de internationale vergadering die werd
gehouden samen met Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse collega’s.
Onze afgevaardigden Parkieten en Europese Vogels woonden buitenlandse vergaderingen bij.
Tijdens de Nationale Kampioenschappen werd het examen voor keurmeester kleurkanaries afgenomen
van één kandidaat, die geslaagd is voor zijn examen.
In 2011 werden de roofvogels op onze Nationale Kampioenschappen te Wieze gekeurd door
keurmeesters KBOF die in 2010 slaagden voor het keuren van Roofvogels. Zij keurden eveneens op de
GRS te Roeselare.
De keuring van de Witte Spreeuw kreeg dankzij ons keurmeesterkorps en de nieuwe keurtafels een zeer
vlot verloop.
Eveneens werd in 2011 overgegaan tot de “aanduiding keurmeesters” via een speciaal voor onze
federatie geschreven software. Dit programma stemt ons hoopvol voor de toekomst om tot een steeds
correctere aanduiding te komen voor onze keurmeesters en onze verenigingen. Wij mogen niet blind
zijn en wij zijn binnen NKC de eersten die beseffen dat het programma nog een aantal kinderziekten
heeft met soms wel grote gevolgen voor keurmeesters en clubbesturen. Reeds tijdens de maand maart
is er een vergadering geweest met het bedrijf dat instaat voor dit programma en is men bezig aan het
bijschaven van het programma en worden tal van parameters aangepast. Volgend keurseizoen zou het
probleem moeten opgelost zijn in zoverre dat de keurmeesters van de specialiteit beschikbaar is binnen
de gevraagde selectie.
Vanaf 1 mei dit jaar zal het formulier “Aanvraag keurmeesters” beschikbaar zijn op de website en kan
dit online worden gebruikt. De aanvraag die door de club wordt ingevuld zal automatisch worden
geregistreerd in het programma “Aanduiding keurmeester”.
Vanaf 1 mei dit jaar zal eveneens het formulier “hernieuwing keurmeesterskaart” beschikbaar zijn op
de website zodat ook dit automatisch in het programma “Aanduiding keurmeester” zal worden
ingebracht.
Ten slotte is het interessant voor de clubs om te weten dat vanaf volgend keurseizoen de keurmeesters
online hun uit te voeren keuringen kunnen consulteren. Dit maakt dat het samen afspreken om de
verplaatsing te maken nog gemakkelijker zal verlopen. De vervangingen zullen zichtbaar zijn, waar dit
vroeger nogal eens een probleem was en extra kosten voor de clubs genereerde.

Laat mij toe bij deze iedereen die betrokken is bij het werk van het NKC te danken voor hun inzet en ik hoop
dat wij op iedereen kunnen blijven rekenen om dit werk op een correcte manier te blijven vervullen.
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9. Verslagen Nationale posten
 Ringen
De ringendienst loopt volledig op het digitaalsysteem en het aantal verenigingen die hier van gebruik maken is
zo groot dat we besloten hebben om geen ringenbundel meer te versturen naar de clubs, ze zijn nog te
verkrijgen bij de ledenadministratie, men kan ze ook downloaden van het internet. Vanaf 2012, ringen voor het
kweekjaar 2013, zullen al de ringbestelling die via de post besteld worden een administratie vergoeding van
€10 worden verrekend bij de factuur. U kunt dit ook lezen in ons maandblad.

Opmerking vanuit de zaal:
Waarom geen zelfde soort ringen voor alle vogels?
Antw: deze vraag is ook vorig jaar al gesteld op de AV.
geharde geanodiseerde ringen zijn bij wet verplicht voor Europese vogels, zij kunnen in alle maten
besteld worden. Moesten we deze veralgemenen dan zal het kostenplaatje de kwekers van niet
Europese vogels niet blij maken
 Redactie
De publiciteit in het vernieuwde maandblad wordt heel positief ervaren:
Dubbele grootte voor dezelfde prijs.
Advertenties in DWS worden voor 1maand, 6 maand of voor 12 maand geplaatst.
Prijzen: 1 maand 6 maand 12 maand
¼ blz. €90
-5%
-10%
1/2blz. €175

-5%

-10%

1/1blz. €350

-5%

-10%

De adverteerders
Versele Laga : 12 X 1blz. + 1 X4 blz. Ornitho Info
Beyers Vandervoordt volières Breedmax
Cédé Vogelwinkel : 6 X ½ blz.
Lovebird volières, kaf-o-matic , gehu kweekkooien
refona en oligofertil
: 6 X ¼ blz.
Thisa vogelhandel (1/1) ,Vogelparadijs Meul (1/1) Birdy products (1/1)
Van Tendeloo vogelhandel, ( ½) , Sandra vogelhandel , (½) ,
Tentoonstellingen en vogelbeurzen :
De Valk Putte , Kleurkanaries Limburg , Kampioenschap WEV,
Goudenringshow , Dierenhappening Hasselt, VvNK Geel , Diamond Bird , Vogelweelde Meppel ,
Vogelcenter Hoornaert , Westvlaamse parkiet2010,
WPC , Goudsmid Blondeel.
Aantal adverteerders had een lichte terugval in 2010. Betere vooruitzichten voor 2012?.
Het aantal blz. van het maandblad bedroeg in 2011 : 36.
Vanaf januari worden dat er 40 per maand.
Reden hiervoor door het overschakelen van 72 pagina’s A5 naar 36 p. A4.
Hierop kunnen beduidend minder tekst en foto’s. Uitslagen van provinciale, nationale en
wereldkampioenschappen namen te veel plaats in. Deze worden ingekort en zullen op de website worden gezet.
Inhoudelijk komen er meerdere artikels. Nu een gemiddelde van 8à10.
Dit in zoveel mogelijk van verschillende soorten.
Deze titels kunnen de volgende zijn :
Nieuws van de Federatie ;
Aankondigingen (vergaderingen e.d.)
Vraag en aanbod ( te koop– te ruilen)
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Ten huize van
Europese
Duiven en hoenders
Grasparkieten
Hybriden
Prooivogels
Puzzelhoek

Uitzonderlijke kweek
Postuurkanaries
Exoten
In de spreekkamer
Kleurkanaries
Parkieten
Vogelbeurzen
Zebravinken
Vanuit de redactie wordt gevraagd voor Vogelbeurzen ; vraag en aanbod en aankondigingen :
Hou rekening met de datum van aanleveren van de teksten: deze advertenties moeten binnen zijn vöör de 25ste
van de maand. Ze verschijnen in de 2de maand volgend op die 25ste.

 Uitzonderlijke kweek
In 2011 werden 8 aanvragen gedaan om info en formulieren voor het aanvragen van een uitzonderlijke kweek.
Twee daarvan betroffen kweken van hybriden welke echter niet in aanmerking kwamen.
De overige zes aanvragen voldeden aan de voorwaarden en werden dan ook door de beoordelingscommissie
goedgekeurd. De vogels werden op ons nationaal kampioenschap in Wieze geshowd en de liefhebbers
ontvingen daar hun KBOF-trofee.
Het betreft de volgende vogels:
- Napoleonwever gekweekt door Marc Mathys
- Kala Buulbuul gekweekt door Marc Mathys
- Witbaard dikbekje gekweekt door Marc Mathys
- Mutatie (wit en bruin) van de Indische muskaatvink gekweekt door Bruno Verbist
- Gekuifde frankolijn gekweekt door Tom De Meester
- Mutatie Kneu gekweekt door Van de Moortel Louis.

Opmerking vanuit de zaal:
Waarom ook de hybriden niet in aanmerking laten komen voor de titel van uitzonderlijke kweek?
Antw: kan in overweging genomen worden.
 Veldornithologie
Zoals je weet gebruiken we al vele jaren ons boekje “Nestkasten en hun doelmatig gebruik.”.
Omdat onze beschikbare exemplaren bijna uitgeput zijn gaan we dus nieuwe boekjes laten drukken.
Dit is tevens een ideale gelegenheid om het boekje up-to-date te brengen aangezien er veranderingen
zijn aangebracht aan de nestkasten en er enkele nieuwe zijn bijgekomen.
Graag zouden we ons boekje willen klaar hebben tegen de Mondiaal 2013 maar we zijn nog steeds op
zoek naar een tekenaar die ons de verbeteringen en de nieuwe kasten kan tekenen.
Eveneens gaan we zoals vorige mondiaal een nieuwe flyer maken.
Onderstaand geven we per provincie een korte toelichting van hun activiteiten
Provincie Antwerpen
De Veldornithologische werking van de provincie is heel goed bezig. Wij hebben kunnen vaststellen
dat de laatste jaren het aantal meewerkende verenigingen is gestegen. Dit betekent dus een stijging
van medewerkers en bijgevolg ook meer nestkasten en meer broedsels.
Provincie Brabant
De Veldornithologische werking van de provincie is terug goed bezig. Ze hebben afgelopen werkjaar
nestkasten gemaakt en uitgedeeld onder clubs en de leden van de K.B.O.F.
Doe zo verder.
Provincie Limburg
De Veldornithologische werking van de provincie is heel goed bezig. Deze provincie is weer voltallig,
er is terug een voorzitter. Ze hebben een aantal activiteiten met scholen en groepen voorzien en
geprogrammeerd, zoals het maken van nestkasten voordrachten van onze tuinvogels, enz.
Verlag algemene ledenvergadering 01-04 2012

Pagina 5 van 6

Provincie Oost - Vlaanderen
De Veldornithologische werking in deze provincie draait niet goed meer. De provinciale voorzitter
zag dit het laatste jaar niet meer zitten met de medewerkers en heeft daardoor zijn ontslag genomen.
Er zijn van deze provincie ook geen resultaten van het werkjaar 2011 in gebracht. Hopelijk zal men
voor het werkjaar 2012 het tij kunnen doen keren en er terug een mooie werking kunnen van maken.
Provincie West - Vlaanderen
De Veldornithologische werking van de provincie is en blijft een grote rol spelen voor wat betreft de
Veldornithologische werking. Een voorbeeld voor de andere provincies.
Tot slot onze werking op de “ Witte spreeuwen” te Wieze
Onze stand had dit jaar een mooi bezetting.
Er was een grote belangstelling door de vogelliefhebbers die onze stand bezochten.
Ze waren zeer enthousiast en gaven aan dat ze zelf nestkasten gingen maken en ophangen.
Aan de verschillende clubs om er eens over te praten op de vergaderingen en zo de mensen aan te
sporen waardoor de nestkasten verder gepromoot kunnen worden.
De scholen van de omgeving Lebbeke werken heel goed mee Er was weer heel grote belangstelling
van de schoolkinderen en de schoolleiding op vrijdag zodat we zelfs een beurtrol moesten toepassen
aan de scholen. Op zaterdag was ik zelf verrast dat er een aantal schoolkinderen met hun ouders zelfs
zijn komen kijken aan de stand van Veldornithologie.
Wat mij wel even is tegengevallen is het feit dat er dit jaar minder gereageerd is bij de leden die bij
hun thuis een nestkastje in de tuin hebben hangen.
Doelstelling 2012
Nog steeds is het moeilijk om onze clubs te motiveren om aan nestkastenwerking te doen.
De evaluatie in de provincies Brabant en Oost – Vlaanderen zijn op te volgen.
Hopend op een fijne samenwerken voor het werkjaar 2012.
Uitslag stemming
Balans
Begroting
Ontlasting penningmeester
Verslagen van beleid

56 voor, 1 tegen
56 voor, 1 tegen
56 voor, 1 tegen
56 voor, 1 tegen

10. Gebruik maken van de server
Afgelopen jaar zijn we verder gegaan met automatisering en digitalisering. Voor het eerst zijn de keurmeesters
aangeduid door de computer, we hebben hiervan geleerd en weten dat we moeten bijsturen, ons nationaal
keurmeester neemt zijn verantwoordelijkheid en zal dit met de programeur bespreken en bijstellen.
De clubvoorzitters zullen ook een login en code kunnen aanvragen zodat zij toegang krijgen tot het digitaal
archief

Jaak Aerts
Nationaal voorzitter
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