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Punt 1. Welkom door de Nationale Voorzitter.
De nationaal 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. Het is trouwens deze statutaire vergadering die de krijtlijnen uitzet voor het beleid van de raad van
bestuur.
Er wordt één minuut stilte in acht genomen voor de overledene van 2013

Punt 2: goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 7 april 2013
Vraag vanuit de vergadering: hoe kan de vergadering een verslag goedkeuren als de clubs dit niet
ontvangen hebben ? Repliek van de nationale secretaris : elke clubverantwoordelijke kan via
KBOF-online elk verslag opvragen.
 Geen opmerkingen op het verslag en het wordt goedgekeurd.
Punt 3. Verslag van beheer (Alg. Nat. Voorzitter)
Jaak Aerts geeft volgend verslag van beheer:
 Tentoonstellingen
Het tentoonstellingsseizoen is rustig verlopen, het aantal deelnemers is bij sommige naar beneden
gegaan en bij andere zijn er meer deelnemers. Het is moeilijk om een juiste conclusie te trekken,
het samenvallen van sommige grotere tentoonstelling zal hier wel een rol in spelen, dat er bij de
clubs minder deelname is. We zullen er zorg voor moeten dragen dat de kleinere tentoonstellingen
blijven bestaan, dit zal een inspanning vragen van de clubs en ook van ieder lid om zo zijn hobby te
kunnen blijven uitoefenen. Het aanpassen van standaardeisen zal goed moeten overwogen worden
zodat de kleinere liefhebbers niet ten ondergaan.
Voor de volgende jaren zijn de kunststofkooien evenals de zitstokken in het voorfront ipv in de rug
toegelaten. Dit vergemakkelijkt het poetsen van de kooien en de stokken kunnen aangepast worden
aan de vogel die wordt tentoongesteld.
Het aanvragen en het aanduiden van de keurmeesters is beter verlopen dan het vorige jaar.
 Reeksen Provinciaal
Reeksen Provinciaal worden terug vrijgegeven aan de provincies.
Waarom willen en kunnen we dat:
1. Het programma dat we gebruikt hebben tijdens de Mondial laat toe dat ieder provincie zelf
het programma kan vullen zoals zij het graag hebben. Al de informatie die de deelnemers
nodig hebben, kunnen ze verdelen via het programma en via de website van de KBOF.
Iedere deelnemer kan zijn vogels rechtstreeks inschrijven in het programma. De reeksen en
vogels die in een bepaalde reeks horen kunnen op voorhand ingegeven worden door de
provinciale besturen. Vogels in een foutieve reeks inschrijven zou hierdoor uitgesloten
kunnen worden en voorkomt veel ergernis bij de deelnemers na de keuring.
2. Niettegenstaande dat dit reeds goedgekeurd was tijdens de statutaire vergadering van 2012
zijn er toch verschillende provincie die het niet eens waren met de reeksen. Zij krijgen nu de
gelegenheid om zelf de reeksen op te stellen, een voorwaarde is dat elke sectie minstens een
reeks moet bevatten, maar dat zal wel geen probleem geven denken wij.


Automatisering en digitalisering

Buiten de aanpassingen die er gebeurd zijn voor het aanduiden van de keurmeesters en de
aanpassingen die er nodig geweest zijn om de betaling automatisch te laten verlopen is er weinig
gebeurd. Er is meer tijd in het TT- programma gestoken voor het Nationaal en de provinciale
kampioenschappen om dit zodanig aan te passen dat er online kan ingeschreven worden.
Ieder keurmeester is in de gelegenheid gesteld om een Tab Blad aan te schaffen en is dan in de
gelegenheid om al de gegevens die een keurmeester nodig heeft tijdens zijn keuring bij te hebben,
zoals het reglement en de standaardeisen van alle vogels van de verschillende secties. Hier moet

nog een aanpassing gebeuren zodat de gegevens automatisch aangepast worden en dat de
keurmeester kan zien welke wijzigingen zijn door gevoerd. Dit bespaart veel papier en onkosten, en
ieder keurmeester blijft op de hoogte.
Er zijn nog dingen die kunnen gebeuren namelijk :
De redactie
Veldornithologie
De boekendienst
Materiaalbeheer
De mogelijkheid maken om meer gegevens door te sturen naar de verenigingen.
Het gebruik voor de verenigingen uit te breiden enz.


Ringendienst

Zoals geweten is er vorig jaar een nieuw contract afgesloten met de ringenfabrikant, de
voornaamste wijzigingen waren dat er kunststofringen zouden geleverd worden en dat de
leveringstermijn 6 weken zou bedragen. Geen van beide is gerealiseerd. De kunststofringen
voldeden niet aan de gestelde eisen nl de leesbaarheid was niet zoals het hoorde. Bij het leaseren
van de ringen werden de gegevens niet in de ring gegraveerd maar ging opschuimen en daardoor
onleesbaar werden. Hierdoor zijn de ringen vervangen door gekleurde geanodiseerde ringen zonder
dat de leden meer moesten betalen. Voor het volgende jaar hebben we de bevestiging gekregen dat
de ringen getest zijn en goed bevonden.
De te late leveringstermijn is te wijten aan technische storingen bij de ringfabrikant en dat het te
moeilijk was voor de ringfabrikant om de nodige gegevens uit ons systeem te halen om een goede
planning te maken. Hierdoor heeft hij een tekort aan bepaalde maten gehad waardoor bestellingen
vertragingen kregen. Een gedeelte is hiervan opgelost, we moeten nu nog gaan kijken hoe de
ringfabrikant gegevens uit ons systeem kan halen om te weten wat er nog besteld is maar nog niet
geleverd, zodat hij voldoende materiaal heeft wanneer deze ringen gemaakt dienen te worden
Meer gegevens krijg je straks van de nationaal ring verantwoordelijke.


BTW op de lidgelden

Zoals jullie al vernomen hebben zullen we in de toekomst 6% BTW moeten betalen op de
lidgelden. Dit hebben we voor het jaar verrekend in het lidgeld, daarvoor zullen we straks stemmen
of jullie het daar mee eens.
We hebben er alles aan gedaan om dit te verhinderen maar we zijn er niet in geslaagd om dit te
voorkomen, we zijn tot bij de minister van financiën geweest om dit te voorkomen, maar tot nu toe
hebben we het niet kunnen winnen. We zijn toch nog bezig met politieke contacten om hetgeen wat
we hebben moeten betalen voor 2010, 2011, 2012 terug te kunnen vorderen.


Geval Andre Rogiers

Ik wil hier toch wat aan toelichten waarom de beheerraad Rogiers uit al zijn functies heeft gezet.
Voor de Mondial hebben we 7500€ borg moeten betalen, deze zou integraal volgens het lastenboek
ten laatste terug betaald worden in maart. In maart hadden we niets ontvangen en heeft de
penningmeester een mail gestuurd waarom we dit nog niet hadden terug ontvangen. Hier wordt niet
op gereageerd, vervolgens heb ik een aangetekende brief gestuurd met de vraag of we de borg terug
krijgen ja of nee, ook hierop wordt niet gereageerd. We hebben dit nog verschillend malen herhaald
echter zonder respons. We hebben daarna een advocaat ingeschakeld en toen heeft de BOU de
borgsom met 250€ extra kosten betaald.
De voorzitter had dit ingehouden omdat de inrichters van de Mondial bepaalde onkosten oa telefoon
onkosten uit gaan eten, diverse reisonkosten niet betaald. De afspraken waren gemaakt met de BOU
dat alle begeleiders en hun vrouwen de gehele periode van de Mondial mochten aanwezig zijn op
kosten van de inrichter. We hadden gevraagd om dit door te geven, wat ze ook gedaan hebben en
hiervoor hebben ze niets moeten betalen. De onkosten die ze daarbuiten maken komen ten kosten
van henzelf of van de BOU. Ze hebben dit nu verhaald bij de BOU.

Zulke praktijken kunnen binnen de KBOF niet geduld worden en daarom hebben we hem uit al zijn
functies gezet.


Terugblik op de voorbije jaren,

Ik wil even terug komen op de 6 jaren dat ik als voorzitter heb mogen functioneren. Samen met de
beheerraad hadden we besloten om de KBOF klaar te maken voor de toekomst. Ieder jaar hebben
we de bereikte resultaten ter stemming voorgelegd aan de statutaire vergadering en hebben telkens
mogen ervaren dat de vergadering het eens was met het beleid wat de beheerraad voerde en we zijn
steeds verder gegaan zijn met het gekend resultaat. We zijn van mening dat de beheerraad samen
met de algemene vergadering kunnen terugblikken op een resultaat dat staat voor de toekomst. De
volgende generatie kan verder op een moderne manier met de KBOF. Dit is ook hetgeen ik als
nieuwe voorzitter heb gezegd in Retie om ervoor te zorgen de toekomst van onze hobby te
vrijwaren en daar kan de automatisering en de PC niet uit verwijderd worden.
Het beleid voor de volgende jaren zal bepaald worden door onze nieuwe voorzitter.
Punt 4: Verslag van het financieel beleid.(nationale penningmeester)
François van Paesschen geeft hiernavolgend financieel verslag over 2013 via projectie op een
groot scherm met de nodige toelichtingen.
 Eerste 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.
 Dan worden de inkomsten en uitgaven van 2013 nader toegelicht en het budget 2014
wordt overlopen.
 Er wordt een diagram getoond waar we een positieve kapitaalevolutie van de KBOF kunnen
volgen vanaf 2009 tot en met 2013
Na de beëindiging van de voorgaande besprekingen werden er geen vragen gesteld.
Punt 5: Artikel 8 van de statuten – vastleggen lidgelden 2015 en prijs van de ringen
5.1 prijs van de ringen - blijft ongewijzigd
5.2 lidgelden 2015 - totaal uitgebrachte stemmen 146.
Bondsbijdrage : 30 euro
Lidgeld via club : 20 euro
Jeugdleden : 15
Buitenlandse leden via club :
26 euro
Individuele leden : 30 euro
Individuele leden buitenland:
35 euro
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Punt 6: artikel 9 van de statuten : verslag van de rekeningcontroleurs
De controle werd door afgevaardigden van de provincie Limburg gedaan ten huize van François van
Paesschen. In principe mochten deze afgevaardigden van Limburg die lid zijn van de raad van bestuur de
controle niet doen – bezwaren kunnen via de stembrief geuit worden.

Op 24/02/2014 hebben Bex Guillaume en Jamers Pol ten huize van, Van Paesschen François, Nationaal
penningmeester, Molenheide 8 2870 Puurs-Breendonk de financiële verrichtingen van KBOF
gecontroleerd.
We controleerden de zichtrekeningen bij ING, KBC en BNP. Vervolgens de spaarrekening bij
KBC, de effectenrekening bij KBC en de beleggingen bij KBC en BNP.

Ten tweede controleerden we het resultaat van de boekhouding: Omzet, kosten overige
baten/lasten en het resultaat. Het resultaat van 2013 werd nader toegelicht.
Het saldo van de bedrijfsrekeningen betreffende vraag en aanbod/vogelbeurzen; boeken en
leden; TT-materiaal en rekening Keurmeesters/verzekeringen stemde volledig overeen met de
door ons gecontroleerde documenten.
Vervolgens werden de waarden van de voorraden nagezien.(kaften, vogel doosjes, TT-materiaal,
boeken en kartonnen kooien en in orde bevonden.
We zijn van mening dat de door ons verkregen informatie ruim voldoende was en geschikt als
basis voor onze beoordeling
" alle gecontroleerde bescheiden en verrichtingen werden juist gevonden".
Wij adviseren dan ook de vergadering om de voorgelegde kasboekhouding goed te keuren
en we feliciteren François Van Paesschen van harte omtrent de correct en stipte verwerking van
de boekhoudinggegevens.
Punt 7: Verslag van beleid van het Nationaal Keurmeesters comité (voorzitter NKC)
Vooraleer zijn beleidsverklaring te doen wil Eugeen De Troyer , aftredend voorzitter NKC, vooral
dank zeggen alle keurmeesters en clubs voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en speciale
dank aan Patrick Lambrighs voor alle geweldig werk dat hij al die periode heeft verricht als
secretaris van het N.K.C
Eugeen geeft volgend beheersverslag:
Tijdens 2013 hebben wij met veel aandacht de opleiding van de kandidaat-keurmeesters gevolgd
en hebben wij ook zoals de vorige jaren de permanente vorming van onze KBOF keurmeesters
verder gestimuleerd door de geboden ondersteuning aan de verschillende Technische Commissies
en via onze Algemene vergaderingen.
o Het NKC vergaderde 3 maal in 2013, namelijk op 16 februari, 22 juni (ANTC) en 24
augustus.
o Op de vergadering van 16 februari werden de binnengekomen klachten besproken en
werden de nodige acties afgesproken, werden de werking en aanduidingen PAK en de een
verdere optimalisering van het systeem PAK besproken. De datums voor de Technische
Commissies 2013 werden definitief vastgelegd. Tevens werd de beslissing genomen dat
elke vogel die NG wordt geplaatst eveneens wordt gecontroleerd door de aanwezige
coördinator. Het keurbriefje wordt door hem afgestempeld.
In 2013 volgden 16 kandidaat-keurmeesters een opleiding als keurmeester. In juni 2014
leggen zij theoretische examen af.
o Op de vergadering van 22 juni mochten wij 2 nieuwe voorzitters TC’s verwelkomen: Jack
Bloemen (Europese) en Louis Geerts (Duiven & Hoenders).
Ook werd de Algemene Vergadering van mei 2013 geëvalueerd en werd een voorstel
gedaan om de TC’s meer en beter aan het woord te laten en de nodige aanpassingen door
te voeren.
o Op de vergadering van 24 augustus konden wij met genoegen constateren dat alle
lesboeken klaar waren en dat het lesboek Roofvogels de volgende dagen online zou
worden geplaatst voor onze keurmeesters en kandidaten.
o In totaal zijn er in 2013, dit volgens gegevens PAK, 1299 keuringen uitgevoerd door 124
keurmeesters, dit is een gemiddelde van 10.47 keuringen per keurmeester. (1296
keuringen in 2012)
o Er werden in 2013 op vijf verschillende datums door onze Technische Commissies 13
vergaderingen voor onze keurmeesters gehouden.
o Twee algemene vergaderingen voor keurmeesters werden gehouden. (mei en september)
o Onze afgevaardigden Kleurkanaries, Parkieten en Europese Vogels woonden buitenlandse
vergaderingen bij.
o Tijdens de Nationale Kampioenschappen werd het examen voor keurmeester Parkieten

afgenomen. De kandidaat slaagde in zijn examen.
o De keuring van de Witte Spreeuw 2013 kreeg dankzij ons keurmeesterkorps een vlot
verloop. Het niveau van de keuring lag hoog en zeer weinig opmerkingen van de
tentoonstellers laat ons vermoeden dat de keuring tot ieders tevredenheid werd
uitgevoerd. Met dank aan diegenen die zich hebben ingezet: keurmeesters, opdragers en
administratie.
o De clubs zullen de volgende weken ook terug hun aanvraag keurmeesters voor hun
komende tentoonstelling op KBOF online kunnen invullen, wat voor 1 juni 2014 dient te
gebeuren. Zij zullen worden verwittigd via KBOF Online.
U weet dat dit mijn laatste jaarverslag is als voorzitter NKC en wil bij deze jullie bedanken voor het
jarenlange vertrouwen dat ik mocht genieten vanwege mijn keurmeesters en verenigingen. Het is
normaal dat niet altijd alles vlekkeloos kon verlopen. Ik bedank langs deze weg ook alle leden van
het NKC en collega’s uit de Raad van Beheer, voor hun betrokkenheid en steun. Ik wens ook de
nieuwe kandidaat voorzitter NKC, Wilfried Vandale, het allerbeste toe en hoop dat hij straks op uw
verdiende steun kan rekenen bij zijn bevestiging.
Als laatste kan ik er niet om heen om vandaag mijn uitzonderlijke dank te betuigen aan de
secretaris NKC Patrick Lambrighs voor de vlotte samenwerking en zijn gigantische hulp sinds 2003.
Woorden van dank schieten hier tekort. Bedankt Patrick.
Laat mij toe om kortweg bij deze iedereen die betrokken is bij het werk van het NKC te danken
voor hun inzet.
Punt 8: Verslag van de nationale posten.
8.1 Post ringen.
Pol Jamers geeft overzicht van het afgelopen ringenseizoen welke 1126 bestellingen bevatte
waarvan 4% nog op papier werd gedaan.
Het programma werd aangepast zodat de ringverantwoordelijke kunnen sorteren op
stamnummers of alfabetisch.
Kunststofringen werden niet afgeleverd wegens problemen bij de producent maar dit komt voor
2015 zeker in orde. De bestelde kunststofringen werden vervangen door aluminiumringen maar
aan de prijs van de kunststofringen.
Pol geeft nog een overzicht van het aantal ringen per soort ringen. In totaal werden 518.345
ringen besteld.
8.2 redactie.
Jan Bleyen geeft volgend verslag:
Een paar jaar geleden werd er gevraagd om een maandblad te maken dat eventueel in de
dagbladhandel zou kunnen verkocht worden – dit was echter niet te realiseren.
De redactie wil een maandblad maken voor elke liefhebber, dat prettig leest en info bevat waar
elke liefhebber iets aan heeft. De layout werd gemoderniseerd. In totaal werden er 119 artikels
gepubliceerd.
Er is nog steeds nood aan nieuwe artikels om de kwaliteit van het maandblad te behouden.Tevens
een oproep voor kandidaat redactieraadsleden en verzoek aan de liefhebbers om hun ervaringen
op papier te zetten zodat andere liefhebbers hieruit kunnen leren. Ervaringen delen is en blijft
belangrijk in een hobby als de onze.
8.3 Post Uitzonderlijke Kweek.
Karel Van Ginkel geeft volgend verslag.
Er werden vier aanvragen ingediend – waarvan er drie volledig in orde waren en het vierde niet
kon weerhouden worden omdat het om een kruising ging.
Op het nationaal kampioenschap kregen Marc Mathys voor de kweek van een Perupaapje en een
Madagascarwever en Tom De Meester voor de kweek van een Ceylon frankolijn hun trofee
“Uitzonderlijke Kweek” uitgereikt.
8.4 Veldornithologie.
Richard Berrevoets, voorzitter NVOC, geeft volgend verslag:

Onderstaand per provincie een korte toelichting van hun activiteiten
1 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.
Deze provincie een heeft een nieuwe voorzitter.
De nieuwe clubs die mee werken hebben al in dit voorjaar nestkasten opgehangen.
2 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.
Maar zoeken nog steeds medewerkers en clubs.
3 Provincie Limburg
De Veldornithologische werking van de provincie is heel goed bezig.
Deze provincie is terug op zoek naar een voorzitter.
Ze hebben een aantal activiteiten met scholen en groepen voorzien en geprogrammeerd, zoals het
maken van nestkasten voordrachten van onze tuinvogels, enz.
Er zijn al een aantal projecten in de scholen uitgewerkt.
4 Provincie Oost - Vlaanderen
De Veldornithologische werking in deze provincie draait niet goed meer.
Er is terug een nieuwe provinciale voorzitter.
Er zijn van deze provincie ook geen resultaten van het werkjaar 2013 in gebracht.
Hopelijk zal men voor het werkjaar 2014 het tij kunnen doen keren en er terug een mooie werking
kunnen van maken.
5 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
De KBOF is een groepering die de bevordering van de vogelkweek, vogelstand en vogelliefhebberij
uitdraagt via haar maandblad
“De Witte Spreeuwen”. Alsook de bevordering van het recht om vogels te houden behartigt en
verdedigt.
Punt 9: Verslag ombudsman.
Onze ombudsman Fons Truyts heeft ontslag genomen en daardoor dienen we op zoek naar een
nieuwe kandidaat.
Jan van Looy geeft overzicht van het afgelopen jaar.
 Alle vier de klachten werden afgewerkt en/of behandeld
 De deontholigische code op onze lidkaarten geeft problemen bij sommige clubs.
 Opmerkingen van de ombudsman:
1) Eenzelfde opmerking als in vorig verslag dat de kostprijs voor het aantekenen van
beroep te hoog is
2) Voorstel om de uitgesproken straffen niet te publiceren in ons maandblad tenzij dit
anders vermeld staat in ons huishoudelijk regelement.
3) Iedere secretaris heeft een mogelijkheid om via KBOF-online te weten te komen of een
tentoonstellers een sanctie heeft opgelopen of niet, goede communicatie is hier wel
noodzakelijk.
4) Leden die uitgesloten worden in de federatie, worden via het verslag van de algemene
vergadering, gepubliceerd in ons maandblad.
Punt 10: naleving van de statuten artikel 16 en 23 van de statuten.
Goedkeuring verslagen van beleid
Goedkeuring jaarrekening 2013
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Verkiezingen 2014
Algemeen nationaal voorzitter

Eugeen de Troyer
Roger vanlook
Nationaal voorzitter keurmeesters
Wilfried Van Daele
Provinciaal voorzitter Antwerpen
Geen kandidaat
Provinciaal voorzitter Brabant
Paul Cleynen
Provinciaal voorzitter Limburg
Guy Bex
Provinciaal voorzitter O-Vlaanderen
Freddy van Affelterre
Provinciaal voorzitter W-Vlaanderen
Geen kandidaat
Post aanduiding keurmeesters : Jean Verbelen
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Als slot van de vergadering wordt onze uittredende voorzitter door Jan van Looy, nationaal
secretaris, bedankt voor zijn beleid en samenwerking van de afgelopen 6 jaar.
Jaak dankt op zijn beurt alle leden van de raad van bestuur en alle aanwezige op deze statutaire
vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 12.30 uur.

