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Punt 1. Welkom door de Nationale Voorzitter.
Onze nationale voorzitter heet, in naam van de leden van de Raad van Bestuur, iedereen van
harte welkom op zijn eerste Algemene vergadering als voorzitter KBOF. Het is voor ons allemaal
een zeer druk jaar geweest.
De Raad van Bestuur heeft het afgelopen jaar getracht zijn uiterste best te doen om aan jullie
verwachtingen en deze van al onze leden tegemoet te komen en te voldoen waar mogelijk. Het is
evident dat wanneer beslissingen worden genomen niet het individu centraal staat maar ons gans
ledenbestand. Indien wij de keuze moeten maken om voor tien mensen een voordeel te creëren
of voor de duizenden anderen zullen wij altijd deze tweede optie als legitiem en rechtvaardig
beschouwen.
Ons ledenaantal gaat in dalende lijn en alle ideeën zijn welkom om deze trend een halt toe te
roepen.
Er wordt één minuut stilte gehouden voor alle KBOF leden die ons in 2014 zijn ontvallen. Ook
denken wij bij deze aan onze actieve leden die afscheid hebben moeten nemen van dierbare
familieleden en vrienden.
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)
De nationale voorzitter geeft hiernavolgend verslag van beheer:
“Een Verslag van Beheer in een notendop samenvatten is een karwei die niet eenvoudig is.
Laat mij toe U toch de belangrijkste beslissingen en acties die het afgelopen jaar werden genomen
op te sommen en waar nodig enige toelichting te geven.
Digitalisatie: Zoals U in de dagorde kunt vernemen onder punt 12 stelt de Raad van Bestuur voor
om Jaak Aerts verantwoordelijk te maken voor de Nationale Post Digitalisatie. Sinds het ontstaan
van de digitalisatie binnen de KBOF is Jaak altijd de motor geweest om dit proces zo ver mogelijk
vooruit te helpen. De voorbije periode zijn Jaak en ikzelf samen twee maal langs geweest bij
TAGIO om de verdere afwerking van KBOF Online te bespreken.
Het is niet altijd zo dat alle resultaten zichtbaar zijn op het terrein maar dat deze eerder in het
kamp van een betere interne functionering zich situeren. De afgelopen weken is er heel wat
vooruitgang geboekt en het is onze wens dit binnen een paar weken positief te kunnen afsluiten met
als toegevoegde waarde dat onze Nationale Post Digitalisatie heel wat zaken zelf kan beheren en
activeren. Ook staat binnen KBOF Online de automatisatie van de diensten “Vraag en Aanbod”,
“Vergaderingen” en “Vogelbeurzen” met stip genoteerd om dit alles te automatiseren via de
website www.kbof.be .
Infonummer Maandblad:
Vanaf dit jaar zal het infonummer “De Witte Spreeuwen” in de maand augustus verschijnen.
Dit maakt dat alle info zo snel mogelijk beschikbaar moet zijn omdat wij ook geconfronteerd zijn
met de jaarlijkse vakantie van de drukkerij.
De formulieren “Aanvraag keurmeesters” zullen van begin april, dus binnen enkele dagen,
beschikbaar zijn op KBOF Online. Het is de bedoeling dat via KBOF Online alle verenigingen
worden verwittigd per email dat het formulier open staat om in te vullen. Wij vragen uitdrukkelijk
dat de keurmeesters worden aangevraagd ten laatste op 31 mei om de tentoonstellingskalender aan
de redactie te kunnen overmaken. Zoals het gebruikelijk is worden verenigingen die na deze datum
hun formulier invullen niet in de TT kalender vermeld.

Website:
Binnen de Raad van Bestuur is de beslissing genomen om onze website op te frissen en jonger en
attractiever te maken. Dit is natuurlijk een werk dat enige tijd vergt ook omdat wij zullen trachten
een eenvoudige en duidelijke structuur aan te maken. De eerste vergaderingen hieromtrent zijn
ondertussen reeds voorbij.
Te vermelden valt dat KBOF ook dit jaar kan genieten van een subsidie van het Vlaams Ministerie
van Cultuur voor de software ontwikkeling en aanverwante zaken.
Flyers:
Sinds Wieze is onze nieuwe KBOF folder beschikbaar die als doel heeft om leden te helpen werven.
Deze flyer geeft een jonger imago aan onze federatie. Gebruik hem waar mogelijk, via uw
provinciaal bestuur kunt U deze bekomen.
Promotiemateriaal:
In het najaar werd beslist tot de aankoop van promotiemateriaal om onze federatie te promoten:
Starterskit Smisdom, Ringcollector, Touchpen, LED lampje en USB Stick zijn op dit ogenblik
beschikbaar. Via de provinciale besturen kunnen deze worden besteld.
WK Rosmalen:
Op vraag van ANBVV werd ons gevraagd om ons TT materiaal te mogen gebruiken tijdens de
voorbije Mondial
Vragen vanuit de vergadering.
→ Waarom krijgen clubs geen antwoord op hun emails ? Club krijgen altijd antwoord van de
voorzitter en hetzelfde wordt bevestigd door de nationale secretaris en de penningmeester.
→ worden er in de toekomst nog enkel kunststofringen geleverd ? Beide ringsoorten zullen
beschikbaar blijven en de KBOF zal zorgen dat, niettegenstaande de verzending gebeurt via twee
ringenfabrikanten, de verzendingskosten voor de clubs beperkt blijven.
→ Wat met de uniformiteit van de ringen ? De wetgever voorziet dat er voor de Europese fauna
speciale ringen dienen voorzien te worden, de KBOF heeft zich hiervoor geëngageerd en deze
ringen voorzien van een euro teken. Ook de bestelformulieren voor deze ringen dient door de
besteller te worden ondertekend.
→ Hoe gebeurt dit in het buitenland ? Het is de Vlaamse wetgeving die deze speciale ringen oplegt
aan de federaties – de KBOF heeft hierin geen zeggenschap en ieder land heeft zijn specifieke
wetgeving i.v.m het houden van Europese vogels.
→ Grote maten van kunststofringen dienen per 25 besteld te worden – kan dit anders ? Het is de
ringenfabrikant die dit bepaald en is afhankelijk van zijn fabricageproces en ook om het
economisch rendabel te houden en zo de kostprijs te kunnen drukken.
→ Mondial Rosmalen:
1. Het ophalen van de formulieren was een schande, de liefhebbers moesten in een lange rij
buiten aanschuiven.
2. Wat met de groenvinken ? Eerst hadden we de klassieke groenvink en de postuurgroenvink !!! Nu is er voor eerste maal de Maltese groenvink aangeboden, gekeurd en aanvaard Nota : De COM vindt de aanvaarding voorbarig en er zal in overleg met de NOK
keurmeesters Europese een technische commisie georaganiseerd worden om alles op een
rijtje te zetten. De Belgische federaties kunnen niet veel druk zetten omdat alle noordelijke
landen onder druk staan van de zuiderse. Het is begrijpelijk dat een bepaald land streeft
naar erkening van zijn typische vogel(s).
Punt 4: Verslag van het financieel beleid.(nationale penningmeester)
François van Paesschen geeft hiernavolgend financieel verslag over 2014 via projectie op een
groot scherm en geeft de nodige toelichtingen.
 Eerst worden de cijfers van het kasboek meegedeeld en dan de cijfers van de boekhouding.
 de formulieren van de rechtbank van koophandel worden besproken en toegelicht.




Dan worden de inkomsten en uitgaven van 2014 nader toegelicht en het budget 2015
wordt overlopen.
Er wordt een diagram getoond waar we een positieve kapitaalevolutie van de KBOF kunnen
volgen vanaf 2009 tot en met heden.

Na de beëindiging van de voorgaande besprekingen werden er volgende vragen gesteld.
→ Er is een verschil in een bedrag op het formulier van de rechtbank van koophandel. Bij nazicht
van de cijfers blijkt dit om een schrijffout te gaan.
→ Verzekeringspremies werden in tweemaal betaald – ze overlappen de kalenderjaren
→ Waarom een grote post voor onvoorziene uitgaven ? Dit met het oog op de opberging van ons
T.T.materiaal omdat de huidige containers versleten zijn. We zullen moeten uitkijken naar een
degelijke bergplaats, de kosten hiervoor zijn moeilijk in te schatten. Hierin zitten tevens de kosten
voor transportkooien voor het inkooien van de COM tentoonstelling.
→ kunnen de getallen van het kasverslag niet op KBOF online geplaatst worden zodat alle AVleden de getallen kunnen opvolgen ? De beheerraad gaat nazien wat er gepubliceerd kan/moet
worden.
Punt 5: Artikel 8 van de statuten – vastleggen lidgelden 2016 en prijs van de ringen
5.1 prijs van de ringen - voor 2016 blijft de prijs ongewijzigd
5.2 lidgelden 2016 - blijft ongewijzigd evenals de bondsbijdrage
* kostprijs verzending van de ringen: momenteel komt er geen verhoging van de kosten voor de
verzending van de ringen ook al vertrekken die van twee fabrikanten en de clubs zullen slechts
éénmaal verzendingskosten betalen. Voor de toekomst kan nog geen garantie gegeven worden
omdat dit van externe faktoren afhangt (o.a. Bpost tarieven)
* leveringstijd : - Coditec : 6 weken
- Smisdom : onder de 6 weken.
* Is het mogelijk om de ringen alfabetisch te sorteren. Jaak Aerts geeft hierover de nodige
toelichting – was ook verleden jaar al toegelicht dat dit kon.
* is het mogelijk om de verwerking van de ringen beter op te volgen omdat reeds geleverde ringen
nog steeds “in verwerking” blijven staan. De ringverantwoordelijke kan zijn bestellingen dan beter
opvolgen.
* Hoe staat het met de leden die lid zijn van verschillende clubs. Dit blijkt uit het verschil tussen de
verzonden maandbladen en het aantal effectieve leden. Leden die iets veranderen in hun persoonlijke gegevens kunnen inderdaad tweemaal volwaardig lid zijn en krijgen dan ook meerdere stamnummers. Tentoonstellen kan echter maar met één stamnummer. De leden registreren aan de
hand van hun rijksregisternummer zou dit uitsluiten.
Punt 6: artikel 9 van de statuten : verslag van de rekeningcontroleurs
De controle werd door de heren Marcel De Kegel en Paul Vergeylen, afgevaardigden van de provincie
Oost-Vlaanderen gedaan ten huize van François van Paesschen.
Verslag van de controleurs :
“ Vooreerst kregen we een duidelijke uitleg hoe de gedigitaliseerde boekhouding in elkaar zit, vervolgens
werden ons alle documenten betreffende zichtrekeningen, spaarrekening, effectenrekening en beleggingen
ter controle aangeboden. Wij controleeerden het saldo van de bedrijfsrekeningen, zijnde vraag en
aanbod/vogelbeurzen, boeken & leden, T.T. materiaal en rekening keurmeesters. Ook de waarde van de
voorraden en de inventaris KBOF 2014 werden nagekeken. Alle documenten waren netjes geklasseerd zodat
we door middel van steekproeven alles zowel op papier als digitaal perfect konden conroleren. Als laatste
controleerden we de omzet, kosten en overige baten/lasten en werden we nader toegelicht over de
afrekenign van de BTW en over het positieve boekhoudkundige resultaat op 31 december 2014.Wij zijn dan
ook van mening dat de verkregen informatie ruim voldoende was en “alle gecontroleerde bescheiden en
verrichtingen werden juist bevonden”, zodat we de vergadering dan ook adviseren om de voorgelegde
kasboekhouding goed te keuren. Wij houder er dan ook aan om François te feliciteren voor de correcte en
stipte verwerking van de boekhoudgegevens.
Getekend : De Kegel Marcel en Vergeylen Paul.

Punt 7: Verslag van beleid van het Nationaal Keurmeesters comité (voorzitter NKC)
Wilfrief Van Dale geeft het hiernavolgende beleidsverslag.
“In de eerste plaats wil ik iedereen bedanken voor de steun bij mijn verkiezing op de algemene
vergadering van vorig jaar.
In 2014 vergaderde het NKC 3 maal, namelijk op 15 februari, 21 juni(ANTC) en 23 augustus . de
vergadering van februari werd nog geleid door onze huidige nationaal voorzitter Eugeen.
Op de vergadering van februari werden de ontvankelijke klachten besproken en de nodige
beslissingen hieromtrent getroffen.
De vergaderdata voor de technische comités werden bevestigd.
Tevens werd op deze eerste vergadering een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het NKC
voorgelegd.
Er werd kennis genomen van de kandidaturen van de Hr. Patrick Carmeliet en Jozef Kenis beide
ervaren keurmeesters bij een andere vereniging.
In overeenstemming met de reglementen werd besloten dat zij konen toetreden tot ons
keurmeesterkorps mits slagen in een praktisch examen en de opvolging gedurende 3 jaar door het
technisch comité.
In het voorjaar werden in de secties kleurkanaries, postuurkanaries, Europese,
duiven en hoenders en roofvogels theoretische lessen gegeven door leden van het betroffen
technisch comité.
In de maanden maart en april vonden in totaal 16 vergaderingen plaats van de 8 technische
comités en dit op 6 verschillende data.
Samen met de ANTC vergadering van 21 juni vonden de theoretische examens plaats voor de
kandidaat keurmeester. Tevens een praktische proef in de sectie parkieten
In de praktische proef slaagden beiden .
Voor de theoretische proeven slaagden
2 kandidaten voor kleurkanaries,
4 kandidaten postuurkanaries,
2 kandidaten Europese en
2 kandidaten roofvogels.
Het examen D&H werd verschoven naar de vergadering van augustus wegens het niet beëindigd
zijn van de lessenreeks. In Augustus slaagde de kandidaat D&H
Op de vergadering werden de beslissingen van de verschillende technische comités toegelicht en
bevestigd.
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 genomen beslissing. Primair hierbij is dat de liefhebbers via het maanblad
ingelicht worden.
De vergaderdata voor NKC, ANTC en de algemene keurmeestervergaderingen werden vastgelegd.
Tevens werd op deze vergadering de nieuwe ondervoorzitter NKC, Filip Reso,verkozen.
Afgevaardigden van de secties kleurkanaries, parkieten en Europese woonden internationale
vergaderingen bij, dit om de eenvormigheid te bevorderen en nieuwe standaarden af te stemmen.
Volgens de gegevens van PAK zijn er in 2014 1326 keuringen uitgevoerd door 120 keurmeesters.

De keuring van Witte spreeuw in Wieze is vlot verlopen. Er kwamen van de deelnemers geen
klachten betreffende de puntentoekenning.
Ik wil dan ook een woord van dank richten 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 8 nieuwe keurmeesters
kleurkanaries
2
Macqoy Wim(L) en Terryn Renaldo( W-Vl)
Postuurkanaries
2
Geerts Johan(A) en Verlinden Dirk(A)
Europese
1
Pattyn Dirk(W-Vl)
Duiven en Hoenders
1
Swinnen Koenraad(L)
Roofvogels
2
Smets Sofie(O-Vl) en Dedonder Steven(O-Vl)
Samen met de 2 keurmeesters Parkieten die in augustus slaagden betekend dit een aanwinst van
10 keurmeesters
Teven slaagde Stephaan Bruyneel(W.-Vl.) in de specialiteit Europese
In de komende weken zullen alle secretarissen een mail ontvangen wanneer er mag en kan gestart
worden met het aanvragen van keurmeesters.
Mag ik uitdrukkelijk vragen dat geen enkele club online keurmeesters aanvraagt voor de mail
toegekomen is.”
Punt 8: Verslag van de nationale posten.
8.1 Post ringen.
Pol Jamers geeft overzicht van het afgelopen ringenseizoen welke zo goed als allemaal digitaal
werden besteld. Nog een heel klein percentage bestelde nog op papier.
Volgende vraag werd gesteld : mag een familielid verder spelen met de stamnummer van
familielid ? Neen elk stamnummer is individueel en kan niet overgedragen worden.
Verder licht de Post ringen nog het volgende toe:
 Bij inschrijvingen van nieuwe leden of van leden die van een andere club komen, dient
alvorens er rin gen besteld worden, best eerst contact genomen te worden met de
ledenadministratie zodat we niet tot een dubbele stamnummer komt door een foutje in de
schrijfwijze van de naam. Eén letter verschil kan een ander stamnummer geven en zorgt
later voor problemen bij de ringuitlevering en eventueel op tentoonstellingen.
 Spoedbestellingen worden rechtstreeks naar de desbetreffende liefhebber gestuurd en
niet naar de ringverantwoordelijke.
8.2 redactie.
De redactie was verontschuldigd.
8.3 Post Uitzonderlijke Kweek.
Karel Van Ginkel geeft volgend verslag.
Er werd één aanvraag ingediend – welke volledig in orde was.
Op het nationaal kampioenschap kreeg Marc Mathys voor de kweek van de marmerwever zijn
trofee “Uitzonderlijke Kweek” uitgereikt.
8.4 Veldornithologie.

Richard Berrevoets, nationaal voorzitter NVOC geeft volgend verslag:
“Verslag van het beleid nestkastenwerking 2014
Onderstaand per provincie een korte toelichting van hun activiteiten

1 Provincie Antwerpen
De Veldornithologische werking van de provincie is heel goed bezig.
De nieuwe Prov Voorzitter heefd kunnen vaststellen dat het laatste jaar het aantal
meewerkende verenigingen is gestegen. Dit betekent dus een stijging van medewerkers en
bijgevolg ook meer nestkasten en meer broedsels.
De nieuwe clubs die nu 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 voor de velornithologie.
3 Provincie Limburg
De Veldornithologische werking van de provincie is heel goed bezig.
Deze provincie is nog steeds op zoek naar een Provinciaal Vorzitter.
Ze hebben een aantal activiteiten met scholen en groepen voorzien en geprogrammeerd,
zoals het maken van nestkasten, voordrachten geven in de scholen over onze tuinvogels,
enz. Er zijn al een aantal projecten in de scholen uitgewerkt.
4 Provincie Oost - Vlaanderen
De Veldornithologische werking in deze provincie draait met de ziekte van Frans Copieters
niet goed meer.
Er zijn van deze provincie ook geen resultaten van het werkjaar 2014 ingebracht.
Hopelijk zal men voor het werkjaar 2015 het tij kunnen doen keren,met de hulp van de heer
De Kegel Marcel die met Frans gaat samen werken en zij 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 provincies.
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 nieuwe ombudsman, Steve Van Paesschen, meldt dat er 7 klachten zijn binnengekomen en
dat deze in behandeling zijn.
Punt 10: Oprichten nationale post digitalisatie.
Onze voorzitter geeft toelichting bij het creëren van deze post waar Jaak Aerts als
verantwoordelijke werd aangesteld omdat Jaak de digitalisering bij de KBOF heeft opgestart en al
ook jaren opvolgt en deze ook verder mee uitbouwt, omdat digitalisatie in de toekomst steeds
belangrijker zal worden
Punt 10: naleving van de statuten artikel 16 en 23 van de statuten.
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Allerlei:
Patrick Lambrighs geeft uitleg over de verschillende verzekeringen die door de KBOF aan de clubs
worden aangeboden en welke risico’s hierdoor gedekt zijn.
Het is niet de bedoeling dat de plaatselijke secretarissen de nieuwsbrief per post versturen.
De nieuwsbrief is een extra service voor de leden die hun e-mailadres via kbof online laten
noteren door hun plaatselijke secretaris.
Als slot van de vergadering geeft Jan van Looy, nationaal secretaris, uitleg over de opzet van de
brainstormdag dit jaar, waar buiten de leden van de raad van bestuur elke provincie twee
(gewone) leden mag meebrengen.
De voorzitter sluit om 11.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid.
Eugeen De Troyer
Nationaal voorzitter

Karel Van Ginkel
Verslaggever

Jan Van Looy
Nationaal secretaris

