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1.Welkomstwoord door de Algemene Nationale Voorzitter.
Jaak Aerts heet alle aanwezigen van harte welkom op de jaarlijkse algemene vergadering van de
KBOF. Er wordt een minuut stilte in acht genomen om de overledene van het afgelopen jaar te
herdenken.
 bij het noteren van de aanwezige ontvangen alle stemgerechtigden een infobundel met
overzichten over de werking en verslagen van de comiteiten.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering 2010
geen opmerkingen – het verslag wordt goedgekeurd.
3. Verslag van beheer door de Nationale Voorzitter.
De nationale voorzitter geeft het hiernavolgende verslag van beheer:
1. TT-programma
Aanpassing die nu nog gebeurd zijn:
- Geen punten voor goud, zilver en brons – alleen nog predikaatpunten
- Extra punt voor een vogel per sectie of extra punt voor een vogel van de tentoonstelling
- Aanpassen reeksen nadat er al vogels zijn ingeschreven
- Vraagprogramma moet nog ingesteld worden als alle provincies akkoord zijn, Jan van Looy is
daar nog vragende partij, er zijn al verschillende secties klaar
- Stammen en stellen harmoniepunten aangepast

Nationaal kampioenschap DE WITTE SPREEUW
Algemeen goed verlopen en het aantal vogels was gelijk aan het voorgaande jaar niettegenstaande de AOB ook hun
kampioenschap organiseerde.

Trachten om de keurmeesterstentoonstelling in te voegen bij het open kampioenschap. Hiervoor een
aparte sectie maken bijvoorbeeld.
Provinciale kampioenschappen.
Bij de meeste provinciale kampioenschappen meer vogels dan het afgelopen jaar. Men kan waarnemen dat de provinciale
kampioenschappen aanzien worden als een waardig kampioenschap.
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2. Automatisering digitalisering:
Alle secretarissen en ringverantwoordelijken hebben een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen en vele onder jullie
hebben het afgelopen jaar kennis kunnen maken met het systeem.

De ledenadministratie loopt volledig via het nieuwe systeem. In het begin van het jaar waren er nog
kinderziektes die naar boven kwamen. De ledenadministratie en de penningmeester hebben extra
inspanningen moeten leveren om alles in orde te brengen. Afgelopen week hebben we de laatste
aanpassingen besproken met de programmeur, wanneer deze zijn gecor-rigeerd is het programma in
orde voor al onze leden, zowel clubleden als individuele leden. Ook voor alle clubs is het dan in orde
zowel voor de gewone clubs als de speciaalclubs.
Iedere secretaris moet dan zijn club kunnen runnen via het systeem. Alles wat in een club moet
gebeuren, moet het systeem aankunnen.
Hij kan per lid gegevens invoeren aangaande het houden van vogels, hij kan zien welke ringen hij
besteld heeft en het systeem blijft deze gegevens bewaren, hij bouwt een archief op voor de club.
De ringendienst heeft dit jaar volledig op het nieuwe systeem gedraaid en op enkele uitzonde-ringen
na is het goed gelopen.
Volgend jaar krijgen de ringverantwoordelijke die op papier ringen bestellen nog een factuur
opgestuurd. Degene die digitaal de ringen bestellen kunnen gestructureerde mededelingen af-drukken
en betalen en krijgen gaan factuur meer thuis gestuurd. Voor degene die op papier de ringen bestellen
zal op de factuur 1 euro administratiekosten bijkomen om het afdrukken van de factuur, de omslag en
de postzegel te betalen.
De boekhouding:
Nog enkele aanpassingen en de registratie van de betalingen loopt automatisch.
Nog een algemene bankrekening openen waar alles op gestort dient te worden met de
gestructureerde mededeling. Men dient deze gestructureerde mededelingen dan ook ten allen tijden te
gebruiken. Het klinkt misschien ingewikkeld maar het zal de penningmeester ten goede komen – hij
gaat van een uitvoerende taak naar een controlerende taak.

Redactie
Is gestart in januari met een gehele nieuwe layout van ons maandblad. Iedereen zal moeten wennen aan het groter formaat
van ons maandblad. Ook de redactie en de drukker moeten nog wennen aan het formaat en de layout. Dit is geen
onoverkomelijk probleem en we zien per maand verbetering, er wordt hard aangewerkt om het te optimaliseren.

3 Wetgeving.
De uitvoeringsbesluiten moeten nog verschijnen. Wij zullen de informatie die we hebben gebruiken om de diameters aan
te passen voor de Europese vogels.

Vraag vanuit de zaal: Hoe ver staat het nieuwe T.T.-programma
Antwoord : het aangepaste programma moet nog een laatste test doorgaan, maar zal zeker klaar zijn
tegen juli 2011.
4. Automatisering KBOF
 Elke club heeft bij de aanvang van de automatisering een login gekregen waarbij zijzelf hun
ledenadministratie en hun ringbestellingen kunnen doen. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt
en ruim 70% van ringbestellingen wordt digitaal besteld. Dit biedt het grote voordeel dat de
Post Ringen minder werk heeft en dat het risico voor fouten wordt beperkt aangezien er niets
meer moet overgetypt worden.
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De ledenadministratie loopt vrij goed – hier en daar dienen nog wat kleinigheden bijgeschaafd
gelet op de complexiteit van deze administratie.
 Iedere club kan zijn eigen ledenadministratie via het programma van de KBOF doen.
 Bij digitale ringbestelling zullen er geen overschrijvingsformulier meer worden overgemaakt.
De facturatie zal gebeuren via de boekhouding. Voor de papierenbestelling zal 1 euro kosten
aangerekend worden (postzegel, omslag,afdrukken). Voorlopig zal de papierenbestelling
blijven bestaan.
 Wat de Europese vogels betreft werd ge-opteerd om te wachten totdat er een publicatie zou
zijn. Tot op heden is er nog geen publicatie en gelet op de politieke toestand zal dit mogelijk
ook geen prioriteit zijn. De ringenbundel dient echter te worden samengesteld en duidelijkheid
is belangrijk – er bestaat een niet gepubliceerde lijst met de ringdiameters die wel kan gebruikt
worden als leiddraad.
 Redactie : Nieuw boekje – nieuw formaat. Niet iedereen was even gelukkig met de eerste
edities omdat o.a. de uitslagen van het nationaal kampioenschap teveel plaats innemen. De
redactie is zich hiervan bewust en er wordt aan gewerkt.
Vraag/opmerkingen vanuit de zaal.
- Ledenlijst omzetten naar excel – werkt gemakkelijker
- De levertijd voor de ringen is ongeveer 10 weken – waarom werd dit niet aan de clubs
meegedeeld ? Levering buiten deze 10 weken zijn zeldzaam.
- De kleur van de ringen verschilt teveel. Dit is een jaarlijk probleem waar de fabrikant
aan werkt om het verhelpen.
- Redactie – waarom geen ontvangstbevestiging als men iets naar de redactie stuur die
biedt toch meer zekerheid aan de afzender.
- Onderscheid tussen harde en gewone ringen ? Nu kan elke ring nog gebruikt worden
voor alle vogels. Kentekens op de ringen zijn belangrijk om frauderen te voorkomen en
op te sporen . Theoretisch zouden ringen voor Europese vogels niet mogen afgeleverd
worden voor 1 januari. Door de meerkost van de ringen moeten de goede liefhebbers
betalen voor de fraudeurs. Waarom niet allemaal stalen ringen gebruiken zodat fraude
uitgesloten wordt, want wat is uiteindelijk de prijs van een ring in vergelijking met de
waarde van een vogel.
- Wat als de ringen verloren gaan met Taxipost – dan worden de ringen direct terug
gemaakt. Wat met ringen die in verkeerde handen komen ? Bij vervanging van ringen
krijgen deze altijd nieuwe opvolgende nummers zodat er geen dubbele ringen in
omloop kunnen zijn.
- Waarom betalen individuele leden 35 euro lidgeld ? omdat deze leden in feite alle
voordelen van een club geniet . Vanuit de KBOF wordt steeds getracht om deze leden
in eerste instantie door te verwijzen naar een club in de buurt, maar steeds meer
liefhebbers wensen niet meer bij een club aan te sluiten.
- De webmaster meldt nog dat het T.T.programma wel op de website terug te vinden is.
Planning van de automatisering voor de komende periode zijn het PAK – post aanduiding
keurmeester, de boekendienst en de organisatie mondial 2013.
5 Naleving van de statuten – artikel 16 en 23 van de statuten.
De nationale secretaris geeft uitleg waarom o.a. de provinciale secretarissen dienen bekrachtigd te
worden om de algemene vergadering – dit is vooral omdat zij automatisch lid worden van de Raad
van Bestuur.
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Uitslag van de stemming :
Algemeen nationaal secretis : J. Van Looy
Nationaal secretaris keurders : P. Lambrighs
Prov. Secr. Antwerpen : Jos Smeyers
Prov. Secr. Brabant : Pierre Pauwels
Prov. Secr. Oost-Vlaanderen : A. De Puysseleir
Prov. Secr. West-Vlaanderen : geen kandidaat
Prov.secr. Limburg : H. Jamers

Voor
70
96
92
93
96

Tegen
31
5
7
5
4

96

4

Onth. blanco

2

2
1
1

1

%
69,3
95,04
91,08
92,07
95,04
95,04

De nationale voorzitter stelt zich vragen bij de tegenstemmen – graag had hij hier concrete
bemerkingen over gekregen zodat aan de problemen kan gewerkt worden.
6. Verslag van het financieel beleid.
Bij de aanvang van de vergadering had iedere aanwezige een overzicht gekregen van de financiële
situatie en van de budgetten voor het komende jaar. De nationale penningmeester geeft toelichting en
antwoord op de vragen vanuit de zaal.
Jan van Looy geeft uitleg over de verzekering.
7. Artikel 9 van de statuten : verslag rekening controleurs.
Door Wilfried Vandale wordt een verslag gegeven van de rekeningcontroleurs. In een eerste fase werd
door de penningmeester het nieuwe boekhoudprogramma voorgesteld. In een tweede fase werd het
kasverslag per 31 december 2010 gecontroleerd. In een derde fase werd bij wijze van steekproef
controle gedaan van de aankopen/uitgaven en de verkopen/inkomsten. Er werden 1 op 50 boekingen
gecontroleerd. De bedragen werd gecontroleerd evenals de aanwezigheid van de facturen en/of
onkostennota’s en de opname hiervan in de boekhouding.
Nadruk wordt gelegd dat alle documenten volgens nummer geklasseerd waren (ingaven en uitgaven)
evenals alle bankuittreksels Er werden geen fouten gevonden en François werd door de controleurs
geluk gewenst met zijn boekhouding die piekfijn in orde is.
Tip van de rekeningcontroleurs : Er is een officieel document om onkosten binnen te brengen. Het is
voor iedereen gemakkelijker als dit formulier gebruikt wordt.
8 Verslag van beleid van het nationaal keurdermeesters comiteit (NKC)
Door Eugeen De Troyer, nationaal voorzitter NKC wordt volgend verslag gegeven;
Het NKC heeft al het nodige gedaan tijdens het jaar 2010 om binnen de KBOF te zorgen voor een
goede opleiding van de kandidaat-keurmeesters en de vervolmaking van de actieve keurmeesters.
Binnen het NKC zijn wij ervan overtuigd dat onze keurmeesters in binnen- en buitenland een goede
faam genieten.
Het NKC vergaderde driemaal in 2010 op 13 februari, 26 juni (enkel ANTC) en 28 augustus
Op zijn vergadering van 13 februari 2010 besprak het NKC de werking van de verschillende
technische commissies. Alle klachten van het vorige keurseizoen 2009 werden doorgelicht op deze
vergadering. In 2010 zijn er 16 kandidaat-keurmeester in opleiding.
Op zijn vergadering van 26 juni NKC-ANTC werd de werking van de verschillende technische
commissies besproken en werd door de voorzitter TC’s gevraagd om op de algemene
keurmeestersvergadering van september 2010 een evaluatieformulier te laten invullen door de
aanwezige keurmeesters, dit om de werking van de TC’s te optimaliseren. De keuring van stammen
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en stellen werd aangepast (minimum aantal punten stam 360 – stel 180, voor beide harmonie
inbegrepen.
Op zijn vergadering van 28 augustus werd de algemene werking van NKC en TC’s nogmaals
herbekeken. De beslissing wordt genomen dat een keurmeester die gedurende twee jaar niet aanwezig
is op geen enkele algemene vergadering, deze keurmeester terug zijn examen zal moeten afleggen.
Enkel bij ernstige redenen kan NKC een uitzondering toestaan.
In totaal zijn er in 2010, volgens opgave PAK, 1423 keuringen uitgevoerd door 120 keurmeesters, dat
is een gemiddelde van 11,85 keuringen per keurmeester.
Er werden zes TC-dagen (6,13,27 maart en 10,17,24 april) op dezelfde locatie (Nieuwer-kerken Waas)
georganiseerd om te werken aan de keurtechnische problemen. Elke TC organiseerde minimum twee
vergaderingen. Tevens werden de nodige oproepen gelanceerd voor kandidaat keurmeesters.
Er werden twee algemene vergaderingen voor keurmeesters gehouden in de maanden mei en
september waarbij de keurmeesters per sectie vergaderden in Nieuwerkerken-Waas.
Afgevaardigden van de TC’s kleurkanaries, parkieten en Europese vogels namen deel aan
internationale vergaderingen, al dan niet met tot doel standaardeisen op te stellen. Onze T.C. exoten
stond in voor de organisatie van de eerste internationale exotendag in mei 2010 met deelname uit
Italië, Nederland, Spanje en Frankrijk. Deze vergadering heeft ook tal van mooie en waardevolle
artikels opgeleverd voor ons maandblad.
Tijdens de nationale kampioenschappen werden de nodige examens georganiseerd, zodat wij 11
keurmeesters erbij kregen voor o.a. kleurkanaries, parkieten, Europese vogels en postuur-kanaries en 4
nieuwe collega’s voor het keuren van roofvogels.
Keurmeesters ontvingen in 1° en2° specialiteit de standaardeisen tijdens de algemene verga-dering
van de maand september. De nodige maatregelen werden genomen om het keurmees-tersreglement te
laten respecteren. De binnengekomen klachten 2010 werden in het voorjaar 2011 naar de
verschillende PBK’s doorverwezen of werden beantwoord.
Het NKC stond in voor de keuring van Witte Spreeuw te Wieze dankzij de inzet van zijn
keurmeesterskorps.
Zoals elk jaar, en wij kunnen dit niet genoeg herhalen, wil ik tot slot alle voorzitters en secretarissen
van onze technische commissies bedanken voor hun puik werk. Ik wil bij deze ook alle keurmeesters
KBOF en al de menden met wie ik sinds 2002 mag samenwerken bij deze van harte bedanken voor
hun inzet. Ook dank aan alle keurmeesters en leden van de Raad van Bestuur die positief willen
meewerken aan de verdere ontwikkeling van ons keurmeesters-korps.
Ik hoop dat dit verslag jullie goedkeuring mag hebben en ik ben ervan overtuigd dat het NKC zijn rol
verder kan blijven vervullen op een gedisciplineerde en correcte manier.
9. Verslagen van het beleid van de Nationale posten.
Verslag van het nationaal veldornithologisch comiteit door R. Berrevoets:
Verslag van het beleid nestkastenwerking 2010:
Nu elke provincie terug zijn verantwoordelijke heeft voor veldornithologie zijn ook de pasjes vernieuwd dit
vanaf 2010 tot en met werkjaar 2012. Deze pasjes dienen als bewijs van legitimatie voor de veldornithologen of
de medewerkers.

Verslag Algemene Vergadering 02/04/2011

Pagina 5 van 7

Overzicht per provincie:
1. provincie Antwerpen;
De werking van deze provincie is goed bezig. Wij hebben kunnen vaststellen dat het aantal
meewerkende verenigingen gestegen is wat zich ook manifesteert in eens stijging van het aantal
medewerkers, het aantal nestkasten en bijgevolg ook in het aantal broedsels. Opmerke-lijk is ook de
opgang van de vele uitgevlogen vogels.
2. Provincie Brabant:
De werking werd terug opgestart in 2008 met een pril beging. Heel lang duurde het niet en de
werking viel plots stil. Deze werd nu in 2010 terug opgestart. Er zal contact gelegd worden met de
clubs en meewerkende mensen.
3. Provincie Limburg:
De werking in deze provincie blijft heel goed evolueren, deze provincie heeft een goede samenwerking
opgebouwd met de scholen. Dit is zeer belangrijk en dat heeft men daar goed begrepen. Opmerkelijk
was de opgang van het aantal uitgevlogen boomklevers. De bonte vliegenvanger was dit broedjaar
merkelijk minder aanwezig tegenover vorig jaar. Dit zijn wel interessante evaluaties die op te volgen
zijn.
3.Provincie Oost-Vlaanderen:
Het is jammer te moeten vaststellen dat in deze provincie de werking op een laag pitje staat op een
paar clubs na.Er werd in het werkjaar 2010 door één club goed werk geleverd. Nu maar hopen dat de
andere clubs dit initiatief zullen volgen. Hopend dat het werkjaar 2011 beterschap brengt zodat het tij
er keert.
4. Provincie West-Vlaanderen:
De werking in deze provincie is en blijft een grote rol spelen voorwat betreft de veldornithologische
werking. De administratieve verwerking van deze gegevens is tevens een mooi voorbeeld.
Tot slot onze stand op “Witte Spreeuwen” te Wieze.
Niettegenstaande magere personeelsbezetting van de stand was er toch veel belangstelling, zelfs internationaal.
Verschillende geïntresseerde vanuit Nederland, ook daar worden nestkasten geplaatst. Ze waren zeer tevreden met de
handeling en flyers en de presentatie van de nestkasten en de stand. Ook was er lof over de powerpoint presentatie met
heel nuttige informatie.

Onze vogelliefhebbers die onze stand bezochten toonden veel belangstelling en bevestigde dat zij ook
nestkastjes gaan maken en ophangen. De oproep in ons maandblad van verleden jaar over de
nestkastjes bij ons in de tuin was een succes en er werd goed op gereageerd. Er werden ruim 30
formulieren binnengestuurd.

Doelstelling 2011
Nog steeds is het moeilijk om clubs te motiveren om aan veldornithologie of neskastenwerking te doen. De evolutie in de
provincies Brabant en Oost-Vlaanderen is op te volgen. Het zal dan ook de bedoeling zijn om meer clubs te betrekken bij
de veldornitholiogische werking.

10. Zaak Roger Vanlook.
Jan van Looy geeft aan de hand van een powerpoint presentatie toelichting over het verloop van de
zaak en schets de briefwisseling die er dienaangaande werd gevoerd tussen enerzijds Roger Vanlook,
de nationale voorzitter en de Raad van bestuur. Hij legt tevens uit dat het in deze zaak vooral draait op
het “vertrouwen dat geschaad” is.
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Roger Vanlook legt zijn standpunt uit, daarbij gesteund door de heer Hugo Verbesselt.
Er wordt overgegaan tot de stemming over de definitieve schorsing van de heer Vanlook.

Definitieve schorsing van Mr. Vanlook

Voor
58

%
57,42

Tegen
39

Onthoud.
5

Doordat er geen voldoende meerderheid behaald werd blijft Roger Vanlook lid van de KBOF.
Er werd tevens nog over de volgende punten gestemd:

Goedkeuring beleid en nationale posten
Goedkeuring jaarrekening 2010
Ontlasting van de penningmeester
Goedkeuring begroting
Aanpassing van de lidgelden
Belgische leden via een club : 17 euro
Jongeren via een clubs : 12 euro
Individuele leden : 25 euro
Nederlandse leden via een KBOF clubs : 22 euro
Andere buitenlandse leden via een KBOF clubs :
22 euro
Buitenlandse individuele leden : 30 euro

Voor
92
97
96
98

Tegen
5
2
3
2

Onthoud.
3
2
2
1

Voor

Tegen

Onthoud Ongeldig

93

0

0

Blanco
1
0
0
0

8

De nationale voorzitter dank alle liefhebbers voor hun aanwezigheid op deze algemene vergadering en
wenst iedereen een behouden thuiskomst.
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