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Er waren 39 verenigingen aanwezig
De nationale voorzitter Eugeen De Troyer opent om 9 uur stipt de vergadering en dankt de
aanwezige omdat de goedkeuring van de voorgestelde statuutwijzigingen toch wel belangrijk is
voor de toekomst van de KBOF.

Verslag van de Bijzondere Algemene vergadering van 9 november 2014

Hij geeft een primeur : Elk KBOF lid zal éénmaal per jaar een gratis advertentie kunnen plaatsen
van drie lijnen in de rubriek “Vraag en Aanbod” in ons maandblad.
Voorzitter geeft het woord aan Jan Van Looy, nationaal secretaris, die overloopt de voorgestelde
wijzigingen en geeft toelichting waar nodig. Na de uiteenzetting wordt er overgaan tot de
stemming.
Uitslag stemming :
Wijziging van de statuten

Voor
49

tegen
0

onhouding
0

Vraag vanuit de zaal: Wat houdt de deontologische code in ? De voorzitter leest voor wat
afgedrukt staat op elke lidkaart van de KBOF-leden. De bedoeling hiervan is om onze
tentoonstellingen proper en sportief gezond te laten verlopen .
Na de stemming geeft onze voorzitter het woord aan Jaak Aerts die mede onderhandeld heeft met
Coditec over de kunststofringen.
Jaak Aerts geeft toelichting bij de problemen die er momenteel zijn bij de productie van de
kunststofringen bij Coditec. Ook over de onderhandeling die er geweest zijn met Coditect omdat
er een contract met Coditec is dat voorziet dat alle ringen bij deze firma dienen besteld te worden,
anderzijds kan door de slechte kwaliteit van de kunststofringen ook Coditec niet voldoen aan de
voorwaarden van het contract. Ook over een nieuwe producent van kunststofringen wordt de
nodige info gegeven en over de eventuele gevolgen voor de clubs omdat het huidige
ringprogramma zal moeten aangepast worden indien er een nieuwe producent bijkomt aangezien
dan ook de verzending van de ringbestellingen automatisch naar de twee betreffende
ringproducenten zal dienen te gebeuren. Moeten de clubs dan tweemaal verzendingskosten
betalen ? – er zal binnen de raad van bestuur voor dit probleem een oplossing gezocht worden.
– een voorbeeld van de kunststofringen wordt rondgegeven en die blijken van goede
kleurkwaliteit en goed leesbaar. De kunststofringen zullen wel in veelvouden van tien moeten
besteld worden. Als alles goed verloopt kan de kunststofringenfabrikant op termijn zelfs een
leveringstermijn van om en bij de vier weken garanderen.
Waarom toch kunststofringen voor Europese vogels? Deze ringen zijn zo goed als niet te
manipuleren maar hebben wel het voordeel, ingeval van pootletsels, dat deze ringen
gemakkelijker kunnen verwijderd worden met minder risico dat de poot beschadigd wordt.
Voordeel met de nieuwe fabrikant van de kunststofringen is dat hij meer maten kan produceren
en zogoed als alle maten van het soortenbesluit kan maken.

[Type text]

Pagina

Vraag uit de zaal : Wat met de ringnummers als men kunstofringen en aluminiumringen van
dezelfde diameter bestelt ? Er zullen nooit ringen afgeleverd worden met dezelfde ringnummers.
Het systeem zorgt ervoor dat alle bestelde ringen elkaar opvolgen. Dit zou trouwens in strijd zijn
met de afspraken die gemaakt zijn met Natuur en Bos in het kader van het soortenbesluit.
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De ringverantwoordelijken zullen tijdig op de hoogte gehouden worden als er een definitieve
beslissing genomen wordt. Er moeten nog een paar test uitgevoerd worden door onze IT-mensen.
Het enige meerwerk dat er zal zijn voor de ringverantwoordelijke is dat ze twee verzendingen van
hun leden zullen moeten sorteren en verdelen.

Vooraleer de vergadering te sluiten licht Eugeen zijn gezondheidstoestand toe om te vermijden
dat de wildste verhalen de ronde gaan doen. Hij zal mogelijk niet altijd bereikbaar zijn maar
adviseert, indien binnen de 24 uur geen antwoord bekomen wordt , om de vragen door te sturen
naar Jan van Looy die dan het nodige zal doen. Eugeen wil graag een goede nationale voorzitter
zijn en blijven en zal er dan ook alles aan doen om dit te bereiken.
Eugeen dankt iedereen die de moeite heeft gedaan om in dit drukke T.T.-seizoen toch nog naar
deze bijzondere algemene vergadering te komen die zo belangrijk is voor de goede werking van de
KBOF naar de toekomst toe.
Hij sluit de vergadering om 10 uur en dankt iedereen voor het vertrouwen in de voorzitter en de
raad van bestuur. Door de KBOF worden de aanwezigen nog op een drankje getrakteerd.

Karel Van Ginkel
verslaggever

Jan Van Looy
Nationaal secretaris
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Eugeen De Troyer
Nationaal voorzitter
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