Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw
Gesticht op 26 maart 1933 – Maandblad “De Witte Spreeuwen”

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.

NIEUWSBRIEF 2016/001

Beste leden
Afgelopen zondag werd in Aalst onze jaarlijkse “Algemene Vergadering” gehouden, waarop de afgevaardigden
van de verenigingen aanwezig waren. Hierbij werd ruim de tijd genomen voor het verslag van Beheer, waar een
opsomming werd gemaakt van de verschillende initiatieven die werden voltooid het afgelopen jaar en deze waar
volop wordt aan gewerkt.
Verder werd gestemd omtrent het voorstel van lidgelden, die noodzakelijk zijn omdat op dit ogenblik de druk
van het maandblad en de portkosten die wij dienen te betalen steeds duurder worden. Ook werd de post
ledenadministratie toegevoegd tot de Nationale posten, waar Paul Achten verantwoordelijk voor is en steeds
beschikbaar is om deze dienst vlot te laten verlopen. Ook werd voor de provincie Oost-Vlaanderen Vergeylen
Paul als secretaris door de Algemene Vergadering bekrachtigd. Onze provincie West-Vlaanderen heeft na
anderhalf jaar terug een voorzitter a.i., Patrick Teichmann, wat maakt dat alle provinciale functies kunnen
rekenen op een correcte bezetting.
Onze ringendienst heeft in zijn jaarverslag bevestigd dat wij tot op heden bijna op hetzelfde aantal bestelde
ringen staan voor 2016 tegenover 2015, waarbij wij moeten rekening houden dat voor 2016 het nog niet om
definitieve cijfers gaat.
Digitalisatie is bezig met op regelmatige basis ons systeem KBOF Online te verbeteren. Hier kruipt veel tijd in
maar het is onze bedoeling om het gebruiksgemak naar onze verenigingen te verbeteren. Het is zo dat vanaf
heden elk einde van de maand de verenigingen de factuur voor lidgelden zullen toekrijgen. Er wordt wel
gevraagd door onze penningmeester dat het aangegeven bedrag op de factuur wordt betaald samen met
vermelding van de gestructureerde mededeling. Afronden van bedragen of niet vermelden van de
gestructureerde mededeling heeft tot gevolg dat bvb. ringenbestelling in het systeem blijven staan als niet
betaald wat een latere uitlevering van de ringen betekend. Indien de factuur niet correct lijkt wordt gevraagd
deze volledig te betalen en onze penningmeester op de hoogte te stellen van uw opmerkingen. Deze worden
onderzocht en opgelost binnen de kortst mogelijke tijd. Ook voor onze penningmeester geeft dit handenvol
werk, wat in sommige gevallen kan vermeden worden.
Ziehier de belangrijkste zaken, of toch niet. Alle aanwezigen konden genieten van een voorstelling van onze
vernieuwde website waar tal van functies in een zeer nabije toekomst zullen worden aangevuld zoals
boekendienst, vraag en aanbod,….
Het principe is dat de website alle info bevat voor onze leden en dat KBOF Online voor onze verenigingen het
werkinstrument is.
U ziet het dat KBOF al het mogelijke doet voor zijn verenigingen en leden. Indien U een voorstel hebt dat is
uitgewerkt, kan dit steeds via uw provinciaal bestuur, dit na bespreking binnen de provincie, op de agenda van
onze Raad van Bestuur worden geplaatst. In principe zouden voorstellen via de provincie moeten komen, waar
wij nu constateren dat vele voorstellen door de Raad van Bestuur gebeuren. Er zou een nog betere wisselwerking
moeten gebeuren.
Mag ik ook vragen dat wij onze krachten verenigen om ons ledental op peil te houden zodat wij als KBOF sterk
blijven, voor wie van vogels houd.
Bij deze wens ik iedereen te bedanken die de afgelopen tijd hun uiterste best hebben gedaan om de verschillende
projecten tot een goed einde te brengen.
Eugeen De Troyer
Alg. Nat. Voorzitter K.B.O.F.

1.

LIDGELDEN 2017
De algemene vergadering heeft op voorstel van de raad van bestuur
volgende lidgelden vastgelegd voor 2017
Bondsbijdrage
€ 30
Lidgelden via club
€ 21
Jeugdleden
€ 16 (-18 jaar)
Buitenlandse leden via club
€ 27
Individuele leden
€ 31
Individuele leden buitenland
€ 37

2.

NIEUWE WEBSITE
Zoals in het voorwoord vermeld is onze website vernieuwd. Het is een compleet nieuwe
website die zich automatisch aanpast aan PC, tablet en smartphone. Deze website is tot stand
gekomen met steun van de Vlaamse gemeenschap.
Het webadres is onveranderd: www.kbof.be

3.

KBOF-online
Ook aan ons digitaal platform is gewerkt:
Zo zal er iedere maand automatisch een factuur worden gestuurd na ingave van nagekomen of
nieuwe leden. (denk aan de gestructureerde mededeling)
Rechtstreeks aangesloten leden zullen bij verlenging van hun lidgeld een factuur kunnen
afprinten. (denk aan de gestructureerde mededeling)
Clubvoorzitters krijgen nu hun ledenlijst te zien nadat ze ingelogd zijn.
Van onze website zijn formulieren die alleen dienstig zijn aan clubbesturen overgeheveld naar
KBOF-online.

4.

RINGBESTELLINGEN 2017
Het ringseizoen 2016 loopt tot 30 mei 2016.
Vanaf 1 juli 2016 kunnen er ringen besteld worden voor seizoen 2017.
Ringen besteld en betaald voor 1 augustus worden geleverd op 1 oktober 2016.
De prijs van de ringen en de verzendingskosten is ongewijzigd ondanks de verhoging van de
transportkosten door de kilometerheffing.
Leden aangesloten via een club bestellen via de ringverantwoordelijke van hun club.
Rechtstreeks aangesloten leden bestellen via KBOF-online.

5.

AANVRAAG KEURMEESTERS seizoen 2016-2017
Clubsecretarissen kunnen vanaf vrijdag 8 april via KBOF-online keurmeesters aanvragen voor
het keurseizoen 2016-2017.
Na verzending van de aanvraag zal er een factuur kunnen afgedrukt worden waarop de details
van de aanvraag vermeld staan. Na betaling van het verschuldigd bedrag (denk aan de
gestructureerde mededeling) zal de aanvraag verwerkt worden door de Post Aanduiding
Keurmeesters.

