Aanvullend Reglement op Streek reglement Kleine Kring.
Georganiseerd door Vogelvereniging De Cannenburgh Vaassen.

Art. 1 De inschrijving is opengesteld voor alle leden van de N.B.v.V. behorende tot een
vereniging die zijn aangesloten bij de “Kleine Kring”. En wordt georganiseerd met
inachtneming van de Reglementen van de “Kleine Kring”.
Art. 2 Inschrijfformulieren dienen duidelijk en in volgorde van het vraagprogramma N.B.v.V.,
zoals vermeld op https://www.nbvv.nl/vraagprogramma/ . Op het inschrijfformulier dient in
blokletters te worden vermeld: Naam, adres en postcode, kweeknummer en naam van uw
eigen vereniging of afdelingscode. De klasse waarin de vogel is ingedeeld en de soort en/of
kleur van de vogel. De waarde van de vogels en kooien t.b.v. verzekering. Attentie: voor
grondvogels dient u een kopie van het originele ent bewijs af te geven.
Art. 3 Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel, stellen € 2,25, stammen € 4,50. De
catalogus is verplicht voor iedere inzender, kosten € 2,00
Art. 4 De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op woensdag 9 november 2022 in het bezit te
zijn van de tentoonstellingssecretaris E-Mail: vogelverenigingdecannenburgh@gmail.com of
H.W.Dijkkamp Bossenbroekerweg 1 8171 LK Vaassen.
Art. 5 Het inschrijfgeld dient gelijktijdig, dus uiterlijk op 10 november 2022 zijn voldaan door
contante betaling of door overmaking op NL05RABO0364482087. Indien U op 20 november
nog geen bericht heeft ontvangen, dient men contact op te nemen met de TT Secretaris Email: vogelverenigingdecannenburgh@gmail.com
Art. 6 Indien de handelswaarde van de vogels en kooien is vermeld op het inschrijfformulier
dan zijn deze vanaf het inbrengen tot aan het afhalen verzekerd tegen brand, verstikking
door brand of diefstal met braak conform de door de N.B.v.V. gesloten verzekering. Art. 7 Op
het inschrijfformulier dient aangegeven te worden of u gebruik wilt maken van klapkooien.
Art. 8 Het inbrengen van de vogels is op dinsdag 22 november tussen 19.30 uur en 20.30
uur. In kerkelijk centrum “De Rank” Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen. Bij het inbrengen
dient men de inbreng-/afhaalkaart bij zich te hebben. Vogels worden alleen ingenomen door
de TT commissie. Het is de inzenders niet toegestaan bij het inbrengen van de vogels achter
de afgifte tafels te komen, met uitzondering van eigenaren van vogels voor klapkooien. Deze
vogels worden door de eigenaar onder begeleiding van een lid Van de TT commissie in/uit de
klapkooien gezet/gehaald. Na afgifte van de vogels is het TT bestuur verantwoordelijk voor
de tentoongestelde vogels tot aan de teruggaaf op zaterdag 26 november.
Art. 9 De kooien dienen van binnen helder wit en aan de buitenkant mat zwart te zijn. De
zaadbakjes En fonteintjes dienen wit te zijn. Het kooinummer in het midden onder het voorfront
bevestigen. Bij het inbrengen dienen de kooien voorzien te zijn van voldoende
bodembedekking. Hiervoor dient wit schelpenzand te worden gebruikt. Bij grote parkieten
wordt voer op de bodem verstrekt. Bij vogels met natte ontlasting, bijv. (glans) spreeuwen

en (zang)lijsters absorptie korrels en vogels die in zogenaamde klapkooien worden ingestuurd,
worden er schelpenzand gebruikt. Kooien die hieraan niet voldoen worden geweigerd.
Indien vogels speciaal voer nodig hebben, dient men dit zelf mee te brengen en te
vermelden bij het inbrengen. De verpakking moet voorzien zijn van naam en kooinummer.
Art. 10 De kooien moeten tijdens het inbrengen voorzien zijn van een vol zaadbakje rechts
(m.u.v. alle Parkietachtige, zij worden op de bodem gevoerd). Het drinkfonteintje graag
omgekeerd aan het front hangen en wordt na het plaatsen op de TT stellingen door de TT
commissie gevuld.
Art. 11 Eigen kweekvogels dienen bij het inbrengen te zijn voorzien van een gesloten
N.B.v.V.-ring die overeenkomt met het opgegeven kweeknummer van de N.B.v.V. Ook
ringen van een bij de COM aangesloten andere organisatie zijn toegestaan, mits dit is
vermeld op het inschrijfformulier. Wel dient een kopie van de ringenregistratie te worden
meegezonden met het inschrijfformulier. Vogels met meer dan één ring worden niet
ingenomen.
Art. 12 Inzenders van grondvogels dienen bij het inbrengen van hun vogels de originele ent
verklaring In te leveren bij het secretariaat, deze wordt bij het afhalen van de vogel(s) weer
mee teruggegeven.
Art. 13 Zieke of gebrekkige vogels, evenals vuile en/of afwijkende kooien worden niet
ingenomen. Voor sterfte tijdens de T.T. is het TT bestuur niet verantwoordelijk.
Art. 14 Op of aan de kooien mogen geen andere tekens worden aangebracht dan die welke
door het TT bestuur zijn voorgeschreven. De stickers met de daarop vermelde kooinummers
dienen onderaan in het midden van de TT kooi te worden aangebracht.
Art. 15 De vogels worden door de leden van de TT bestuur, of door de door hen aangewezen
personen tijdens de T.T. verzorgd en gevoerd; zie ook Art. 9
Art. 16 Er mogen geen vogels uit de kooien gehaald worden. Eerst toestemming vragen aan
betreffende liefhebber.
Art. 17 Eenieder die onregelmatigheden constateert tijdens de T.T. dient dit onmiddellijk aan
het TT bestuur te melden.
Art. 18 Het bondskruis kan alleen gewonnen worden door leden van Vogelvereniging “De
Cannenburgh” uit Vaassen. Deze prijs wordt conform het eigen TT reglement toegekend.
Art. 19 De bondsmedailles worden door het TT bestuur verdeeld. Deze medailles kunnen
gewonnen worden door alle inzenders die aan de Kleine Kring tentoonstelling meedoen.
Art. 20 De opening en prijs uitreiking is op donderdag 24 november om 20.00 uur.( open tot
22.00 uur) De overige openingstijden van de T.T. zijn: Vrijdag 25 november van 13.00 tot
21.00 uur. Zaterdag 26 november van 10.00 tot 17.00 uur. Om 16,30 zal door de vereniging
die de meeste vogels ingestuurd heeft het krentenbrood worden aangesneden en uitgedeeld
worden onder de bezoekers. De sluitingsceremonie is om 16.45 uur. Aansluitend worden de
vogels uitgegeven.

Art. 21 Er is aparte verkoopklasse aanwezig en is alleen voor EK vogels , inbrengen na overleg
met verkoopklasse leider K. van de Oosterkamp 0624321591. Niet verkochte vogels dienen
half uur voor sluiting TT te worden opgehaald ,
Art. 22 Vogels dienen afgehaald te worden op zaterdag 26 november na de
sluitingsceremonie, vanaf 17.00 uur tot 17.30 uur, onder overlegging van het
afhaalformulier. De vogels worden uitgegeven per vereniging, waarbij de inzenders met de
langste reistijd het eerst aan de beurt zijn. Vogels worden alleen afgegeven door de TT
commissie. Het is de inzenders niet toegestaan bij het afhalen van de vogels achter de afgifte
tafels te komen, met uitzondering van de eigenaren van vogels, zoals vermeld in artikel 8. Zij
kunnen in bijzijn van een TT medewerker de vogels uit de kooien halen.
Art. 23 Iedere inzender is gebonden aan dit reglement en dient in overeenstemming mee te
handelen.
Art. 24 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het TT bestuur. Het TT
bestuur Vogelvereniging “De cannenburgh “Vaassen
Art. 25. Wij hanteren het privacy reglement van de N.B.v.V. Uitzondering is de mogelijkheid
van fotografie. Indien u niet gefotografeerd wenst te worden meldt dit direct aan de
fotograaf.

