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Hallo allemaal,

de jaarvergadering staat op de planning. De diverse vaste onderwerpen zullen de revue weer passeren.

Verslag van de secretaris, het financieelverslag enzovoort en we hebben zelfs 2 jubilarissen om te huldigen.

Kom om mee te praten over de toekomst van onze vereniging en onze hobby!.

Voor de 2 bestuursfuncties van Jan van Egteren en Lubbbert de Boer die verkiesbaar zijn kunnen nieuwe 

kandidaten zich melden bij mij. Dit kan tot 45 min. voor aanvang van de jaarvergadering.

Beide kandidaten hebben zich overigens weer kandidaat gesteld.

De functie van materiaalcommissaris is helaas ook nog steeds vacant.

De regelgeving houdt velen van ons en ook de NBVV bezig. Hoor daar ook meer over op de vergadering.

Vergeet ook niet om in de agenda te zetten: 28 februari komt Christiaan Luttenberg vertellen

over de vele verschillende aspecten van vogels. 

Ik hoop velen van jullie te zien op de komende vergadering van 21 februari.

Met vriendelijk groet,

De secretaris





Notulen ledenvergadering 20-12-2022
Niemand heeft zich afwezig gemeld.

Opening:

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de 4 leden die zijn gekomen.

Notulen:

De notulen van de vorige vergadering 20-09-2022 worden voor akkoord aangenomen.

Ingekomen stukken:

- Mail afmelding A. van de Haar

- Mail afmelding B. Boeve

- Mail nieuwe TT advertentie van Van Norel 

- Mail met bedankje voor foto's van bakkerij van der Wal-Jolink

- Mail District met 12 stellingen

- Mailwijziging Dhr. Dijkhof

- Nieuw lid H. Bijsterbosch Welsum, had al een kweeknr

- Mail EJ Braakman, reactie op stellingen

Mededelingen:  

H. Bijsterbosch is aangenomen als lid, hij zal worden aangemeld bij de bond.

28 februari Christiaan luttenberg Burgers Zoo. Nog geen onderwerp bekend.

Verslag van de Grote Kring Jan Scholten en Hans zijn naar Apeldoorn.

Geen notulen ontvangen. Nog geen eigen bankrekening, 

alleen toezegging dat als er wat gebeurd het deel naar disctrict gaat. Dus geen zekerheid.

Cursus surveillant is niet voldoende voor org van TT een opzichter die de papieren heeft is

noodzakelijk kosten 6 a 700 eur. WK Napels kosten a 29 eur per stuk minimaal 500 stuks

Verslag Kleine Kring TT

Het was (TE) warm in de zaal. Bij binnenkomst geen waterflesjes had bestuur gezegd. Echter had 

een lid een bak met flesjes. Er zijn door Wezep leden gebeld om mee te doen aan open WEZEP.

NVWA geeft aan dat particulieren geen vogels meer mogen verkopen op beurzen. 

Aan kennisen en vrienden mag je ze alleen schenken.

UBN nummer registratie: Dit geeft roering tijdens de vergadering want dan kun je als 

particulier je vogels niet meer kwijt zonder dure cursus.

Activiteiten:

TT evaluatie: We moeten samen want alleen hebben we niet genoeg vogels.

Er waren veel positieve reacties, maar er waren wat kleine opstartfoutjes van de samenwerking.

Epe was hier wat strakker in.

Week 46 of Week 48? 2x voorkeur week 48 de rest van de leden maakt het niet uit.

Anderen vinden later minder goed door kou, 2 weken later.

De TT bekers, prijzengeld en de zak zaad voor meeste inzenders worden uitgedeeld.



WVTT: 

Jaarvergadering: Lubbert zou vanwege leeftijd wel iets minder willen doen. 

Een bestuurslid zou welkom zijn zonder speciale functie.

Rondvraag: 

Wim Junte: Hulp is welkom voor schilderen glaslatten gebouw, wie wil helpen?

Jan van Egeteren: Deelt kwitanties maandorgaan advertenties uit.

 Sluiting. Iedereen wel thuis.



Hier had uw advertentie 

      kunnen staan!

    Voor info neem contact op met

         de secretaris/redactie



JAARVERGADERING

Uitnodiging voor de jaarvergadering die wordt gehouden op

21 Februari a.s., aanvang 20.00 uur in het clubgebouw

Agenda ledenvergadering

1. Opening

2. Notulen vergadering

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Jaarverslag van de secretaris

6. Verslag van de kascommissie

7. Jaarverslag van de penningmeester

8. Bestuursverkiezing

9. Activiteiten

10. Wat er verder ter tafel komt

11. Rondvraag

12. Sluiting

Pauze: door de voorzitter te bepalen

Agenda

21-02 JAARvergadering aanvang 20.00 uur

28-02 Lezing door Christiaan Luttenberg aanvang 20.00 uur

12-03 Vogelmarkt 10.00 - 12.00 uur

02-04 Vogelmarkt 10.00 - 12.00 uur

04-04 Bestuursvergadering aanvang 20.00 uur

18-04 Ledenvergadering aanvang 20.00 uur





Onze antwoorden op de 12 stellingen doorgegeven aan district:

Stelling 1

Aanpassing van de bondsraad, deze bepaalt alles. Te autoritair en als bovenlaag.

Stelling 2

Ja districten verdwijnen door te weinig leden bij verenigingen (minder leden bij een vereniging -

verspreide leden - geeft overigens ook minder bestuursleden bij een vereniging!). 

Dus regio's is beter zodat elke vereniging een regio kan behouden

Stelling 3

Dit mag een vereniging zelf bepalen. De bond dient hier geen inspraak in te hebben.

Stelling 4

Voor elke vereniging is de TT het hoogte punt van het jaar. Dierenwelzijn is daar al een onderdeel van. 

Regelgeving (lees: behoud van onze hobby door bijv. UBN registratie) is het belangrijkste.

Richtlijnen andere commissies moeten duidelijkheid stellen. Bijv. Keurmeesters team 

niet te grote formaat vogels (die niet meer op hun poten kunnen staan)

Stelling 5

Nee dat is niet noodzakelijk indien er geen wezenlijk voordeel uit naar voren komt. Voortbestaan 

van de hobby hangt van Wetgeving af en daarbij behorende kosten van zoals genoemd de eventueel 

verplichte UBN registratie. https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden/bedrijfsmatig

Stelling 6

Beperking aantal dagen is voor de vogels beter. Digitaal keuren wordt voor de ouderen te moeilijk, 

ringen digitaal bestellen was al moeilijk voor velen. Verhouding vogel en kooigrootte onderzoeken.

Vitrines zien we niet zitten.

Stelling 7

De ondergroepen kunnen meer worden samengevoegd.

Stelling 8

Ja dit kan dus via plaatselijk bestuur naar de districten, maar er dient meer te worden geluisterd.

Digitaal stemmings onderzoek zou moeten kunnen.

Stelling 9

Eens, maar drempel moet niet te hoog zijn.

Dierenwelzijn moet in het oog gehouden worden, regelgeving moet voor hobbykweker

niet ONmogelijk worden gemaakt.

Stelling 10

Ja maar die wensen worden nu al uitgevoerd

Stelling 11

Verspreide leden zijn het einde van de verenigingen.

Stelling 12

Dat het minder wordt merken de verenigingen al langere tijd. Nederlands kampioen worden

heeft toch wel zijn charme.

Regioshow heeft geen voorkeur.
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