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Nieuwsbrief District
Zeeland
Tentoonstellingen 2020
Alle afdelingen in het district Zeeland hebben besloten door het Corona (Covid 19) virus in 2020
geen tentoonstelling te organiseren met als meest voornaamste reden om risico’s voor de gezondheid van deelnemers, keurmeesters en toeschouwers te voorkomen. Een enorme teleurstelling
voor de vele vogelliefhebbers in Zeeland, want voor velen is de deelname of het bezoek aan een
tentoonstelling de reden om lid te zijn van een vogelvereniging. . Het delen van de kennis over de
vogels en het gezellig samenkomen is op een heel laag pitje komen te staan. Het contact met de
leden vindt voornamelijk digitaal plaats omdat het fysiek samenkomen toch redelijk beperkt wordt
door alle coronamaatregelen. Al met al voor vele (vogel) verenigingen is 2020 een jaar om nooit te
vergeten. Hopelijk biedt 2021 meer mogelijkheden en is het houden van een tentoonstelling met
beperkte maatregelen voor afdelingen weer wel mogelijk.
In de Districten West Brabant en Zuid-Holland zijn wel wat tentoonstellingen gepland. Het betreft
dan wel vaak een 1 dag show, alleen toegankelijk voor inzenders. ‘s ochtends inbrengen, eventueel
een lezing, en dan ‘s middags ophalen en naar huis. Door de laatste ontwikkelingen in het kader van
corona blijft het wel spannend of deze tentoonstellingen inderdaad door kunnen gaan.
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Alhoewel elke vogelvereniging nog wat in mineur is omdat de tentoonstelling 2020 niet kan doorgaan, is de aanvraag voor 2021 inmiddels door alle verenigingen ingediend. Hierbij een lijst met de
naam van de vereniging en de week van hun TT.
Week
Datum
Organiserende Vereniging
39
27 sep-3 okt
District Jeugdshow
40
4 okt -10 okt
PSC Midden Zeeland
41
11 okt-17 okt
Aardenburg
42
18 okt-24 okt
Arnemuiden, Kapelle, Oost Souburg
43
25 okt-31 okt
I
IJzendijke, Nieuw-Namen
44
1 nov– 7 nov
Yerseke
45
8 nov-14 nov
Oud-Vossemeer, Terneuzen ?
46
15 nov-21 nov
Goes ?
47
22 nov-28 nov
Kloosterzande, Clinge, Tholen
48
29 nov– 5 dec
Krabbendijke, Axel
49
6 dec-12 dec
DTT Vogelliefhebbers Walcheren
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NK 2021 AFGELAST
Op zaterdag 26 september heeft de
Bondsraad besloten om op advies
van de werkgroep en het hoofdbestuur om het NK2021 af te gelasten.
Aanvankelijk was het standpunt dat
de NK2021 door moest gaan als het
ook maar enigszins mogelijk was.
Echter, uit een gehouden enquête
onder de oud-inzenders, standhouders, medewerkers en speciaal
clubs, is gebleken dat we maximaal
op 50 tot 75% van de deelname konden rekenen.
De werkgroep heeft deze cijfers in
de begroting opgenomen en kwam
tot de conclusie dat het negatief
resultaat onverantwoord hoog zou

worden.
In geval dat de financiële cijfers veel
positiever geweest zouden zijn, zou
het inrichten van een corona-veilige
tentoonstelling nog een hele opgave
geweest zijn met een verplichte digitale registratie, kaartverkoop en
tijdsloten voor de bezoekers.
Gezien de toename van het aantal
besmettingen is het wellicht sowieso
verstandiger om er voor de komende NK-editie een streep door te
zetten.
De Bondsraad heeft dit besluit met
pijn in het hart genomen en rekent
op ieders begrip.

Bij een beslissing genomen op basis van verstand of gevoel, blijft altijd een gevoel
van teleurstelling over als het verstand zegeviert.

Kalender NBVV 2021
De nieuwe NBVV Kalender is
er weer.
U kunt deze kalender voor uw
vereniging bestellen via het

districtsbestuur, door een
mail met het aantal kalenders
te sturen aan:
leoquist@zeelandnet.nl.
De kalenders kosten € 2,50
per stuk .
Na de bestelling/levering ontvangt u dan een factuur via de

penningmeester van het districtsbestuur
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Najaarsvergadering District Zeeland geannuleerd

Aangezien alle verenigingen in Zeeland de activiteiten voor het jaar 2020 hebben geannuleerd vanwege Corona, heeft het districtsbestuur besloten om
ook de najaarsvergadering te annuleren.
Gezien de onzekerheid wat betreft (nieuwe)) maatregelen om Coronabestemming te voorkomen en toch ook de risicovolle doelgroep die aanwezig is op
deze vergadering, lijkt het ons verstandig om dit risico niet te nemen.
Vandaar dat we door middel van deze nieuwsbrief de afdelingen willen bijpraten. U kunt hem ook doorsturen naar uw leden. Indien u naar aanleiding
van dit besluit vragen heeft kunt u deze richten tot 1 van de leden van het
districtsbestuur

Jubileum vereniging
Indien een vereniging 25,
40, 50 of 60 jaar bestaat
kan men dit melden bij de
voorzitter van het district
Zeeland. Hij zal dan zorgen
dat namens het district en

NBVV een geschenk zal
worden overhandigd.
Overzicht actuele verenigingen en oprichtingsjaar:

Speld 25, 40, 50 of 60 jaar lid NBVV

Jubileumspeld Leden

Arnemuiden

1961

Aardenburg

1967

Axel

1951

Clinge

1949

Goes

1965

Kloosterzande

1962

Krabbendijke

1964

Nieuw Namen

1954

Oud-Vossemeer 1972
Vanuit de NBVV worden ter ere van het 25 jarig, 40 jarig, 50 jarig of 60 jarig
lidmaatschap, jubileumspelden ter beschikking gesteld, die kunnen worden
aangevraagd bij de voorzitter van het district.
De spelden worden toegestuurd of eventueel op verzoek uitgereikt door de
voorzitter of een ander lid van het districtsbestuur. In principe gebeurt dit alleen bij alleen bij jubilarissen vanaf 40 jaar en ouder. De speld voor 25 jaar kan
door de vereniging zelf worden uitgereikt.
De vereniging kan deze jubilarissen ook laten vermelden in Onze Vogels door
tijdig aan het bondsbureau de naam van het lid, de verenigingscode en het
aantal jaar jubileum door te geven.
Alleen bij leden die een jubileum vieren van 50 jaar en ouder en bij de uitreiking
van een speld bijzondere waardering bestaat de mogelijkheid om een foto met
wat tekst op te nemen in Onze Vogels. De toezending van de foto en tekst moet
door de vereniging zelf worden aangeleverd bij het bondsbureau. Afhankelijk
van de beschikbare ruimte wordt door de redactie Onze Vogels bepaald in welke maand dit wordt opgenomen.
Het aanvragen van een speld bij voorkeur via een mail aan de voorzitter van het
district, voorzien van naam, kweeknummer en aantal jaar lidmaatschap van het
betreffende lid. In de mail kan aangegeven worden of de speld moet worden
toegezonden of dat deze op een ledenvergadering/feestavond moet worden
uitgereikt, Graag dan wat informatie over het lid meesturen zoals: welke soort
vogels hij/zij houdt, actief in vereniging, functie in bestuur, etc.

Oost Souburg

1964

Rilland

1964

Tholen

1954

Terneuzen

1956

IJzendijke

1979

Yerseke

1959

Westerschouwen ?
Domburg en Vlissingen fuseren in 2020 . Naam nieuwe vereniging wordt Vogelvrienden Walcheren.
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Surveillanten Zeeland
In 2019 hebben diverse personen de
opleiding surveillant afgerond.
Ze hebben verschillende modules
op het gebied van dierenwelzijn en
wetgeving doorgenomen en vragen
hierover beantwoord.
Hiernaast hebben ze in de eigen vereniging en/of andere tentoonstelling
een audit gehouden. Nadat ze aan
alle opdrachten hebben voldaan,
zou aan hen het certificaat NBVV
surveillant worden uitgereikt.
De planning was dat dit zou gebeuren op de voorjaarsvergadering.
Doordat deze vergadering is geannuleerd, heeft uitreiking niet plaatsgevonden. Nu ook de najaarsvergadering komt te vervallen, zullen de certificaten worden toegestuurd aan
degenen die deze nog niet hebben
ontvangen.

Als coördinator voor de surveillanten
in Zeeland heeft de voorzitter van
het district Zeeland, Leo Quist, zich
aangemeld om de opleiding vakbekwaamheid houder van Vogels te
gaan volgen. In deze rol zal hij de
surveillanten begeleiden, aanvullend
op de informatie die zij ontvangen
van de commissie Dierenwelzijn.
De Surveillanten in het district
Zeeland zijn:
A.Bazen
L.Quist
H.de Poorter
R.Schout
R.den Hollander
J.Verstraate
C.Bonte
W.de Graaf
P.de Dreu
K.Goud

2020 en 2021 zullen voor de surveillanten voornamelijk in het teken staan van het
bijhouden van hun kennis. Het uitvoeren van een audit zal in 2020 niet mogelijk
zijn omdat er geen tentoonstelling wordt gehouden. In 2021 zal duidelijkheid
moeten worden verkregen over de status van de surveillant en hoe we moeten
omgaan met de inzet van een surveillant bij een vereniging die geen surveillant
heeft. Bij elke tentoonstelling /beurs minimaal 1 surveillant en verplichte audit ?
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Dierenwelzijn: Ethogram
Alhoewel de invoering van de zogenaamde positieflijst wat vertraging
heeft opgelopen, blijkt dat Europese wet en regelgeving nog steeds een
gevaar vormt voor onze hobby vogels houden. De commissie dierenwelzijn wordt door diverse partijen gevraagd en ongevraagd om advies
gevraagd bij het beoordelen van Nederlandse en Europese wetgeving.
Inmiddels hebben verschillende bonden (houderijen) zich verenigt om

samen op te trekken . Gezamenlijk kunnen we een grotere vuist maken
tegen de politieke partijen die onvoldoende beseffen wat deze wet– en
regelgeving voor onze hobby kan betekenen.
De surveillanten en ook de leden van het hoofdbestuur van de NVVB
hebben de vraag gekregen van de commissie dierenwelzijn of zij bereid
zijn om het gedrag van hun vogels te observeren en vast te leggen. Dit
kan worden vastgelegd in een ethogram, Doel van deze ethogrammen
is dat op basis van onderzoek hiervan meer inzicht kan worden verkregen of het houden vogels in kooien/volières van invloed is op hun natuurlijk gedrag. Indien ook andere vogelliefhebbers hier aan willen

‘

meewerken, kunnen zij een verzoek indienen bij de voorzitter van het district
Zeeland die dan de informatie hierover en de voorgeschreven
formulieren zal toesturen.
Op basis van de ingezonden stemformulieren voor de voorstellen die op
de agenda staan voor de Algemene
Vergadering op 17 oktober 2020, is
de volgende uitslag vastgesteld voor
het district Zeeland
Voorstel 10 A Herverkiezing Dhr Zomer als lid Hoofdbestuur
Voor
582
Tegen
0
Blanco
0
Niet Uitgebrachte stemmen
335
Onwaarde
0

Voorstel 10 B Verkiezing de heer
Mertens als lid Hoofdbestuur
Voor
582
Tegen
0
Blanco
0
Niet Uitgebrachte stemmen
335
Onwaarde
0

Voorstel 11A Voorstel Bondsraad tot
wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement
Voor
582
Tegen
0
Blanco
0
Niet Uitgebrachte
stemmen
335
Onwaarde
0
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NBVV

Districtsbestuur Zeeland

Zie site NBVV voor aanvullende informatie over het district Zeeland en alle regle-

Functie/ Naam

E Mail

dsvademeum.

Voorzitter: Leo Quist

leoquist@zeelandnet.nl

Bondsbureau is bereiken via info@nbvv.nl

Secretaris: Adrienne Thijs

athijs@zeelandnet.nl

Penningmeester: Klaas Sijp

zeebaarswdorp@hotmail.nl

2e voorzitter: Rien Schout

schoutvogel@zeelandnet.nl

Bestuurslid: Henny de Poorter

heremelo@zeelandnet.nl

menten die opgenomen zijn in het Bond-

