MAART 2022
“De NBvV, dat zijn we samen!”

Voorlichtingsbulletin
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
tel. 0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Ereleden en Leden van Verdienste
• Bondsraad en Districten
• Keurmeesters

Als bijlage bij dit bulletin ontvangen de afdelingen het stemformulier voor de Algemene Vergadering

Algemene
Vergadering 2022
Deze vindt plaats op 21 mei a.s. in “De Aker”, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten.
Het boekje met daarin het jaarverslag 2021 en de stukken voor de vergadering is u per post toegezonden.
Hierin vindt u ook nadere informatie over de stemmingen voor deze AV.
E.e.a. is ook te raadplegen via de downloads op onze
website.

Ringenbestelling
Het zal u niet ontgaan zijn dat de wijze waarop de leden
ringen kunnen bestellen vanaf 01 april a.s. zal wijzigen.
E.e.a. is in november middels een schrijven aan alle
ringencommissarissen en in januari met een artikel in
Onze Vogels uitgelegd.
In het blad van maart verschijnt een uitleg over de wijze
waarop men kan inloggen.
Alle leden kunnen vanaf deze datum alleen nog online
bestellen. Vanaf deze datum kunnen zij spoedbestellingen voor 2022 en de ringen voor 2023 zelf bestellen.
Dit is de enige wijze waarop er nog ringen besteld kun-

nen worden.
De informatie op onze website wordt einde maart
aangepast.
De eerder al bestelde ringen voor ronde 4 worden nog
op 15 mei door het bondsbureau naar de ringencommissarissen verzonden, daarna vervallen de bestelrondes en kunnen de bestaande bestelformulieren niet
meer gebruikt worden. Ook het speciale formulier voor
ringen voor beschermde soorten komt te vervallen.
Iedere besteller logt dan namelijk persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek
zijn vastgelegd.
Ons bereiken vragen van de leden die niet beschikken
over internet. Feit is dat iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen in kan loggen en bestellen.
Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te
loggen. De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven, dus zij
zijn een prima vraagbaak.
Men betaald direct bij de bestelling, wordt via het
opgegven mailadres op de hoogte gehouden van de
status en de ringen worden middels track&trace verzonden.
Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het
door het lid opgegeven adres verzonden. Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten
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is dat wij hierop geen uitzonderingen meer kunnen
maken, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat
vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet
in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd
productie na opdracht en dat kost tijd.
Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.k.v. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober
2022.
De nieuwe prijzen zijn:
Normale ringen
Ringen beschermde soorten
RVS ringen
Grote blank aluminium ringen
Behandel- en verzendkosten (per bestelling)
Opslag spoedkosten per ring
Opslag niet-leden per ring

€ 0,30
€ 0,40
€ 2,00
€ 1,00
€ 6,50
€ 1,00
€ 1,00

De NBvV blijft daarmee de goedkoopste leverancier van
officiële ringen!
Bij vragen of problemen kunt u uiteraard contact opnemen met het bondsbureau.
NB: vriendelijk verzoek aan alle ringencommissarissen
om de bestelformulieren voor ringen voor beschermde
soorten die op 1 april nog in hun bezit zijn nog even op
te sturen naar het bondsbureau - die moeten wij namelijk nog wel in archief houden!

Ledenadministratie
Er gaat helaas nog weleens wat fout bij de opgave van
jubilarissen, zowel t.b.v. de aanvraag voor speldjes (bij
uw district), als bij de opgave voor vermelding in het
maandblad. Let u er a.u.b. op dat alleen de daadwerkelijke jaren van lidmaatschap meetellen. Als iemand
er “een paar jaar tussenuit” geweeest is tellen die jaren
natuurlijk niet mee. Bij twijfel kunt u het beste eerst
even informeren bij het bondsbureau.
In tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen worden jubilea niet automatisch geplaatst. Niet iedereen
stelt dit namelijk op prijs. Wilt u plaatsing, dan zult u dat
dus altijd even door moeten geven.

Van de KMV
Beste leden en besturen van verenigingen,
Als vogelliefhebbers willen wij heel graag dat de deskundigheid in onze organisatie op een hoog peil blijft
staan.
Hiervoor is het nodig dat onze keurmeesters ook in de
gelegenheid worden gesteld om deze kennis op peil te
houden, en dat gebeurt vaak tijdens keuringen. Uiteraard zorgen wij als organisatie wel dat de keurmeester
de juiste bagage heeft, door bijscholing en technische
bijeenkomsten.
Maar de praktijk is nog steeds ons beste leermoment.
Wat zien wij tegenwoordig heel vaak gebeuren dat de
verenigingen keurmeesters uitnodigen die meerdere
brevetten bezitten.
Wij snappen dat dit voor een vereniging makkelijk en
goedkoper is.
Maar zo blijven de keurmeesters die zich echt helemaal
toeleggen op een soort vogel, bijvoorbeeld postuurkanaries, of parkieten echt achter wat betreft de keuringen.
Terwijl het voor de toch al steeds moeilijker wordende
hobby wel noodzakelijk is dat zij deze kennis blijven
behouden.
Want dat is naast allerlei andere problemen ook een
belangrijk gegeven.
Kwekers moeten tevreden blijven.
Dus liefhebbers en verenigingsbesturen geef deze
mensen ook de gelegenheid om hun kennis op peil te
houden.
Nodig hen ook uit voor een keuring, zijn het maar een
beperkt aantal vogels ga dan in overleg met de keurmeester om dit probleem te bespreken.
Namens Keurmeestersvereniging NBvV.

Wilt u wijzingen in uw bestuurssamenstelling a.u.b. zo
spoedig mogelijk doorgeven aan het bondsbureau?

Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV!
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