
Kort verslag van de  districtsvergadering gehouden op 9 april 2019 
 
1.Opening: 
 
Vanuit het hoofdbestuur is Albert Zomer deze avond aanwezig als afgevaardigde. 
 
Bericht van verhindering: Steenwijk S15, Zwartsluis Z12, Bathmen B52 en Olst/ 
Diepenveen OD01 
 
 
Zoals gebruikelijk gaan we eerst over tot het herinneren van onze  Overleden 
leden NBvV district Overijssel die ons sinds de vorige vergadering in oktober 
ontvallen zijn en opgenomen in “onze Vogels”. 
 
J. Renleo, Twello (T08) 
A.A. Kokkelink, Ootmarsum (O34) 
G. Donkervoort, Almelo (A15) 
A. Lanjouw, Gramsbergen (G33) 
F.A.A. van Elst, Deventer (D01) 
F.H. Terhurne, Enschede (319) 
L.Hetebry, Witte Paarden (S39) 
B. Kerkhof, Delden (A15) 
G. v.d. Streek, Hasselt (H22) 
R. Rooda, Emmeloord (E19) 
M.B. Mulder Oldenzaal ((O05) 
R.H. Jannink, Wierden (W25) 
J. Jongerius, Haaksbergen (H67) 
R.J.F. Westendorp, Haaksbergen (H67) 
 
Ze blijven in onze gedachten. We wensen de familie alle steun en sterkte 
 
Mededelingen algemeen: 
Op de eerste plaats een welgemeend sorry voor de weergave van enkele 
onvolkomenheden van de agenda en andere stukken  op de site in het districtsblad. 
omdat de drukker sneller was dan de auteurs. 
De notulen zijn in de oktobervergadering door onze districtssecretaris keurig 
uitgewerkt,  maar op onverklaarbare wijze zijn deze compleet van zijn computers 
verdwenen. Hier valt ook niets meer  in te redden of te achterhalen. Het is dan ook 
niet anders! Sorry daarvoor.   
De notulen van vanavond zijn dan ook concept-notulen en kunnen ter plaatse 
worden aangevuld en/of gewijzigd. 
Gezien de tijd die er  over heen is gegaan (oktober 2018 - maart 2019)  hebben we 
met elkaar gekeken naar een passende oplossing en hebben  de verkorte versie 
zoals die aan alle verenigingen is gestuurd , met de aanpassingen en aanvullingen 
die we ons konden herinneringen  en de aantekeningen die we nog  hadden,  
aangepast en nu als concept- notulen opgenomen in het districtsblad. 
  
U heeft vanavond de afdelingsenveloppe gekregen waarin evt. speldjes zitten voor 
de jubilarissen binnen uw vereniging. Hier zitten nu ook de 50 en 60 jarig 
jubilarisspelden bij. We hebben binnen het districtsbestuur afgesproken met 
instemming van de bondsraad dat wij als districtsbestuurders niet meer specifiek 
naar uw verenging komen voor de 50 en 60 jarige jubilarissen. Alleen als we op de 



avond van de opening aanwezig kunnen zijn bij de aan ons toegedeelde vereniging , 
gaan wij de spelden  wel overhandigen.  
 
Ook zit in deze enveloppe de toestemming voor de tentoonstelling 2019   
Op 5 verengingen na , waarvan ik graag op zeer korte termijn de aanvraag zou willen 
ontvangen in drievoud met de keurkontracten in enkelvoud.  
 
Ik wil u ook namens de overige districtsbestuurders weer hartelijk bedanken voor de 
gastvrijheid tijdens uw tentoonstelling afgelopen jaar.  
 
t.a.v. Agendapunt 5 en 6. U heeft geen geloofsbrief bij de stukken aangetroffen, 
omdat we tijdens deze vergadering nog niet kunnen stemmen i.v.m. uitstel AV naar 
later tijdstip,  zie het jaarverslag van de NBvV. 
 
Agendapunt 13 a toevoegen: bespreken concept tt regelement 2019. 
 
Op dit moment is er nog geen aanmelding voor een districtsshow 2020  bij ons 
bekend en dus nog vacant, er wordt wel binnen diverse besturen  gekeken naar 
mogelijkheden maar nog niemands heeft zich daadwerkelijk gemeld.  ik heb al wel 
geruchten gehoord dat er evt. bereidheid is bij een vereniging maar die is nog niet 
bevestigd. De vraag die dan ook nog open ligt is : Is er voor 2020 een vereniging die 
de districtsshow wil en kan organiseren? Anders gaan we deze vereniging 
benaderen!  
Graag binnen 3 dagen (voor vrijdag a.s.) horen we van u !   
 
Agendapunt 16,staat in agenda fout: bij  2e keer punt 13 moet zijn 
jeugdontmoetingsdag 2019 Genemuiden 
En punt 14 is 17 punt 15 wordt dan 18 
  
Sorry voor het ongemak 
  

2. notulen 9 oktober 2018 
           Ik heb een brief binnen gekregen dd 20 maart  van afdeling Dalfsen namens 

het voltallige afdelingsbestuur van deze vereniging, betreffende nalatigheid en  
onvolledigheid van de notulen van de najaarsvergadering. 

           Hiervoor heb ik  uitleg gegeven wat er mis is gegaan en wil U dan nu vragen 
om deze notulen die we wel tot onze beschikking hebben samen te doorlopen.  

           we gaan nu blad voor blad kijken en voor zover als mogelijk en waar we nog 
zaken missen die we ons met elkaar nog kunnen herinneren vullen we dan bij 
deze aan. Op enkele kleine onvolkomenheden na (jaartallen die niet goed 
staan genoteerd) worden deze notulen door de vergadering als correct en 
volledig geaccepteerd en vastgesteld. De  Notulist wordt bedankt voor de 
weergave. 

 
3.      inkomende en uitgaande stukken 
          

 Brief afd. Dalfsen betreffend verslag districtsvergadering dd 9 oktober 2018 

 Heeten H77 meldt dat ze op 1 maart 2019 bij het 50 jarige bestaan  opheffen 
te bestaan 

 Dedemsvaart wijziging  tt agenda 2020 ipv week 45 nu week 47 tt   

  Bestuurs mutaties/  e-mailadressen .  

 Diverse clubbladen, waarvoor dank  



 Meerdere aanvragen spelden voor jubilarissen en aanvragen voor bijzonder 
gewaardeerde leden daarover graag even op bldz 8 van het districtsblad lezen 
hoe de procedure is . 

 Aanvulling voor tt regelement die inmiddels zijn  veranderd 

 Uitgaande:  diverse mails   
          
 
 4. Behandeling jaarverslag en financieel verslag N.B.v.V. Het heeft geen zin 
tijdens de vergadering specifieke vragen, dan wel gedetailleerde uitleg te vragen 
over het financieel verslag van de N.B.v.V. Evt. vragen dient U schriftelijk te stellen 
aan de penningmeester van de N.B.v.V. met name vragen over specifieke financiële 
zaken waar ook het districtsbestuur geen antwoord over kan geven, algemene zaken 
zijn wel mogelijk om vragen over te stellen.  
 
5. Bespreken afdelings- en bondsvoorstellen waren bij  het uitbrengen van de 
agenda niet bekend vandaar dat we daar niet over kunnen stemmen.  
Het stembureau zou anders zijn  gevormd door. St Jans Klooster J03,  Steenwijk 1 
S15, Steenwijkerwold S39. Echter omdat er niet is gestemd zullen deze verenigingen 
doorschuiven naar de najaarsvergadering om het stembureau te vormen.  
 
6. Verkiezing leden hoofdbestuur: hr. Munniksma  en niet herkiesbaar,  Hr. Snijder 
aftredend en herkiesbaar aftredend en herkiesbaar hiervoor heeft u vanavond nog 
geen  stem kunnen uit brengen omdat bij het bekend maken van de agenda dit nog 
niet bekend was.  
 
 7. Reguliere verkiezing leden districtsbestuur.  
Periodiek aftredend en herkiesbaar in 2019: secretaris Jan van Duuren herkiesbaar. 
 en 2e penningmeester Jacob Hakvoort die niet herkiesbaar is. 
Jan wordt door voltallige vergadering herkozen.   
Het districtsbestuur draagt Rick Oudenampsen  als kandidaat voor de vacante functie 
en als opvolger van Jacob.  
Reglementair konden tot 31 december 2018 tegenkandidaten worden gesteld door 
de afdelingen. Er zijn geen verdere kandidaten aangemeld. De voltallige vergadering  
kan achter deze keuze staan. We feliciteren Rick met de toetreding van het 
districtsbestuur.  
 
8. Afscheid districtsbestuurder Jacob Hakvoort en Geert Ongena  
Jacob heeft 14 jaar als districtsbestuurder meebestuurd en na een korte stop nu 
weer drie jaar  als 2e penningmeester . Door privé drukte heeft hij de beslissing 
genomen te stoppen, we respecteren dit en willen hem hier voor hartelijk danken.  
 
Geert heeft gedurende de afgelopen drie jaar gefunctioneerd als toezichthouder 
vanuit de ANBV na de samenvoeging van  beide bonden .We willen hem hiervoor 
hartelijk bedanken.    
 
 8. mededelingen NBvV  
 
Mededelingen N.B.v.V. en terugblik C.O.M,  
We kunnen terug kijken op een geslaagd en indrukwekkend evenement. 
Het organisatiecomité binnenkort zal evalueren. De penningmeester  kan nog geen 
cijfers geven. deze zijn nog niet bekend en er komen nog veel facturen e.d. binnen. 



We spreken respect uit voor de vele vrijwilligers. De Mondial is een meerwaarde voor 
de vogelsport in Nederland geweest. Ook de convoyeurs hebben veel goed werk 
hebben gedaan. Geruchten over diefstal van vogels zijn veelal nergens op 
gebaseerd. 
Commerciële verkoop van vogels: het was veel werk, maar e.e.a. is goed verlopen. 
De opslag in campers e.d. was (voor zover controleerbaar) ook conform de gestelde 
normen. Helaas trof men ook een paar handelaren aan die soms lastig in de juiste 
banen te leiden waren, maar het merendeel heeft zich prima aan de afspraken 
gehouden 
 

 verplaatsing AV vergadering naar 28 september, agenda is nog niet definitief          

 districtsvergadering zal hws 24 september worden  gehouden ipv oktober.  

 Mededelingen district  
 
PAUZE  
 
10. Bespreking financieel verslag districtsfonds Geen vragen en op -en 
aanmerkingen.  
 
11. Verslag kascontrole commissie Dedemsvaart D14, Hof van Twente D29 en  
Ens E19. Kasboeken zijn goed bevonden, compliment voor de penningmeester.   
 
 12. Terugblik district TT 2018 Ommen , we kunnen terugkijken op een ontzettend 
mooie show, mooie zaal en ieder was erg tevreden, goede show en alles is prima 
verlopen. Voor herhaling vatbaar, Hierna uitreiking herinneringsstandaard .  
 
13. uitreiking afdelingklassementprijzen. Zie bijlage.  
Gedeelde 3e plaats : W25 Wierden  en O24  Wijhe 
 2e plaats O22 Ommen 
 1e plaats  A15 Almelo 1 
 
13a tt regelement 
 TT reglement DTT Twello 1 en 2:  toevoegen : punt 20 wet op privacy en punt 18 
moet doorschuiven, staat er niet tussen.  Prijs per vogel is met  0,25  verhoogd , 
maar daarvoor worden de waterglaasjes aangeboden.  
  
 Jeugdleden wederom gratis inzenden op district  jeugdleden 
 
14 en 15 stemming uitslag daar we tijdens deze vergadering geen verkiezingen 
hebben vervalt punt 14 en 15 
 
16. jeugontmoetingsdag  
 
Afdeling Genemuiden G20  heeft zich aangemeld om de jeugontmoetingsdag 2019 
te organiseren. Alle jeugdleden  krijgen via bondsbureau  de inschrijfformulieren en 
uitnodiging. 
de volgende gegevens graag aanvullen en vervangen: 
De jeugdleden krijgen via het bondsbureau t.z.t. de originele en juiste 
inschrijfformulieren  toegezonden.  
De dag is in  het verenigingsgebouw d’Overtoom. Grutto 1 te Genemuiden  waar we 
te gast zijn bij vogelvereniging “Vogellust” uit Genemuiden.  



INSCHRIJFFORMULIER  voor 16  september 2019 inzenden naar   
 Vogelvereniging “Vogellust”. Genemuiden 
T.a.v. :  Andre van Dijk [h.jvandijk@outlook.com] , mobiel: 06-21946593 
p/a Stuivenbergstraat  64,  8281  EM    Genemuiden 
  
P.S.  Afdelingssecretarissen wilt U de jeugdleden aansporen om aan dit evenement 
mee te doen. Het wordt een leuke dag !   
Genemuiden verwacht veel jeugdige leden.  
 
 
17. Rondvraag  
Afd. Beckum geeft aan dat het goed is om ook bij de DTT aan te geven dat de 
mogelijkheid van fotograferen aanwezig  i.v.m. de wet Privacy . 
 
Afd. 343 Vriezenveen vraagt hoe en wanneer er nog wel de mogelijkheid bestaat dat 
50 en 60 jarige jubilarissen worden gehuldigd  door een districtsbestuurder. Dit alleen 
als deze op de openingsavond aanwezig is.  
18.Sluiting 
 
Rest mij om u allen namens het overige districtsbestuur te danken voor uw komst. 
 
 
Harry Oude Vrielink  
districtsvoorzitter  


