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Coördinatorenoverleg van 05 februari 2022. 
Aanwezig: Valerie Vermeersch, Eddy Vermoortele, Ignace Vercruysse, Stefaan De Witte,  
Guido Haeck, Wielfried Debels, Eric Strobbe, Geert Van Avermaet, Michel Moreels, Joeri 
Haeck, Rik Tanghe, Marc Vantieghem, Filip Santens, Luc De Schrijver, Eddy Dejonghe, 
Dominique Baert, Gino Welvaert 
 
Verontschuldigd: Gilles Peirs, Noël Vlaminck en Marnix Moerman 
 
 
- Welkomstwoord: 
Namens de collega’s van het Bestuursorgaan heet ik u van harte welkom op deze 
voorjaarsvergadering. Niettegenstaande het feit dat de nieuwjaarsmaand achter ons ligt, 
houd ik er toch aan u en uw families het allerbeste te wensen in dit nieuwe jaar. 
Ik hoop dat jullie gespaard mogen blijven van allerlei ellende en ongeluk . In eerste instantie 
doel ik uiteraard op jullie gezondheid. Voorbije coronacrisis heeft het voor ons allen bijzonder 
duidelijk gemaakt dat we bijzonder kwetsbaar zijn en vooral blijven. 
 
Afgelopen dinsdag 01 februari verloor onze federatie een waar icoon.  
Eerwaarde Heer Valeer Cools – onze ereproost- is ons jammer genoeg ontvallen. Uit respect 
en erkentelijkheid voor zijn warme en verrijkende inbreng in de samenhang van  onze 
vereniging wil ik graag één minuut stilte vragen. 
 
(---) 
 
Dat hij moge rusten in vrede. 
Onze erevoorzitter Noël Vlaminck en onze ondervoorzitter Marnix Moerman zijn 
verontschuldigd voor deze vergadering en zullen hedenochtend de federatie 
vertegenwoordigen op de uitvaartplechtigheid in Zandvoorde. 
 
Goede vrienden, 
het is voor ons allen even aanpassen doch voor het eerst sinds het bestaan van deze 
bijeenkomst dienen we noodgedwongen op digitale wijze te vergaderen.  
In deze context en om de vergadering iet of wat ordentelijk te laten verlopen, is het belangrijk 
dat we elkaar respecteren en vermijden dat we door elkaar beginnen te praten. Vanuit deze 
optiek wil ik dan ook vragen om uw microfoon af te zetten (= mute) wanneer je niet aan het 
woord bent. 
Wanneer u het woord vraagt of wil tussenkomen steek je het handje op. U krijgt vervolgens 
toestemming om uw inbreng te doen. Van zodra je uw tussenkomst beëindigd hebt, demp je 
uw microfoon en wis je het opgestoken handje. 
 
 
- De Uitzonderlijke Algemene Vergadering 
Op 06 maart 2022 vindt de 73ste Algemene Vergadering van onze vzw plaats. Deze heuglijke 
bijeenkomst brengt normaliter behoorlijk wat vinkeniers in beweging om hun opwachting te 
maken in Waregem. 
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Daar wij één en ander vooraf dienen voor te bereiden - zoals praktische afspraken en 
leveranciers vastleggen-  hakten wij reeds enkele weken geleden knopen door. De situatie in 
de zogenaamde vijfde golf was en is zeker nog niet denderend te noemen en voorzichtigheid 
blijft geboden. 
In overleg met Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem, de heer Kurt 
Vanryckeghem, en tot onze gezamenlijke diepe spijt, beslisten wij dan ook om de fysieke 
editie - net als vorig jaar – af te gelasten en eens te meer de digitale formule te hanteren. 
Onze volgehouden zorg voor de risicogroepen die tevens deel uitmaken van ons gild is en 
blijft de motivatie voor deze beslissing. 
 
Inmiddels zijn wij reeds een heel eind op weg in de realisatie van dit opzet.  
Zo werden: 

-  de mailadressen van onze stemgerechtigde leden, zijnde: afgevaardigden van 
maatschappijen, voorzitters van gewesten en coördinatoren van regio’s geupdated;  

- de uitnodigingen tot deelname aan de vergadering gepubliceerd en verspreid via onze 
“A.Vi.Bo.-mail” ; 

- overlegmomenten en praktische uitwerking van de stemming met de programmeur 
vastgelegd. 

 
Deze vergadering wordt aangekondigd als een “Uitzonderlijke Algemene Vergadering” daar 
uw Bestuursorgaan vraagt aan de opperste vergadering binnen onze federatie om zich uit te 
spreken over de voorgelegde wijziging van de statuten. 
 
De stemgerechtigde leden dienen zich inderdaad uit te spreken over een aantal zaken.  
Ik overloop graag in grote lijnen de voorgelegde kwesties. 

- financieel beheer 2021:  
In onze “A.Vi.Bo.-mail” van 19 januari laatstleden leggen wij de balans en de 
resultatenrekening van het voorbije werkjaar voor. Het zal betrokken leden 
ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat wij dit jaar eens te meer met een batig saldo 
afsluiten. Ik voeg hier echter onmiddellijk aan toe dat een aantal -hopelijk 
voorbijgaande – oorzaken hiervan aan de basis liggen.  
 
Zo heeft de coronacrisis er onder meer voor gezorgd dat wij voorbije jaar onze 
werking niet volledig konden ontplooien en een aantal voorziene kosten niet werden 
gemaakt. Denken we maar aan de werking van de Officiële Zangkeurraad, het 
Kampioenschap van België en tal van andere organisaties. 
 
Anderzijds valt u ongetwijfeld het deficitaire resultaat van ons A.Vi.Bo.-blad op. 
Wanneer u bovendien weet dat wij reeds enige tijd ernstig bespaarden door onder 
meer onze bladzijden zwaar terug te schroeven, begrijpt u ongetwijfeld de grote 
ademnood waarin dit kroonjuweel verkeerde. 
 
- begroting 2022:  
Op basis van een simulatie werden verhoopte inkomsten – gerealiseerd uit lidgelden, 
zettingformulieren en andere – geprojecteerd op de doelstellingen en geplande 
realisaties voor komend werkjaar.  
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In de rand vermelden we het feit dat de prijs voor de zettingformulieren werd 
verminderd naar €3 om de technische optimalisering van onze infokanalen mee te 
bekostigen.  
 
Zettingformulieren uit het verleden kunnen via de gewestleider worden ingezameld en 
gebundeld per gewest worden afgeleverd op het secretariaat. Het Bestuursorgaan 
betaalt de integrale prijs terug aan het gewest dat vervolgens zorgt dat betrokken 
maatschappijen hun tegoeden recupereren. 
 
U merkte ongetwijfeld dat een voorlopige raming van het geplande congres van 
november 2022 reeds werd ingecalculeerd.  
 
- ontlasting Bestuursorgaan; 
Waar in het verleden een positief antwoord op het financieel beheer van het voorbije 
werkjaar volstond als bewijs van kwijting,  dient de Algemene Vergadering nu expliciet 
het Bestuursorgaan te ontlasten voor het financieel beheer van het voorbije jaar. 
 
- wijziging van de Statuten: 
In volgend agendapunt kom ik hier uitvoerig op terug.  
Weet wel dat de wetgever ons na publicatie en het in werking treden  van het 
Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 enig respijt bood 
aan de verenigingen om deze wettelijke voorschriften binnen hun statuten op te 
nemen. 
 
- kandidatuur voor het Bestuursorgaan van Baert Dominique: 
Collega Dominique Baert heeft overeenkomstig zijn eerdere intentie gekandideerd om 
zijn mandaat voor zes jaar verlengd te zien door de Algemene Vergadering. 
 
- kandidatuur voor het Bestuursorgaan van Welvaert Gino. 
Eenzelfde vraag leg ik voor aan de welwillendheid van de Algemene Vergadering.  
In mijn verklaring op vorig coördinatorenoverleg en de voorbije Algemene Raad stelde 
ik onomwonden dat ik de grote transmissie waarin we nu verkeren – en gebaseerd op 
beslissingen van huidig Bestuursorgaan - mee tot een goed einde wil brengen.   
Ik hoop uiteraard dat de Algemene Vergadering Dominique en mezelf het vertrouwen 
schenkt zodat we binnen zes jaar A.Vi.Bo. voor een lange toekomst hebben 
klaargestoomd. 

 
Spijts onze veelvuldige oproepen en vermeldingen ontvingen wij welgeteld “nul” 
kandidaturen om de te begeven mandaten in te vullen. 
Niettegenstaande het feit dat we uit een bijzonder woelige, onzekere en 
ondankbare periode komen dit zowel voor de vinkensport, de federatie als uw 
Bestuursorgaan en er via sociale media behoorlijk met modder werd gegooid 
naar de aanpak van de crisis door deze laatste, geven bedoelde alzieners en 
betweters eens te meer “niet thuis”, dit wanneer ze de ultieme kans krijgen om 
verantwoordelijkheid te nemen, het roer om te gooien en het bijgevolg 
ongetwijfeld veel beter te doen.  
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De stemgerechtigde leden zullen in komende weken de nodige instructies ontvangen in hun 
mailbox. Zo ook de link die hen machtigt om namens hun maatschappij, gewest of regio 
voorliggende vragen te beantwoorden en hun stem uit te brengen. 
Mogen wij vragen dat iedereen nauwlettend zijn mailbox in het oog houdt en zeker ook eens 
in zijn ”spam”-berichten kijkt of onze berichtgeving daar niet in terecht kwam! 
 
Laat het echter duidelijk zijn: “Uw Bestuursorgaan garandeert de absolute anonimiteit van de 
stemming en heeft dan ook geen inzage in het stemgedrag van deze of gene regio, gewest of 
maatschappij.” Wij hebben hier bovendien geen behoefte aan, daar wij ervan overtuigd zijn 
steeds transparant te werken. 
 
Na het stemgebeuren dat binnen een bepaald tijdsbestek zal worden afgehandeld, ontvangt 
elk stemgerechtigd lid de uitslag van de stemming. 
Op de uiteindelijke Uitzonderlijke Algemene Vergadering op zondag  06 maart 2022 om 10 
uur wordt naast de andere aangekondigde agendapunten tevens de uitslag van de stemming 
officieel meegedeeld. 
 
Wij hopen alvast op een vlotte afhandeling en een positief verloop. 
 
 
- De herwerkte Statuten 
Zoals net aangehaald dienen de dames en heren stemgerechtigde leden van onze federatie “De 
Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond” op komende “Buitengewone 
Algemene Vergadering van zondag 06 maart 2022” uitspraak doen over de gecoördineerde 
Statuten zoals ze zijn verschenen in ons laatste “A.Vi.Bo.-blad” van 22 december 2021  en in 
“De A.Vi.Bo.-mail” van 26 januari 2022. 
 
De huidige Statuten werden immers herwerkt en aangepast aan de onderrichtingen uit het 
Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019  en de vernieuwde 
A.Vi.Bo.-realiteit.  
Inderdaad in een maatschappij in beweging kunnen en mogen we geen kans onbenut laten om 
als federatie enerzijds te voldoen aan de opgelegde wetgeving en anderzijds voeling te houden 
met de veranderde situatie. 
Belangrijkste wijzigingen zijn dan ook rechtstreeks gevolg van ons absoluut streven naar 
openheid en transparantie naast onze burgerplicht te voldoen aan de  huidige wetgeving. 
 
Terminologie wordt – waar nodig – aangepast aan wettelijke vereisten, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden geëxpliciteerd en afgetoetst aan de verordeningen zoals ze zijn vervat 
in vermeld Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. 
Anderzijds en in ondergeschikte orde willen wij bij deze gelegenheid graag de meer recente 
veranderingen in de schoot van onze werking verankeren en waar nodig bijschaven.  
 
Zo worden de bevoegdheden van de Algemene Vergadering integraal en onverkort uit 
voornoemd wetboek overgenomen om deze hoogste vergadering ook in de toekomst te 
vrijwaren in zijn functioneren en beslissingsrecht. Verwijzingen naar eerdere wetgeving inzake 
verenigingen zonder winstoogmerk werden integraal verwijderd en zoals voorgeschreven 
aangepast aan de actuele wetgeving. 
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Bovendien wordt www.avibo.be als erfgenaam van “Het A.Vi.Bo.-blad” het officieel orgaan van 
de federatie en pogen wij tevens een aantal zaken uit huidige editie te vereenvoudigen dit – 
uiteraard - met absoluut respect voor de positie van de Algemene Vergadering.  
De Raad van Bestuur wordt in alle stukken als term gewist en zal in de toekomst steevast het 
“Bestuursorgaan” worden genoemd.  
Dat daarnaast het dagelijks bestuur van de federatie wordt afgeslankt om in de vergadering van 
het Bestuursorgaan het beslissingsrecht van het volledige orgaan te bewaken, is zeker het 
vermelden waard. 
 
Uw Bestuursorgaan hoopt uiteraard op de volle steun en het vertrouwen uit alle geledingen – 
vertaald door de stemgerechtigden - te kunnen rekenen bij de stemming over voorliggend 
ontwerp zodat de federatie degelijk onderbouwd en conform de huidige wetgeving de 
toekomst tegemoet kan treden. 
 
 
- De herwerking van het Reglement Inwendige Orde 
Een aantal opmerkingen van onder meer coördinatoren, gewestleiders en 
maatschappijbesturen in samenhang met de eerder behandelde wijzigingen in onze statuten 
dwingen er ons toe om ons Reglement Inwendige Orde te herwerken en waar nodig bij te 
schaven. 
 
Formulieren en reglementen worden geupdated naar de actuele situatie en tekortkomingen 
of onduidelijkheden uit eerdere versie worden meteen aangepakt. 
We streven er alvast naar om deze  versie tijdig klaar te hebben zodat we ze voor de 
seizoenstart op onze website www.avibo.be kunnen publiceren. 
 
De uiteindelijke publicatie zal worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen zoals “De 
A.Vi.Bo.-mail”, Avibo-Admin en onze facebookpagina waar we tevens een link zullen voorzien 
naar dit naslagwerk. 
 
Voordeel van deze digitale publicatie is en blijft dat ze heel eenvoudig kan worden bijgewerkt 
en geconsulteerd zonder dat we telkens na elke wijziging of verbetering een nieuw boekje 
moeten drukken.  
Dat onze federatie door deze handelswijze naast economische tevens ecologisch 
verantwoordelijkheid neemt, dient absoluut vermeld. 
 
 
- Het officieel orgaan, www.avibo.be , en de communicatie naar onze leden toe 
Het verdwijnen van ons A.Vi.Bo.-blad dwong uw Bestuursorgaan resoluut tot een deugdelijk 
alternatief voor dit boegbeeld.  
 
Onze website die we reeds meerdere jaren in gebruik hebben werd al te vaak over het hoofd 
gezien doch biedt alle mogelijkheden uit te groeien tot het absolute uithangbord van onze 
federatie en het vinkenieren. 
 
De website werd en wordt dan ook verder uitgebouwd tot de centrale plaats voor:  

http://www.avibo.be/
http://www.avibo.be/
http://www.avibo.be/
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- het consulteren van aankondigingen en verslagen van vergaderingen, (aan te maken in 
Avibo-Admin) 

- aankondigen van zettingen en publiceren van uitslagen, (aan te maken in Zettingsoft) 
- opzoeken van wetgeving, statuten en reglementen,  
- consulteren van archieven,  
- verzamelen van artikels rond de vogelhouderij, 
- … 

 
Zoals het hoort in een snel veranderende tijd wordt in de luwte inmiddels verder  gewerkt aan 
de optimalisering en het uitzicht van deze schitterende en beloftevolle omgeving en worden 
programma’s en applicaties nu reeds in die zin voorbereid. 
 
Toen wij  enkele jaren geleden - als uitvloeisel van onze website - aan de slag gingen met ons 
“Vinkenbelletje” wilden we dit communicatiemiddel toen al inzetten om snelle, actuele en 
gerichte communicatie te doen.  
Wachten op de postbode met ons A.Vi.Bo.-blad kon immers bijwijlen lang duren. 
In coronatijd hebben we deze nieuwsbrief voor het eerst effectief ingezet, tot grote 
tevredenheid van vele leden.  
Dat we in die moeilijke periode optimaal communiceerden rond wisselende onderrichtingen 
was een absolute opsteker en bood ons tevens de kans enige ervaring op te doen met dit 
kanaal. 
 
Na de teloorgang van ons blad leek het ons althans bijzonder aantrekkelijk om de kop van ons 
blad te gebruiken in dit nieuwe instrument om als het ware over te stappen naar iets 
waarmee we qua uitzicht vertrouwd zijn. 
 
We roepen iedereen op om in de schoot van eigen regio, gewest en maatschappij te 
stimuleren tot het intekenen op deze nieuwsbrief.  
Deze bewerking kan eenvoudigweg gerealiseerd worden via onze website www.avibo.be waar 
men onder het tabje “contact” het item “nieuwsbrief” aanklikt. Men vult de gevraagde 
gegevens aan en klikt vervolgens onderaan op het knopje “inschrijven” en men treedt toe tot 
deze groep van geïnteresseerden. 
 
Uw Bestuursorgaan verbindt er zich alvast toe om via dit kanaal op gestelde tijden de nodige 
info over te maken.  
We proberen zo goed en zo kwaad mogelijk de frequentie van éénmaal per week aan te 
houden. 
Als geen ander echter weten we hoe het ons in een recent verleden is vergaan bij de zinvolle 
invulling van ons onfortuinlijk A.Vi.Bo.-blad.  
Gebrek aan artikels lag immers mee aan de basis van de uiteindelijke teloorgang!! 
Hoe dan ook zullen we met absolute zekerheid vanaf eind maart wekelijks aan onze lezers een 
link naar de te verspelen zettingen doorsturen naast de behaalde uitslagen.  
U merkt dat we er inmiddels alles aan deden om ons blad op waardige wijze te vervangen. 
 
“De A.Vi.Bo.-mail” verzenden naar inmiddels meer dan 1.300 geïnteresseerde liefhebbers 
vergt echter ook op vandaag nog steeds blijvende alertheid en opvolging.  

http://www.avibo.be/
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Ik wil bij deze de heer Rik Tanghe van harte danken voor het vrijwillige engagement dat hij 
heeft opgenomen om als redacteur te fungeren en artikels te controleren op correctheid qua 
inhoud en spelling en deze waar nodig dan ook te corrigeren. 
 
Willen we de inhoud van deze nieuwsbrief aantrekkelijk houden dan moeten we uiteraard 
kunnen rekenen op een schare schrijvers die elk op hun eigen wijze ervaringen kunnen en 
willen delen. Tot onze tevredenheid merken we op vandaag reeds inbreng van enkele 
gewaardeerde medewerkers.  
Uw schrijfsels zijn en blijven steeds bijzonder welkom op rik@avibo.be . 
 
Dat maatschappijen, gewesten en regio’s aankondigingen van vergaderingen met vervolgens 
de verslaggeving kunnen doen op onze website is behoorlijk nieuw. 
Collega en goede vriend Marc Vantieghem zal met graagte enige duiding verstrekken rond de 
te volgen weg bij de realisatie van deze bijzonder waardevolle tool die wordt aangestuurd 
vanuit Avibo-Admin. 
 
Marc geeft vervolgens via projectie enige toelichting rond dit item en de werkwijze. 
 
Vanuit de vergadering werd in dit kader de  - overigens volledig terechte - opmerking 
geopperd rond revisie en goedkeuring van voorgelegde verslagen vanuit het Bestuursorgaan 
dit om de sereniteit en de correcte en legale informatiedoorstroming te bewaken. (In volgend 
overleg met onze programmeur wordt dit item behandeld ) 
 
Ons A.Vi.Bo.-blad huisvestte echter niet alleen aankondigingen, verslagen, uitslagen en 
andere editoriaals.  
Inderdaad andere items kwamen ook aan bod en in het blad werden – zoals u allen 
ongetwijfeld weet - heel vaak de laatste pagina’s bijzonder druk gelezen. 
“Gildeleven” - dat geen aankondiging of verslag van een vergadering inhoudt – naast het item 
met familiaal nieuws kan ook nu en in de toekomst onverkort worden gepubliceerd op de 
AViBo-facebookgroep. 
 
Uw Bestuursorgaan is zich meer dan ooit bewust van de grote uitdaging waar we voor staan 
doch maakt zich sterk dat mits de goodwill van iedere vinkenier en elk meedenkend 
bestuurslid we samen kunnen bouwen aan een volwaardige informatieoverdracht. 
Onvolkomenheden of ideeën kunnen dan ook steeds en per direct worden gemeld op 
info@avibo.be . 
 
 
 
 
- Ontwikkelingen in Avibo-Admin en Zettingsoft  
De vele onheilstijdingen en daarmee samenhangende overhaaste en bovendien al te vaak 
nutteloze initiatieven indachtig bleef uw Bestuursorgaan met de onverdroten steun van Marc 
Vantieghem – als onze blijvende troef – en Filip Beunens - als onze programmeur – koppig en 
gedreven doorgaan op de vooraf uitgestippelde weg. 
 

mailto:rik@avibo.be
mailto:info@avibo.be
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Mijn geruststellende woorden op vorig overleg en de Algemene Raad ten spijt beweerden 
kwatongen dat wij na onze beslissing het A.Vi.Bo.-blad te stoppen nergens meer te bespeuren 
waren en onszelf geen raad wisten. 
Niets was minder waar! 
 
Wij stelden immers in eerste instantie alles in het werk om de laatste edities van ons roemrijk 
blad netjes af te werken en terzelfdertijd de opstart van de opvolging voor te bereiden.  
Wat kon ik in godsnaam eerder communiceren zolang ikzelf geen absolute zekerheid had over 
het uiteindelijke eindresultaat? 
 
Ik ben in deze de voorzitter van de Bondsraad en collega binnen deze vergadering, de heer 
Guido Haeck, bijzonder dankbaar om op een duidelijke doch opbouwende wijze met mezelf 
het gesprek aan te gaan.  
 
Steeds overtuigd van de goede afloop kon ik in een bijzonder aangenaam gesprek de 
voorgelegde verzuchtingen met de nodige nuances weerleggen doch telkens met argumenten 
welke ik ook op vorig overleg aan u allen poneerde.  
Het is Guido zijn bijzondere verdienste dat hij dit nadien op correcte wijze met jullie deelde. 
U begrijpt dat in de hectiek van die dagen en de vele flauwe insinuaties die naar ons werden 
afgevuurd ik mij niet echt geroepen voelde om in oeverloze discussies te verzanden met de 
“non-believers” die - hoe kan het ook anders - steeds de nodige bijval krijgen. 
 
U kan het misschien niet geloven doch reeds vele jaren timmerden we binnen ons 
Bestuursorgaan samen aan de digitale weg die we - uiteindelijk sneller dan verwacht en 
vooral noodgedwongen –  dienen te bewandelen.  
Onze weerkerende uitnodigingen en aanmoedigingen naar maatschappijen en gewesten om 
mee dit pad te bewandelen kende wisselend succes doch heel wat “believers” zijn vandaag 
absoluut fan van ons digitaal ledenadministratie programma (A.Vi.Bo.-admin) en de 
formidabele mogelijkheden die Zettingsoft biedt in het opzetten en ontplooien van een 
zetting. 
 
Op vandaag is er duidelijk geen ontkomen meer aan!  
 
Geënt op Avibo-Admin hebben de verschillende versies van Zettingsoft inderdaad reeds 
eerder hun deugdelijkheid bewezen. Om de informatieoverdracht en publicatie van 
wedstrijdgegevens en uitslagen degelijk en blijvend te realiseren op onze website diende 
echter één en ander te worden geoptimaliseerd aan de versie 5.8. 
 
Zo moest het mogelijk worden om zaken die bij aanvang verkeerdelijk werden ingegeven te 
corrigeren. Bovendien moesten we de mogelijkheid voorzien om de zettingen van 
maatschappijen die de digitale weg nog niet bewandelen via bevriende maatschappijen, 
gewestleiders of andere coördinatoren alsnog te kunnen inbrengen zonder dat deze 
meerdere accounts dienen te gebruiken. (in dit kader werd opgemerkt dat ook hier enkele 
beveiligingen dienen aangemaakt) 
 
Het Bestuursorgaan laat echter de vrijheid om binnen gewesten of regio’s hier afspraken rond 
te maken en dit eventueel te compenseren naar de vrijwilliger. 
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Onze programmeur voorzag tevens een eenvoudiger manier om in de toekomst nieuwe 
versies met verbeteringen en updates makkelijker te installeren en de oude versie te 
verwijderen. 
 
Goede vriend Marc Vantieghem die van in den beginne de digitale kar mee trok en dit op 
vandaag nog steeds met overtuiging doet, zal geachte vergadering kort de nieuwe versie van 
Zettingsoft (5.9) toelichten. 
Hij nam tevens het voortouw in de handleiding rond “basisbestanden” en “wedstrijdbeheer” 
zoals die afgelopen woensdag via “De A.Vi.Bo.-mail” werden doorgespeeld en verdient hoe 
dan ook onze blijvende achting. 
Intussen bekijken we samen de mogelijkheden om deze handleidingen tevens audiovisueel 
ter beschikking te stellen van de geïnteresseerden. 
 
Deze versie 5.9 opent – zoals moge blijken - alle deuren naar aankondigen van zettingen tot 
publiceren van uitslagen op ons nieuw officieel orgaan www.avibo.be .  
 
Marc Vantieghem geeft vervolgens een korte rondleiding in Zettingsoft en de aangehaalde 
implicaties op de website. Hij licht ook het gebruik van de vogel-id toe die het inschrijven 
verder vereenvoudigt. 
 
Laat het echter duidelijk zijn! 
Enkel zettingen aangekondigd op onze website (via Zettingsoft dus) zijn wettelijk in orde en 
bijgevolg toegelaten door het Agentschap voor Natuur en Bos. Bovendien activeert de 
publicatie tevens de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de aanwezige 
bondslidkaarthouders.  
De aankondiging op onze website krijgt bijgevolg zelfde gewicht en kracht als de vroegere 
publicatie in ons A.Vi.Bo.-blad.  
Fundamenteel verschil is echter dat maatschappijen, gewesten en regio’s bijzonder flexibel 
deze tool kunnen gebruiken!  
Laattijdig aangekondigde zetting behoren bijgevolg definitief tot het verleden, wat 
ontegensprekelijk de rechtszekerheid van organisatoren en liefhebbers waarborgt! 
 
Dat ieder lid, iedere maatschappij, elk gewest of regio deze site vrijelijk kan consulteren, kan 
filteren en naar eigen heug en meug de aangeboden info kan afdrukken is een bijzonder 
waardevolle surplus en bevestigt  eens te meer de oproep tot kalmte uit vorig overleg. 
Aangeboden mogelijkheden bieden meteen een afdoend en vooral sluitend alternatief voor 
de voorbije paniekoproepen rond bundelen van kalenders in allerlei formaten en dito 
uitgaven. 
 
Weet dat het Bestuursorgaan er bovendien geen enkel probleem mee heeft mocht een 
gewest of regio de aangekondigde zettingen alsnog in een fysieke kalender met sponsoring 
gieten.  
 
U heeft het inmiddels ongetwijfeld begrepen: “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad 
om alles tijdig en vooral deugdelijk op de rails te krijgen doch we zijn bijzonder fier dat we dit 
huzarenstukje aan u kunnen voorleggen. “ 
 

http://www.avibo.be/
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Dat er ook op heden ongetwijfeld nog onvolkomenheden aanwezig zijn of zullen opduiken is 
ook onze stellige overtuiging doch op uw eenvoudige melding van onverwachte problemen 
kunnen we onmiddellijk aan de slag om ook deze weg te werken. 
 
 
- Allerlei  

- Wielfried vraagt om telefonisch inschrijven als standaard te hanteren. Dit staat haaks 
op het zettinggebeuren. Naar analogie met het “verplicht blijven zitten na het halfuur” 
kan het niet zijn dat maatregelen die uit noodzaak werden genomen plots de regel 
worden. Bovendien installeren we op die wijze de vaak bekritiseerde werkwijze van 
geleide lottrekking welke al te vaak de eerlijkheid van onze hobby hypothekeert en 
leidt tot discussies en onmin. 
 

- Waar we in het verleden de bondslidkaarten telkens wisten te bedelen voor deze 
datum, zijn we er vandaag nog niet in geslaagd. Ook hier is een verklaarbare reden. U 
weet met zijn allen dat we tijdens vorig werkjaar beloofden bij de aflevering van eind 
januari tevens de bestelde kweekringen van de eerste bestelperiode af te leveren. 
Welnu bij Coditech heeft men mede door corona enige tijd problemen gehad met de 
productie waardoor onze ringen pas volgende week arriveren. Om onnodige 
verplaatsingen en kosten te vermijden willen we alles in één beweging meegeven. De 
coördinatoren ontvangen een mail van zodra de gevraagde stukken kunnen worden 
afgehaald. Dit zal vermoedelijk in de loop van komende week zijn. 

 
- De A.Vi.Bo.-mail in een aparte mail verzenden betekent voor ons een onoverkomelijke 

extra inspanning. Zoals u reeds kon merken prijken de eerste edities inmiddels op 
onze webpagina. Zij zullen vervolgens worden gearchiveerd net als onze A.Vi.Bo.-
bladen uit vroegere jaren. 

 
-  In de toekomst zullen ongetwijfeld verdere uitbreidingen mogelijk zijn inzake 

afdrukmogelijkheden en zoekfuncties. De data van de vogels komen nu immers 
binnen één systeem terecht en dit biedt immense mogelijkheden.  
 

- Hierop aansluitend wordt de vraag gesteld waarom we aan het niveau dat de 
inventarissen in Avibo-Admin bijwerkt niet onmiddellijk de verplichting opleggen om 
de bijhorende klevers af te drukken aan de betreffende maatschappij te bezorgen. Het 
zou in deze bovendien handig zijn mocht bij de opmaak van de lay-out van de 
etiketten het vogel-id nummer bovenaan worden afgedrukt. 

 
- De vraag naar het weglaten van de klever “Toekapper” blijft op vandaag open en 

wordt in het overleg met de Officiële Zangkeurraad uitgebreid besproken. 
 

- Gewesten en maatschappijen hebben de vrijheid om zaken als aankondigingen, 
uitslagen, artikels, verslagen vrijelijk af te drukken en te bedelen aan hun leden. Zij 
kunnen binnen hun geleding hier rond afspraken maken. 
 

- Collega en goede vriend Rik Tanghe die mee het kweekproject begeleidde, lanceerde 
de idee om een module rond kweek en inteelt te ontwerpen die gekoppeld is aan 
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Avibo-Admin. Wij zijn deze idee bijzonder genegen doch we laten onze programmeur 
in eerste instantie de huidige modules optimaliseren en zetten vervolgens in op de 
module zangkeuringen om in de toekomst verdere zaken uit te werken. 

 

-  Slotwoord 

Om 11u30 werd deze vruchtbare vergadering afgesloten niet zonder alle aanwezigen op te 
roepen hun gewesten, maatschappijen en leden te mobiliseren naar onze eerste grote 
A.Vi.Bo.-ontmoeting sedert twee jaar, met name de Herdenkingsmis voor onze overleden 
vinkeniers bij “De Sint-Elooisvink” uit Wingene dit op zaterdag 19 maart 2022  om 15 uur in 
de Sint-Amanduskerk van Wingene. 
We hopen jullie daar alvast massaal te mogen begroeten. 


