Verslag vergadering Bestuursorgaan dd 12/2/2022
Aanwezig :
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
- Dhr. Dominique Baert, bestuurder
- Dhr. Eddy Dejonghe, bestuurder
Verontschuldigd :
- Dhr. Gilles Peirs, bestuurder
A. Woord van de voorzitter
De vinkensport en onze federatie staan inmiddels voor grote uitdagingen.
Hoe hebben organisaties de pandemie verwerkt en welke gevolgen blijven nog enige tijd
nazinderen?
Na twee zwaar toegetakelde seizoenen lijkt er een duidelijk positieve tendens te zijn en
kunnen we hopelijk zonder al te veel kleerscheuren een vlekkeloze seizoenstart meemaken.
De vinkeniers zijn er alvast klaar voor.
Wat dan gezegd van de vele maatschappij- en gewestbesturen die onder veilige vleugels van
hun onderscheiden regio’s alles in het werk stellen om er in te vliegen!!
Hoedje af voor deze werkers die voor alle leden de fundamenten van onze hobby bewaken en
tal van organisaties op poten zetten.
Met het positivisme dat ons kenschetst, zien we al uit naar het ontwaken van onze Officiële
Zangkeurraad na een meer dan lange winterslaap.
U merkt het, in alle geledingen van onze federatie wordt duchtig overlegd en gewerkt om het
onze talrijke liefhebbers aangenaam te maken om samen te genieten van onze prachtige
hobby.
Onze coördinatoren beten vorige week alvast de spits af en onderlijnden alvast mijn mateloos
geloof in onze positieve houding. Leuk samenzitten met mensen die hetzelfde doel voor ogen
hebben en op die wijze elkaar stimuleren.
Ook binnen ons Bestuursorgaan heerst gelukkig eenzelfde flow.
Het zou in huidige situatie behoorlijk rampzalig zijn, mochten we niet op één lijn staan om de
vele uitdagingen waar we voor staan eensgezind aan te pakken.
Dank voor jullie vertrouwen en in de hoop op veel betere tijden!

B. Moment van ingetogenheid.
De A.Vi.Bo.-familie kreeg de voorbije periode rake klappen te verduren.
Enkele weken geleden is de heer Marc Fieuw overleden.
Marc en zijn verdienste voor de federatie beschrijven is een hele boterham. Hij was de man
die met plezier verantwoordelijkheid nam en samen met ons steeds poogde het beste voor
onze hobby te bereiken.
Als eminent medewerker aan ons A.Vi.Bo.-blad en jarenlang vaste fotograaf van A.Vi.Bo. bij tal
van gelegenheden kreeg Marc naam en faam. Hij bleef de stille eenvoud en werkte steeds
volop mee aan tal van organisaties die de vogelhouderij op positieve wijze in de spotlight
plaatsten. Hij blijft ontegensprekelijk verder leven in onze werking.
We bieden familie en vrienden onze oprechte deelneming aan bij dit grote verlies.
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--Vorige week dan ontviel ons EH Valeer Cools, ereproost van onze A.Vi.Bo..
Valeer kort voorstellen is als het ware onbegonnen werk.
Zijn diepmenselijk en troostend voorgaan van de vele herdenkingsvieringen staat in ons
geheugen gegrift. Hij wist als geen ander de kracht van humor te gebruiken om
verbondenheid te creëren.
Moge zijn warme, zorgzame en respectvolle aanwezigheid binnen onze federatie ons allen
verder bijstaan.
Wij betuigen ons medeleven aan de vele mensen die door zijn heengaan een groot gemis
ervaren.
--Als eerbetoon vangen wij deze bijeenkomst aan met één minuut stilte als dank en uit respect
voor wie Marc en Valeer waren en wat zij voor ons betekenden.
C. Verslag vorige vergadering
Door een onoplettendheid sloop er in het eerste verslag een foutje. Dit werd inmiddels
rechtgezet en is bijgevolg ook correct gepubliceerd op www.avibo.be .
D. Maatregelen inzake Covid-19
Het ergste lijkt achter de rug!
Als Bestuursorgaan houden wij alsnog een slag om de arm en willen als goede huisvader nog
niet onmiddellijk alle teugels lossen.
Vanuit deze stelling blijven we al onze leden oproepen om steevast de meest uitgebreide
voorzorgsmaatregelen toe te passen. U bent ongetwijfeld op de hoogte van de vele voordelen
van het correct gebruik van mond-neusmasker, strikte maatregelen inzake handhygiëne,
afstand houden en vooral vaccinatie.
Om de zwakkeren onder ons blijvend te beschermen en geen onnodige risico’s te nemen,
houden we eraan volgende maatregelen te handhaven of bij te stellen:
- Het secretariaat A.Vi.Bo. blijft gesloten voor het publiek. Enkel na telefonische
afspraak wordt u – mits het toepassen van vermeld mond-neusmasker toegelaten;
- De jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad werd verplaatst en vastgelegd op
zaterdag 26 maart 2022;
- De eerder geplande zangvoordrachten kunnen op eenvoudige vraag door de
organisatoren worden ingepland vanaf half maart;
- De 73ste Algemene Vergadering van zondag 06 maart 2022 wordt in de fysieke vorm
afgeblazen en vervangen door een digitale versie op diezelfde dag.
- De herdenkingsmis voor onze overleden vinkeniers van zaterdag 19 maart 2022 in de
Sint-Amanduskerk van Wingene zal gezien de huidige evolutie in besmettingscijfers en
maatregelen zo goed als normaal kunnen doorgaan.
Zoals u ziet willen we vanaf 15 maart overschakelen naar een “nieuw” normaal en zullen we
terug onze activiteiten ontplooien.
Uiteraard hopen we dat huidige tendens aanhoudt zodat we vanaf 01 april terug onze aloude
hobby kunnen beoefenen.
Echter, wat er ook in de nabije toekomst kan of mag, draag onze onderrichting steeds hoog in
het vaandel :
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“ NEEM NOOIT RISICO’S !!!
UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!”
Uw Bestuursorgaan houdt eraan om de huidige communicatielijnen ook in de toekomst
verder aan te wenden. Alle wijzigingen en richtlijnen worden bijgevolg per direct en na
overleg gecommuniceerd via:
▪
onze website: www.avibo.be ;
▪
onze facebookgroep;
▪
Avibo-admin;
▪
“De A.Vi.Bo.-mail”
▪
mailing naar coördinatoren en gewestleiders.
E. Het voorbije coördinatorenoverleg
Voor het eerst in het bestaan van dit belangrijk orgaan binnen onze werking dienden we
noodgedwongen online samen te zitten.
Dat we met zijn allen ongetwijfeld liever fysiek samen zijn, hoeft geen uitleg!
Niettegenstaande het voor vele deelnemers ongetwijfeld hun eerste online-vergadering was,
dient gezegd dat iedereen tijdig aanwezig was en de vergadering qua techniek en qua sfeer
vlekkeloos verliep.
Uw Bestuursorgaan wenst dan ook alle aanwezigen te danken voor hun inzet, hun aandacht,
hun inbreng en hun gedisciplineerd overleggen.
Welgemeende en bijzondere dank aan Marc Vantieghem om eens te meer de presentaties te
verzorgen en vakkundig uitleg te verschaffen bij recente evoluties.
Het verslag wordt overlopen en de aandachtspunten in overleg besproken.
- Zo dient bijzondere aandacht gegeven aan een betere beveiliging van bepaalde
instroom van informatie. Onze website www.avibo.be moet correcte en duidelijke
informatie bieden en uitwassen dienen – net als in ons toenmalig A.Vi.Bo.-blad –
vermeden en geweerd.
-

Aankondigingen van vergaderingen kunnen op heden reeds worden aangemaakt via
Avibo-Admin om terstond gecommuniceerd te worden via onze website. De
verslaggeving kan vervolgens aan vermelde aankondiging gekoppeld worden.

-

Enkele onvolkomenheden in de nieuwste Zettingsoft werden ontdekt en inmiddels
reeds gemeld aan onze programmeur. Maatschappijen kunnen echter op heden via
Zettingsoft reeds volop aankondigingen van zettingen aanmaken en bijgevolg
publiceren op onze website.

-

Aandacht dient tevens gegeven aan de mogelijkheden en beperkingen om zettingen
aan te maken voor andere maatschappijen die op heden nog onkundig zijn. Deze
laatste dient expliciet de toestemming te geven aan een ander om dit te realiseren.

-

Vergadering dringt tevens aan op éénvormig opleggen van de afgedrukte sticker (uit
Avibo-Admin) op de bondslidkaart. Vraag wordt tevens gesteld om het “vogel-ID”
nummer in de opmaak bovenaan deze sticker te plaatsen.
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-

Het probleem van leden met dubbele lidnummer wordt nogmaals te berde gebracht.
Gino vraagt hierin enig respijt en wil dit probleem ten gronde oplossen na
éénduidigheid in aanpak binnen NOFON.

-

Binnen onze gedrevenheid om zoveel mogelijk maatschappijen in deze opstart te
betrekken wordt opgeroepen om indien nodig introductiemomenten te voorzien.
Zo zal er op vraag van Filip Santens en Ignace Vercruysse alvast een moment doorgaan
voor de gewesten Vichte, Deerlijk, Avelgem en Waregem op 19 maart eerstkomende.

F. Informatie rond het officieel orgaan: www.avibo.be
Laat het duidelijk zijn!
Het is van in den beginne ons streven geweest om de communicatie met al onze geledingen
spijts het verdwijnen van ons blad optimaal te houden.
We werken dan ook reeds enige tijd aan een meer dan degelijk alternatief via onze website
www.avibo.be . Dat deze website inmiddels het officiële uithangbord is van onze federatie is
inmiddels duidelijk.
De website werd en wordt dan ook verder uitgebouwd tot de centrale plaats voor:
- 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 tevens 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.
Op vandaag zijn op deze plaats de verdere vorderingen te consulteren.
In het kader van het upgraden van onze website worden op heden essentiële zaken
bijgespijkerd in Zettingsoft en Avibo-admin. Deze ingreep zorgt bijwijlen voor
onvolkomenheden die echter kortelings verholpen dienen te zijn.
Zo kunnen maatschappijbesturen in ons onvolprezen Zettingsoft aankondigingen van zettingen
aanmaken die – uiteraard na verzenden - vervolgens op onze website te consulteren zijn en dit
onder het tabblad “activiteiten”.
Onze programmeur zorgt er bovendien voor dat zowel aankondigingen van vergaderingen en
zettingen evenals verslagen en uitslagen in de toekomst kunnen worden afgedrukt.
Essentieel in deze werking blijft het optimaal gebruik van Avibo-Admin en Zettingsoft.
We roepen onze maatschappijbesturen op om onvervaard deze overigens gratis A.Vi.Bo.-tools
van en voor vinkeniers te gebruiken ten bate van al onze leden en sympathisanten.
We kunnen niet genoeg onderlijnen:
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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!

Via Zettingsoft kan deze publicatie op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.
Een aankondiging aangemaakt in Zettingsoft wordt immers per direct gepubliceerd op de
website. ( www.avibo.be ).
We rekenen erop dat alle maatschappijen binnen hun werking iemand zullen vinden die deze
taak op zich willen nemen. Indien dit niet lukt, maken we ons sterk dat binnen een gewest
één of meerdere personen deze opdracht willen en zullen vervullen.
Op heden zijn alle aankondigingen en uitslagen van maatschappijen die reeds met Zettingsoft
werken en werkten steeds raadpleegbaar en bovendien AFDRUKBAAR .
Het scherm op de website is tevens voorzien van de nodige filters zodat het apart opmaken
van kalenders per gewest of regio een weinig zinvolle act wordt.
Aankondigingen van zettingen opvragen van of een bepaald gewest en/of een bepaalde week
wordt makkelijker dan destijds zoeken in ons blad.
We herhalen : ALLES KAN BOVENDIEN EENVOUDIG AFGEDRUKT WORDEN.
Bovendien zal vanaf eind maart - en dit op wekelijks basis - “De A.Vi.Bo.-mail” gestuurd
worden naar allen die op deze nieuwsbrief ingeschreven zijn met alle aankondigingen van
zettingen van de komende week en de uitslagen van de voorbije week !
De prijs van een digitale aankondiging zal 3€ bedragen in plaats van de 5€ voor het vroegere
zettingsformulier. De afrekening zal gebeuren na het speelseizoen.
Maatschappijen die nog in het bezit zijn van ongebruikte zettingsformulieren (vanaf 2019)
kunnen die inleveren bij hun gewestleider. Deze zullen vanuit de federatie terugbetaald
worden op het einde van het eerste kwartaal van 2022.
Opgelet : om administratief alles behapbaar te houden, wordt slechts één teruggave per
gewest aanvaard.

G. Evolutie in onze “A.Vi.Bo.-mail”
“De A.Vi.Bo.-mail” deed op 12 januari zijn blijde intrede in onze federatie.
Wanneer we merken dat op heden 1.400 leden op wekelijkse basis deze nieuwsbrief
ontvangen, stemt dit ons meer dan gerust.
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Wij durven al onze leden alvast een gratis abonnement op dit wekelijks schrijfselke warm
aanbevelen. Op die wijze wordt u snel en accuraat op de hoogte gebracht van wat reilt en zeilt
binnen onze federatie en hoeft u niks te missen van de meest recente ontwikkelingen.
Naast aankondigingen van vergaderingen en zettingen krijgt u tevens verslagen van
belangwekkende vergaderingen, uitslagen van zettingen en artikels.
U kan hierop gratis intekenen door uw gegevens aan te vullen in het scherm
https://www.avibo.be/nieuws/nieuwsbrief/ of door op onze website www.avibo.be onder het
tabje “Contact” op het item “Nieuwsbrief” bedoelde gegevens in te brengen en door te zenden.
Meewerkend erelid en goede vriend de heer Rik Tanghe, begeesterd door onze initiatieven,
nam het tot zijn plicht ons bij te staan bij de redactie van de ingezonden artikels.
Mogen we dan ook vragen om uw zendingen van artikels telkens door te sturen naar Rik op
rik@avibo.be .
In de rand geven we overigens graag volgende richtlijnen mee:
- aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via AviboAdmin worden gepubliceerd op www.avibo.be ;
- aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen via Zettingsoft worden ingebracht
voor publicatie op vermelde website ;
- rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen)
kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

H. Introductie “Zettingsoft 5.9”
Eind januari konden we het heuglijke nieuws verspreiden van de geboorte van de jongste telg
in de “Zettingsoft”-familie.
De versie 5.9 is de naam van deze meest recente versie en draagt heel wat mogelijkheden en
verwachtingen in zich.
Na installatie van deze versie wordt het in de toekomst bijzonder eenvoudig om upgrades te
downloaden en dient niet telkens het ganse traject doorlopen.
Bovendien worden aangekondigde zettingen binnen dit programma integraal weergegeven
op onze website www.avibo.be .
De introductie van een “vogel-ID”-nummer is een sprong voorwaarts in het vlot en zonder
veel omhaal inschrijven van veel vogels. Na ingeven van dit nummer verschijnen zonder
verdere bewerkingen alle gegevens van de ingeschreven vogel en de liefhebber. Deze
introductie biedt ook naar de toekomst grote nog te exploreren mogelijkheden.
In eerste instantie zal de gebruiker van Avibo-Admin (namens zijn maatschappij) de nodige
bestanden moeten downloaden om vervolgens aan de slag te gaan.
Om iedereen wegwijs te maken realiseerde Marc Vantieghem een overduidelijke handleiding
bij “Basisbestanden” en “Wedstrijdbeheer” die via onze A.Vi.Bo.-mail van 02 februari werden
verspreid.
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Op aangeven van enkele meedenkende leden wordt inmiddels werk gemaakt van een audiovisuele handleiding om de installatie en het gebruik van Zettingsoft 5.9 nog eenvoudiger te
maken.

I. Voorbereiding 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.
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 ter goedkeuring voor aan de Algemene
Vergadering.
- begroting 2022:
Op basis van een simulatie werden verhoopte inkomsten – gerealiseerd uit lidgelden,
aankondigingen van zettingen en andere – geprojecteerd op de doelstellingen en
geplande realisaties voor komend werkjaar.
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- ontlasting Bestuursorgaan;
De Algemene Vergadering dient in tegenstelling tot vroeger nu expliciet het
Bestuursorgaan te ontlasten voor het financieel beheer van het voorbije jaar.
- wijziging van de Statuten:
In het A.Vi.Bo.-blad van 22 december 2021 en de A.Vi.Bo.-mail van 26 januari 2022
verscheen de integrale tekst die aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd.
- 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 legt de huidige voorzitter voor aan de welwillendheid van de
Algemene Vergadering.
In zijn verklaring op het coördinatorenoverleg van september 2021 en de voorbije
Algemene Raad stelde hij onomwonden dat hij – mits de steun van de Algemene
Vergadering - de grote transmissie waarin we nu verkeren – en gebaseerd op
beslissingen van huidig Bestuursorgaan - mee tot een goed einde wil brengen.
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!
Na het stemgebeuren dat binnen een bepaald tijdsbestek zal worden afgehandeld, ontvangt
elk stemgerechtigd lid de uitslag van de stemming.
De heer Wesley Knuts werd net als vorig jaar bereid gevonden om deze stemverrichting voor
ons uit te werken. Dank aan hem en de collega’s binnen K.B.O.F. voor hun sympathieke steun.
Marnix volgt de uitwerking op de voet op.
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.
De uitnodiging voor deze vergadering werd reeds enkele malen via “De A.Vi.Bo.-mail”
gecommuniceerd en maatschappijen waarvan ons een mailadres ontbreekt ontvingen
inmiddels een brief met ingesloten de uitnodiging voor deze belangrijke vergadering.
Deze laatsten kunnen in samenspraak met hun gewestleider hun wettelijke rol vervullen en
de uiteindelijke stemverrichting afronden.
Wij hopen alvast op een vlotte afhandeling en een positief verloop.
J. Bijlokalen 2022
De gewestleiders werkten inmiddels de lijst met bijlokalen bij in Avibo-Admin.
Net zoals vroeger zal controle gebeuren op de aangevraagde bijlokalen.
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Wie nalatig bevonden wordt, zal het bedrag vermeerderd met administratiekosten dienen te
betalen.
K. Stuurgroepen
Algemeen beleid
- Het secretariaat blijft – zoals eerder aangehaald - tot nader order gesloten voor alle
bezoekers.
Onze werking blijft telefonisch en via mail bereikbaar op de eerder vermelde
openingsuren!
Spontaan aanbellen zonder eerdere telefonische afspraak blijft – gezien de strikte
maatregelen – zinloos !!
-

Kampioenschap van België:
2022: regio “De Westhoek” in Houthulst
Dominique brengt verslag uit rond huidige stand van zaken
Voor de editie van 2023 dienen de nodige contacten gelegd.

-

Dominique en Gino namen deel aan een online-werkvergadering van NOFON.
Naast de huidige situatie werd uitgebreid nagedacht over het NOFON-Championship
van december 2022.

-

Onze federatie werkt mee aan een artikel in de Krant van West-Vlaanderen rond de
vinkensport.

-

Het herwerken van ons Reglement Inwendige Orde schiet omwille van de vele andere
bezigheden maar matig op. We herhalen echter dat wij alles in het werk zullen stellen
om deze nieuwste versie voor de start van het speelseizoen te publiceren.

-

Dank aan mevrouw Birgit Dejonghe van drukkerij Dejonghe uit Ieper voor de attente
houding bij de beëindiging van onze jarenlange samenwerking.

-

Huidige stand van zaken rond vogelgriep (communiqué van het FAVV):
Alle beperkingszones in ons land zijn op dit ogenblik opgeheven.
Vanaf nu gelden bijgevolg in het gehele land enkel de algemene maatregelen.

Deze maatregelen zijn de volgende:
- Het pluimvee van commerciële bedrijven en van particuliere houders moet worden
afgeschermd.
- Alle pluimvee en andere vogels moeten afgeschermd worden gevoederd en gedrenkt.
Er mag om te drenken geen onbehandeld oppervlaktewater of regenwater worden
gebruikt.
-

De heer Wielfried Debels zond een bijzonder waardevolle inbreng in om ons dossier
naar bevoegde ministers en diensten te onderbouwen. Dank voor uw alert
meedenken.
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-

De heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester van Waregem en Vlaams
Volksvertegenwoordiger, ondersteunt blijvend onze werking en volgt inmiddels een
aantal zaken voor ons op. Gino verschaft tekst en uitleg.

-

Ronde van Vlaanderen 2022.
Het is de vaste overtuiging van uw Bestuursorgaan om de Ronde van Vlaanderen in
zijn glorie te behouden. Uiteraard vervalt de abonnementsplicht en kan elke vogel met
geldige bondslidkaart deelnemen aan dit monument.

-

De herdenkingsmis voor onze overleden vinkeniers van zaterdag 19 maart 2022 zal
doorgaan in de Sint-Amanduskerk van Wingene. We hopen op uw talrijke aanwezigheid
en de aanwezigheid van de vlaggen van tal van maatschappijen en gewesten. De
verdere specificaties worden via “De A.Vi.Bo.-mail” verspreid.
-

Mevrouw Ingrid Somers werd als plaatsvervangend gewestvoorzitter aangeduid in het
gewest Zwevezele. De heer Guido Haeck blijft in functie als coördinator voor zijn regio
en als voorzitter van de Bondsraad. We danken Guido voor zijn jarenlange inzet voor
zijn vinkeniers, zijn maatschappijen, zijn regio en onze federatie. Intussen wensen we
mevrouw Somers alle geluk toe bij het uitoefenen van haar mandaat. Zij wordt in
komende tijd uitgenodigd op ons secretariaat om de noodzakelijke verduidelijkingen
bij onze werking te ontvangen.

-

Congres op 05 november 2022 in de Kubox in Kuurne.
Beperkte kern werkt programma en praktische uitvoering uit. We danken nu reeds de
heer Rik Tanghe, meewerkend erelid, voor zijn engagement.

Administratie
Secretariaatswerking:
- Gezien we ons blad niet langer uitgeven, stopten we begin december 2021 de
postchequerekening om extra en vooral nodeloze beheerskosten te vermijden. In
eenzelfde beweging werd Isabel opgezegd doch hier blijkt vanuit de Bank van de Post
iets misgelopen. Marnix volgt dit verder op.
-

Ook B-Post heeft het blijkbaar nog niet helemaal door dat ons blad niet meer wordt
bedeeld. Intriest hoe dergelijke dienst functioneert.

-

Na het opdoeken van ons blad is er een ernstige verschuiving in onze BTWverplichtingen. Overleg met bevoegde diensten werd inmiddels afgewerkt. We
passen onze boekhouding aan aan deze nieuwe realiteit en de opgelegde vereisten.

Admin :
Volgende geplande vergaderingen: 02 maart 2022.
Tekst en uitleg bij vorige overlegmomenten werd verstrekt.
De overstap naar het volledig digitaal verhaal noopt ons er bovendien toe om een
aantal zaken grondig te updaten.
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Deze opfris bezorgt ons een aantal garanties op feilloos werken van een aantal opties
binnen Avibo-Admin en Zettingsoft. Deze grondige renovatie vraagt alsnog enig geduld
om alle functies optimaal te laten verlopen.
Website en “De A.Vi.Bo.-mail”:
Ideeën naar toekomst en evolutie
Marnix bracht verslag van de huidige stand van zaken.
Extra opties worden voorzien in het kader van de vereenvoudigde werking van de
Officiële Zangkeurraad.
Blijvende aandacht aan bijwerken en continuïteit van ons infokanaal.
Zettingsoft:
Zettingsoft blinkt steevast uit in zijn eenvoud en zorgt er dan ook voor dat elke
maatschappij dit instrument probleemloos kan gebruiken.
Blijvend stimuleren van maatschappijen is en blijft ons aller opdracht!!
Aan meewerkend erelid, de heer Marc Vantieghem, werd gevraagd om de aangereikte
handleiding tevens audio-visueel te vertalen zodat wij dit kunnen aanbieden aan alle
gebruikers.
Facebookgroep:
Oproep tot het strikt bewaken van informatie die wordt goedgekeurd.
Plaatsen van zang op onze facebookgroep zal - om allerlei discussies en foute
conclusies te vermijden - niet langer worden getolereerd!!

Tucht en ICE:
- De lijst geschorsten wordt steevast bijgewerkt in Avibo-admin. Geschorsten die een
gratieverzoek richten dienen na storting van de borgsom een schrijven met hun vraag
te richten aan de voorzitter van de Beroepscommissie.
- Onze federatie behoudt de link met het Vlaams Steunpunt Cultureel Erfgoed.
- Gino werkte mee aan een project in het kader van een eindwerk aan de Luca School of
Arts.
- In dit kader vindt een afsluitend overleg plaats met Jan Hollevoet.

Kweek
- De 1ste bestellingperiode voor kweekringen 2022 wordt kortelings bedeeld via de
coördinatoren.
- Oproep om bij inventarisatie blijvend alle vogels op de inventarislijsten in te brengen:
mannen en poppen….
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- De 2de bestelperiode voor kweekringen 2022 loopt af op 01 mei 2022. Net als in het
verleden dient bij nieuwe kwekers een formulier na controle door de gewestleider of
zijn gemandateerde te worden afgeleverd.
Alle bestelling worden per gewest verzameld en in één gezamenlijke bestelling aan het
secretariaat overgemaakt.
Liefhebbers die binnen de 2de en de 3de bestelling ringen aanvragen, betalen een
administratieve kost van €5 aan de federatie. We blijven benadrukken dat het voor ons
eenvoudiger en dan ook goedkoper is om alles in de eerste bestelling te verwerken.

Zang
- Individuele verantwoordelijkheid van de liefhebber bij het beluisteren van eigen vogels
en aanbieden van voorzanger is en blijft essentieel bij het voorkomen van problemen.
- De jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad zal doorgaan op zaterdag 26 maart
2022 om 14 uur in “Het Laurierblad” in Kuurne.
- Overleg met het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad wordt eerstdaags
gepland. Concrete afspraken rond de jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad
evenals een voorbereiding zullen worden gemaakt.
-

Om op de vraag van de Dorpszangers uit Anzegem een zangvoordracht te laten
doorgaan op 9 april, neemt Eddy contact op met de ondervoorzitters van de
zangkeurraad.

A.Vi.Bo.-blad
- Collega Eddy doet controle van de jaargangen van ons blad op onze website. Op die
wijze willen we onvolkomenheden wegwerken.
-

Artikels die normaliter in ons blad verschenen kunnen nu tevens worden doorgemaild
naar ons mailadres rik@avibo.be . Zij worden op onze site gepubliceerd en worden
bovendien via “De A.Vi.Bo.-mail” verspreid.

L) Briefwisseling en diversen
1. Dhr. Jean-Pierre Thuytten, Km De Appelvink Roeselare, uw mail van 9/1/2022
Hartelijk dank aan Dhr. Herman Vannoote voor uw jarenlange inzet voor de vinkensport.
Tevens proficiat met uw benoeming tot ere-voorzitter van uw maatschappij.
2. Dhr. Lucien De Ruysscher, gewestleider, uw mail van 9/1/2022
Voorzitter Gino heeft de nodige stappen ondernomen.
3. Mevr. Nadine Dekens, De Hospitaalvink Ronse, uw brief van 10/01/2022
Dank voor mededeling van het storten van het batig saldo aan “Kom op tegen kanker”.
4. De Dorpzangers , Anzegem, uw mail van 21/01/2022
Eddy legt de nodige contacten.
5. De Bosvink, Wortegem-Petegenm, uw mail van 18/01/2022
Nota genomen van de lokaalverandering.
6. Dhr. Eddy Vantighem, KM Puritas Rumbeke, uw mail van 20/01/2022
Gelieve met uw coördinator contact op te nemen.
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7. Dhr. Ivan Batsleer, gewestleider Ronse, uw mail van 20/01/2022
Nota genomen van de aansluiting van de maatschappij “De Blauwbekken” bij het gewest
Brakel. Hartelijk dank voor bewezen diensten.
8. De heren coördinatoren Ignace Vercruysse, Guido Haeck, Stefaan Dewitte en Wielfried
De Bels.
Hartelijk dank voor uw voorbereide vragen en ideeën voor de vergadering van de
coördinatoren.
9. Dhr. Joeri Haeck, coördinator, uw mail van 12/02/2022
Dank voor uw snelle opvolging. Nota genomen van de bestuurswissel bij uw maatschappij
“De Sparhoekzangers” uit Maria-Aalter.
De Voorzitter, Gino Welvaert
De ondervoorzitter, Marnix Moerman
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