JAARVERGADERING OFFICËLE ZANGKEURRAAD VAN 26 MAART 2022
1. Verwelkoming (Kristof)
Beste vrienden officiële zangkeurders mag ik jullie allemaal van harte welkom heten.
Naar jaarlijkse gewoonte ontmoeten de Officiële Zangkeurders elkaar in de jaarvergadering
in februari. Door welbekende oorzaak diende deze bijeenkomst noodgedwongen verdaagd
naar een later tijdstip.
Blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten is het ons een aangename plicht u vandaag
welkom te heten.
Zoals het betaamt willen we deze vergadering starten met het noteren van de
aanwezigheden.
Eens te meer merken we dat de naweeën van corona nog duidelijk te voelen zijn. Zeker als
we kijken naar de lijst verontschuldigde officiële zangkeurders die afgemeld hebben wegens
ziekte of quarantaine.
Waren wel present en stipt aanwezig:
Leden Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
dhr Gino Welvaert, voorzitter A.Vi.Bo.
dhr Marnix Moerman, ondervoorzitter A.Vi.Bo.
dhr Dominique Baert bestuurslid A.Vi.Bo.
dhr Gilles Peirs besuurslid A.Vi.Bo.
dhr Eddy Dejonghe bestuurslid A.Vi.Bo.
Erevoorzitter officiële zangkeurraad A.Vi.Bo. dhr Marc Vantieghem
Ere bestuurslid A.Vi.Bo., dhr Rik Tanghe
Lid van het dagelijks bestuur van de officiële zangkeurraad A.Vi.Bo.
dhr Vuylsteke Kristof, ondervoorzitter officiële zangkeurraad
We zijn vandaag aanwezig met 27 officiële zangkeurders:
De heren Kris Anne, Eric Beuselinck, Danny Bleyaert, Robert Bouckaert, Georges Bourry,
Hubert Christiaens, Danny Clauw, Ronny Conde, Wilfried Cosman, Paul Dhoop, Eddy Hoste,
Jean Marie Impe, Eddy Pissoort, Jean Marie Rambour, Francis Soenen, Georges Soenens,
Wim Suffys, Walter Terlier, Willy Van nuffel, Paul Van Peteghem, Paul Vangeenberghe, Darcy
Vanhee, Frederik Vanoverberghe, Geert Vanoverberghe, Eddy Vermoortele, Patrick Versluys,
Guido Wyckhuyse.
Volgende leden van het dagelijks bestuur van de officiële zangkeurraad A.Vi.Bo waren
verontschuldigd;
Dhr Danny Gyselinck ondervoorzitter officiële zangkeurraad
Dhr Thierry Vandeputte ondervoorzitter officiële zangkeurraad.
Volgende officiële zangkeurders waren verontschuldigd:
Julien Decock, Etienne Van hooland, Gauthier Vandeputte, Gilbert Vanderjeugd, Patrick
Vanhaecke, Ignace Vercruysse, Luc Vervaecke, Lieven Gyselinck, Nolf Gino, Godfried
Vermeire.
Er zijn vandaag 2 ontslagnemende officiële zangkeurders;
Dhr Christophe Desloovere en dhr Rafael Lamyns.
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We willen beide heren danken voor hun engagement van de afgelopen jaren.
Ik wil vergadering vervolgens graag uitnodigen tot het respecteren van één minuut stilte
voor de vrienden die ons voorbije jaren zijn ontvallen.
…
Om het officiële gedeelte aan te vatten nodig ik onze voorzitter A.Vi.Bo. uit om ons toe te
spreken.

2. Opening van de vergadering door de A.Vi.Bo.-voorzitter (Gino)
We schrijven februari 2020 wanneer we elkaar voor het laatste mochten ontmoeten in
voorbereiding op het speelseizoen dat zich toen althans beloftevol aankondigde.
Inmiddels weten we wel beter!
Goed één maand later teisterde covid onze contreien en nam de ganse wereld in een
wurggreep. Wurggreep waar we jammer genoeg op vandaag nog niet helemaal zijn uit
verlost.
De onderscheiden en opvolgende maatregelen van de overheid dwongen ons tot het betere
bochtenwerk.
Dat ook 2021 een bijzonder treurig verloop kende, hoef ik waarde vergadering niet te
schetsen. In dit betoog heb ik – overigens onterecht – enkel oog voor onze hobby dit terwijl
het menselijk leed en de vele slachtoffers niet te overzien waren.
Uw Bestuursorgaan deed er echter alles aan om vinkenzetten te laten doorgaan, zij het in
verkapte vorm. De afspraken met de overheid beperkten ingrijpend het ontplooien van onze
werking doch wij waren uiterst tevreden om alsnog enige activiteit te mogen aan de dag
leggen dit in tegenstelling tot vele anderen.
Het absoluut gebod tot houden van voldoende afstand verplichtte ons ertoe om beweging
langs de reke tot een absoluut minimum te beperken. Één uur verplicht tekenen en afvoeren
van zangkeuringen was een logisch gevolg.
Deze ingrepen en het gebrek van gerichte controle zullen ongetwijfeld weerklank vinden in
mogelijks verloederen van gezang. Uw opdracht en deze van onze gewestelijke
zangcommissarissen zal in komend speelseizoen dan ook bijzonder intens zijn!
Enkele dagen voor de start van het nieuwe speelseizoen zijn we er echter meer dan ooit
klaar voor en het doet mij dan ook plezier u in zo goed als volledig getal te begroeten!
Collega, goede vriend en ondervoorzitter van onze federatie Marnix zal enige duiding
verschaffen rond de voorbije ingrijpende periode binnen de analen van onze federatie en de
gevolgen voor onze werking.

3. Corona en het A.Vi.Bo.-blad (Marnix)
Het hoeft geen betoog dat we de voorbije twee jaar geteisterd zijn geweest door Covid.
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Het lag steeds in de bedoeling van het Bestuursorgaan om zettingen te kunnen inrichten
zonder onze vinkeniers in gevaar te brengen.
Door de verschillende Coronagolven heen werden met de overheid diverse maatregelen
afgesproken ( de ene al belangrijker dan de andere ) zoals:
- Inschrijving via telefoon
- Geen regelnummers meegeven
- Geen naturaprijzen
- Geen toeschouwers ( enkel verantwoordelijke langs de reke)
- Gans uur blijven zitten
- Geen uitslag ( geen klassement)
- Geen prijzen
- Beperking aantal deelnemers
- Geen samenscholing voor en na de zetting
- Mondmasker verplicht
- Het feit dat de lokalen niet open mochten, maakte het er niet beter op.
- …
Ondanks al deze maatregelen waren onze vinkeniers gelukkig dat ze toch konden met de
vinken spelen.
Spijtig genoeg werden enkele van die maatregelen uitvergroot en gingen een eigen leven
leiden op de sociale media, met als gevolg pro en contra.
Vergeet echter niet dat het samenhangend geheel van al die maatregelen ertoe geleid heeft
dat we konden spelen ( wat toch de essentie is van het vinkenzetten) en we zelfs op een
gegeven moment meer mochten dan andere verenigingen!!
We hopen echter dat we dit jaar een zorgeloos speelseizoen tegemoet gaan en dat we
elkaar zonder beperkingen opnieuw kunnen ontmoeten. Noteer , om alle verwarring te
vermijden, er opnieuw gespeeld wordt onder de voorwaarden zoals gestipuleerd in ons
Reglement van inwendige orde.
Ondanks meerdere opmerkingen de voorbije jaren op diverse vergaderingen, dat het
A.Vi.Bo.-blad een stille dood aan het sterven was, en de vruchteloze inspanningen om het
A.Vi.Bo.-blad nieuw leven in te blazen, stelden we begin 2021 opnieuw een grote daling vast
van het aantal abonnees.
Zoals verwacht en gewaarschuwd dienden we het boekjaar voor wat betreft het A.Vi.Bo. blad af te sluiten met een negatief saldo!
Er restte ons bijgevolg een zeer moeilijk beslissing te nemen, met name : “Stoppen met de
uitgifte van het A.Vi.Bo. -blad.”
Tijdens de vergadering werden alle redenen ( waaronder ook de financiële) in detail
toegelicht.
Niettegenstaande het ogenschijnlijk brutale afscheid was uw Bestuursorgaan reeds enige tijd
bezig met de uitbouw van een degelijke digitale vervanging van het A.Vi.Bo.-blad.
Zo beschikken we nu over:
- Zettingsoft: voor aankondigingen van zettingen en koppelen van uitslagen.
- Admin: voor dagorde van vergadering en koppelen van een verslag;
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Nieuwsbrief: wekelijks met o.a. aankondigingen van zettingen van de komende week,
uitslagen van de voorbije week, artikels enz.
- Facebookgroep: gildeleven e.d.
- Website A.Vi.Bo. : op www.avibo.be kan alles nog eens nagelezen worden.
Noteer dat alles kan afgedrukt worden.
We hopen hiermee alsnog over een degelijk alternatief te beschikken.
Deze keuze opent zeker nog bijkomende perspectieven om in de toekomst nog verdere
ontwikkelingen te ontwerpen.

4. Het vernieuwde Reglement Inwendige Orde (Gino)
De gewijzigde A.Vi.Bo.-realiteit en de aanpassing van onze Statuten naast eerder
geformuleerde opmerkingen van meedenkende bestuursleden uit alle geledingen van onze
federatie zette uw Bestuursorgaan ertoe aan om ons Reglement Inwendige Orde aan een
revisie te onderwerpen.
Er zijn – zoals u begrijpt – geen schokkende wijzigingen aangebracht .
Alle verwijzingen naar ons A.Vi.Bo.-blad werden vakkundig verwijderd en vervangen door
ons nieuw officieel orgaan www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Ook de werking van de zangkeurraad en ons zangreglement werd grondig doorgenomen
doch bleef -op enkele punten en komma’s na - ongewijzigd.
Het afscheid van ons blad houdt geenszins het ophouden van de Ronde van Vlaanderen in!
In tegenstelling tot vroeger kunnen alle deelnemers die tien ritten hebben gespeeld
meedingen naar de voorgestelde titels en prijzen.
Voorbije corona-periode toonde ons de mogelijkheden van sociale media. Jammer genoeg
mochten we meer dan eens de ommezijde van de medaille ervaren. De
communicatiekanalen binnen onze werking worden verder uitgebouwd doch we houden
strikt aan onze basisregel om elkaar steeds respectvol te benaderen.
Dat geen gezang wordt gepubliceerd op onze facebookpagina is voor elk rechtgeaard
zangkeurder zonneklaar. De basis van onze keuringen dat vogels in de reke worden
beluisterd is en blijft onze absolute leidraad. Opnames geven steevast een verkeerd beeld en
leiden al te vaak tot voortvarende en onjuiste beoordelingen.
Voor de start van het speelseizoen willen we deze nieuwe versie publiceren op onze website
en tevens communiceren via “De A.Vi.Bo.-mail”.

5. De werking van de Officiële Zangkeurraad en het speelseizoen 2022 (Gino)
Op de Algemene Vergadering van maart 2021 legde Jan Hollevoet zijn mandaat neer. We zijn
Jan dankbaar voor de vele jaren inspanningen die hij voor onze federatie heeft geleverd.
Jan zijn ontslag binnen het Bestuursorgaan betekende tevens het einde van zijn
voorzitterschap van deze bijeenkomst.
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Marnix en ikzelf maakten in eerste instantie een balans op van mogelijkheden en
beperkingen na dit ontslag dit in combinatie met de pensionering van Linda.
In goede vriend Marc Vantieghem vonden we het ideale klankbord om bepaalde zaken af te
toetsen.
Opmerkingen uit onder meer de Algemene Raad en het Coördinatorenoverleg werden
meegenomen en zorgden voor een duidelijker beeld van de vele uitdagingen die ons te
wachten staan.
Het titanenwerk van onze erevoorzitter van de Officiële Zangkeurraad, de heer Marc
Vantieghem, indachtig, is het meer dan duidelijk dat wij om onze werking optimaal en
werkbaar te houden dringend dienden te delegeren.
Onze gedurfde stap naar het samenvoegen van gewesten in regio’s en de aanstelling van
regiocoördinatoren is hierin een stichtend voorbeeld.
In beperkte kring en in overleg met de heren ondervoorzitters van deze vergadering togen
we aan het werk om een deugdelijk alternatief uit te werken. Na enkele verkennende
gesprekken werd het meer dan duidelijk dat deze vijf mensen samen de werking van de
zangkeurraad in al zijn segmenten willen, kunnen en zullen opvolgen.
De vijf leden van dit bestuur krijgen vanaf nu online continu zicht op alle informatie met
betrekking tot dit cruciaal deel van onze hobby. Belangrijk hierbij is dat deze open
communicatie er tevens voor zorgt dat de evolutie in bepaalde casussen van heel nabij kan
worden opgevolgd.
Het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad zal bijgevolg samen alle werkzaamheden
rond zang opvolgen. Alle vragen, opmerkingen, verslagen van keuringen en andere zullen
heel binnenkort worden verzonden van of toegezonden op zangkeurraad@avibo.be .
Uiteraard zorgen deze mensen vervolgens voor de correcte communicatie van uitslagen van
alle keuringen via ons officieel orgaan.
Marnix en Gino koppelen evoluties of onverhoopte hindernissen in de werking uiteraard
steevast terug naar het Bestuursorgaan.
In een eerstkomend overleg worden de laatste afspraken afgepunt, verantwoordelijkheden
vastgelegd en taken toegewezen zodat we met stellige zekerheid kunnen stellen dat ook dit
deel van onze werking klaar is voor de toekomst!
Naast een optimalisering van de communicatie zal in de nabije toekomst worden ingezet op
de ontwikkeling van een nieuwe module “zangkeuringen” geënt op Avibo-Admin.
Deze telg wil in navolging van Zettingsoft het administratieve luik van het keuringsgebeuren f
ernstig vereenvoudigen. Alle data worden uit Avibo-Admin gehaald en formulieren worden
als het ware ogenblikkelijk bijgewerkt en aangepast.
In eerste instantie zal deze module worden uitgewerkt en uitgetest binnen de Officiële
Zangkeurraad om in volgende fase door te stromen naar onze regionale en gewestwerking.
Laat het echter duidelijk zijn: “De uitdagingen voor de ploeg die eerder vermelde taken
opneemt, zijn niet min. Doch het is onze stellige overtuiging dat een uiterst gemotiveerd
team deze hindernis met verve zal nemen en de werking in ere zal herstellen! ”
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Aan de vooravond van een nieuw speelseizoen houden we eraan om enkele afspraken uit
het verleden te herhalen:
- Dragen armband tijdens uw opdracht!
- Minimum drie keurders beluisteren de te keuren vogel gedurende voldoende tijd
- Noteer onmiddellijk en los van collega’s uw vaststellingen
- Noteer de specificaties van de kooi (een foto digitaal bijgevoegd is een meerwaarde)
- Noteer de vorderingen van de vogel tijdens de zetting
- Scherm uw notities steeds af
- Overleg niet in de reke!
- Onthoudt u van commentaar!
- Van elke gekeurde vogels wordt een opname gemaakt (memorykaartje of digitaal bij
te voegen)
- Elke opname wordt voorzien van duidelijke identificatiegegevens van de vogel, het lid
en de keuring
- De notities van elke keurder worden bij aanvang van het overleg samengelegd en bij
het verslag gevoegd!
- Vogels gekeurd in speciale opdracht mogen zo goed als geen kans hebben om in
hoger beroep te worden goedgekeurd.
- Vogels gekeurd in beroep of hoger beroep worden bij de minste afwijking afgekeurd.
(Deze vogels zijn immers klaargestoomd voor deze proef!)

6. Bespreking en ondertekening Ethisch Charter (Kristof)
Wie binnen onze federatie een officieel mandaat uitoefent – zijnde leden van het
Bestuursorgaan, coördinatoren, gewestleiders en officiële zangkeurders - zet sedert een
aantal jaar zijn naam onder een ethisch charter.
In dit ethisch charter verzekert betrokkene onze federatie, de besturen en de liefhebbers
van een optimaal, correct en eerlijk functioneren.
Dit engagement laat bijgevolg geen interpretatie toe. Uit een tussenkomst uit het verleden
van onze nationale voorzitter citeer ik enkele frappante voorbeelden, met name:
A.Vi.Bo.-mandatarissen:
• Kennen het regelement inwendige orde niet;
• Passen het regelement inwendige orde niet toe;
• Dreigen op eigen initiatief om liefhebbers te schorsen;
• Dreigen zelf om vogels te doen afkeuren;
• Zetten tekenaars onder druk en hanteren hun mandaat als pressiemiddel;
• Spelen zelf met dubieuze vogels;
• Handelen zelf in vogels met dubieuze zang;
• Nemen hun mandaat in de praktijk niet op doch gebruiken dit enkel als passepartout;
• Dagen niet op bij opdrachten of zijn altijd onbeschikbaar;
• Brengen geen of onvoldoende respect op voor elkaar en andere mandatarissen;
• Zijn afwezig op jaarvergaderingen of verplichte bijeenkomsten;
• Kennen gemaakte afspraken niet en handelen bijgevolg niet naar de onderrichtingen;
• …
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Een aantal zaken die eerder de revue passeerden zijn duidelijk ontoelaatbaar en zullen dan
ook op die wijze worden beoordeeld en gesanctioneerd!!
Wie zich niet kan vinden in de tekst van het ethisch charter of er niet naar handelt, kan geen
officieel mandaat opnemen binnen de federatie of dient zich terug te trekken.
Vervolgens overloop ik in vogelvlucht graag de belangrijkste punten uit deze
engagementsverklaring om die vervolgens door jullie te laten handtekenen.
Ons ethisch charter is in deze, richtinggevend en bijgevolg niet vrijblijvend.
Wij streven er samen immers naar om de geest van de wet te respecteren meer nog dan ons
angstvallig vast te houden aan de letter van de wet.

7. Uitdelen benodigdheden en paspoorten 2022
Tijdens de pauze werd iedereen om beurt naar voor geroepen om de nodige documenten af
te halen. Hierbij uiteraard het ethisch charter dat iedereen ondertekend dient terug te
bezorgen. Maar ook het paspoort en het gegevensblad. Om de keuringen zo correct mogelijk
te kunnen organiseren, is het belangrijk het gegevensblad te controleren op persoonlijke
gegevens en ook de data noteren waarop je niet kan keuren. Alsook of je kan aanwezig zijn
op de verschillende kampioenschappen.
Het verwerken van het papierwerk verliep bijzonder voorspoedig zodat we al vlug konden
overgaan naar de vrije bespreking.

8. Vrije besprekingen
Hier kwamen enkele punten aanbod.
- Als voornaamste kunnen we wel stellen dat we vanaf heden via ons nieuw e
mailadres zangkeurraad@avibo.be beter en vlotter bereikbaar zullen zijn voor onze
officiële zangkeurders. Dit zowel om vogels met twijfelachtige zang door te geven als
voor andere verzuchtingen. Het doorgeven van vogels met twijfelachtige zang kan
natuurlijk nog altijd via de gewestleider en de coördinatoren.
-

Daar het toch al een tijdje geleden is dat we elkaar zagen, willen we toch nog eens
het facet van de uitheemse zang aanhalen:
Het bestaand gedeelte van het reglement blijf behouden, nl;
o Een vogel die achtereenvolgens 6 uitheemse liedjes zingt, MOET uit de reke
verwijderd worden. Behalve bij sleepzang.
o Wanneer een vogel na 12 minuten evenveel, minimum 24(12+12) uitheemse
als inheemse liedjes gezongen heeft, dan dient ook deze vogel uit de reke
verwijderd te worden.
o Zelfde voorziening wanneer het uiheems zingen zich voordoet gedurende het
verdere verloop van de zetting.
Het is de eigenaar zelf die de vogel uit de reke dient te halen en op voldoende
afstand van de reke dient te brengen.
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Sedert 2020 is de afspraak als volgt bijgewerkt:
o Uitheemse zang wordt op dezelfde wijze beschouwd als ongeldige zang en
dient dan ook zo beoordeeld te worden.
o De eigenaar van een vogel die uitheemse zangen zingt, dient zijn
bondslidkaart in te leveren.
o Deze vogel mag niet meer in de reke gebracht worden.
o Indien de eigenaar dit wenst, kan er een gewestelijke keuring aangevraagd
worden bij de gewestleider en dit conform het geldend reglement.
-

Op vraag van de onderscheiden regio’s zal het keurkorps van de Officiële
Zangkeurraad in komend speelseizoen alle regio’s aandoen. We willen hiermee een
statement maken naar de goedmenende liefhebbers en de gewestelijke
zangcommissarissen dat wij samen met hen het geldig vinkenlied zullen beschermen.

9. Slot en dankwoord
Tot slot wens ik nog iedereen te bedanken voor deze vruchtbare vergadering, en wens ik
iedereen een schitterend kweek- en speelseizoen.
De aanwezigen werden vervolgens uitgenodigd op een receptie om samen het glas te heffen
op ons hernieuwde engagement en een schitterende samenwerking.
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