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ALGEMENE BEPALINGEN
-

Bij betwisting van bepalingen in het reglement van de A.Vi.Bo. vzw of bij
onvoorziene gevallen beslist het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

-

In dringende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
bestuur van de maatschappij, met verantwoording aan het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo..

-

Wijzigingen aan dit reglement van inwendige orde kunnen alleen door het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. aangebracht worden, die hieromtrent, indien
nuttig of nodig advies kan vragen aan de Algemene Raad.

-

Maatschappelijke reglementen van inwendige orde m ogen nooit in
tegenspraak zijn met de reglementering van de A.Vi.Bo. vzw.

-

Maatschappelijke reglementen inwendige orde regelen vooral het
verspelen van de kampioenschappen en titels in de eigen maatschappij.

-

Leden verklaren zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij onderhavig
reglement , er naar te handelen en op die wijze respect, sportiviteit en
eerlijkheid als fundamenten van de vinkensport te vrijwaren.
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01

DE FEDERATIE A.Vi.Bo.

01.01 DE ALGEMENE VERGADERING
Art. 01

De Algemene Vergadering wordt door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
bijeengeroepen in de gevallen voorzien in de statuten of wanneer een
vijfde van de leden dit aanvraagt.

Art. 02
De Algemene Vergadering is samengesteld zoals voorzien in artikel 5
en 20a van de statuten.
Art. 03
Aan deze vergadering kunnen ook derden deelnemen althans voor
zover hun aanwezigheid door de meerderheid van de Algemene
Vergadering wordt goedgekeurd. Zij hebben echt er geen stemrecht.
Art. 04
De Algemene Vergadering handelt en is bevoegd volgens de
voorzieningen omschreven in artikel 9 en 20a van de statuten van de
A.Vi.Bo. vzw.
Art. 05
Eén twintigste van het op de laatste jaarlijkse lijst voorkomend
aantal effectieve leden kan voorstellen doen, die door het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo. op de agenda dienen gebracht te worden.
Deze voorstellen moeten ingediend worden ten laatste op 31 augustus
voorafgaand aan de Algemene Vergadering van het volgende werkjaar. het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vraagt desgevallend advies op de vergadering van
de Algemene Raad.
Art. 06
De dagorde van deze vergadering die zal verschijnen zoals
omschreven in artikel 20a van de statuten van de A.Vi.Bo. vzw, dient
precies en gedetailleerd te worden opg esteld.
Art. 07
De leden van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw nemen niet deel aan
de stemmingen.
Art. 08
De gevolmachtigd afgevaardigde voor de plaatselijke maatschappij,
de gewestleiders voor zijn gewest en de coördinator voor zijn regio hebben
stemrecht.
Art. 09
Het verslag van deze vergadering zal verschijnen in het officieel
orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 10
De vergoedingen voor de reiskosten zullen per autobestuurder
uitbetaald worden volgens de tarieven bepaald door het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo. . Per gewest dient op een speciaal daartoe bestemd formulier het
aantal kilometers van elke autobestuurder te worden genoteerd en voor
9
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echt en waarachtig ondertekend door de gewestleider of zijn
gevolmachtigde plaatsvervanger.
Art. 11
Deze vergadering is het hoogste gezag binnen de Federatie en
vertegenwoordigt het gehele ledenbestand. Deze vergadering heeft de
ruimste macht, haar beslissingen zijn bindend voor alle leden
(maatschappijen) van de Federatie, ook voor de afwezigen.
Alle leden van de Federatie zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te
wonen.
Art. 12
De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige mee rderheid. Voor
het berekenen van die meerderheid tellen de onthoudingen niet mee.
Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw legt hier het algemeen beleid vast ter
verwezenlijking van het maatschappelijk doel en de bevordering van de
vinkensport.
Art. 13
Behoudens voor wat bij wetten en statuten aan de Algemene
Vergadering van de A.Vi.Bo. vzw is toegewezen, heeft het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo. onbeperkt de ruimste macht om de zaken van de Federatie te
besturen en om alle bestuursdaden te stellen die in overe enstemming zijn
met het maatschappelijk doel.
Art. 14
Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. rapporteert ten overstaan van de
Algemene Vergadering de stand van zaken en de financiële toestand van de
Federatie.
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01.02 HET BESTUURSORGAAN A.VI.BO.
Art.01

Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. is het uitvoeringsorgaan dat bestaat uit
minstens 3 leden, zijnde een voorzitter, ee n ondervoorzitter en een
bestuurder. Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. wordt gekozen door de Algemene
Vergadering voor een termijn van zes jaar, bij de helft te herkiezen om de
drie jaar, doch ten allen tijde afzetbaar wegens gegronde redenen door
diezelfde Algemene Vergadering.

Art. 02
Het Bestuursorgaan duidt het Dagelijks Bestuur aan, bestaande uit
de voorzitter en een ondervoorzitter.
Het Bestuursorgaan huurt de nodige gebouwenruimte voor het
onderbrengen van het Secretariaat en zorgt voor de noodzakelijke
infrastructuur.
Het Bestuursorgaan zorgt voor de opvolging van de administratieve taken
en het bijhouden van de boekhouding en kan indien nodig overgaan tot
aanstelling van een bediende op het Secretariaat.
Art. 03
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) kent
het recht van benoeming van bestuurders op gebiedende wijze toe aan de
Algemene Vergadering.
Art. 04
De bevoegdheden van de bestuurders zijn op een algemene wijze
omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV ).
Deze houden onder meer in: Ze leiden de zaken van de vereniging en
vertegenwoordigen deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte.
Het mandaat van bestuurder is persoonlijk. Een bestuurder kan zich dus
niet laten vervangen door een derde.
Art. 05
Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. wordt samengesteld zoals vermeld in
artikel 17 van de statuten van de A.Vi.Bo. vzw.
Art. 06
Om het mandaat van bestuurder uit te voeren, dienen de kandidaten
aan volgende voorwaarden te voldoen:
a.
Lid zijn van een aangesloten maatschappij bij de A.Vi.Bo. vzw;
b.
Vloeiend algemeen Nederlands spreken;
c.
Minstens een passieve kennis van de tweede landstaal hebben;
d.
Correcte schrijftaal kunnen hanteren;
e.
Over basiskennis van informatica en moderne communicatie middelen beschikken;
f.
Beschikken over communicatieve vaardigheden;
g.
Inzicht hebben in administratie en er tevens naar handelen;
h.
Beschikken over stressbestendigheid en anticipatievermogen.
i.
Assertief zijn (zelfverzekerd neen kunnen zeggen).
j.
Leiding kunnen geven.
k.
Op een planmatige wijze doelgericht werken en daarbij blijk geven
voor creativiteit en initiatiefname;
12
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l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
Art.07
a.
b.
c.
d.
Bij
-

De afgevaardigden, gewestleiders en coördinatoren waarmee wordt
samengewerkt kunnen motiveren, aanmoedigen en ondersteunen;
In staat zijn contacten te leggen, te communiceren, te informeren en
informatie op te zoeken.
In staat zijn een eenvoudige boekhouding te analyseren en te inter preteren;
Noties hebben rond sociale wetgeving;
Het volle genot van hun burgerrechten be zitten;
Geen eerdere sancties te hebben opgelopen binnen de A.Vi.Bo. vzw;
De vergaderingen van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. bijwonen;
Minstens 21 jaar oud zijn.
De ingestuurde kandidaturen dienen te vermelden:
Naam, voornaam en adres
Geboorteplaats en –datum
Beroep en of gedane studies
Maatschappij van lidmaatschap
de kandidaatstelling dient gevoegd:
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afgeleverd door het
Gemeentebestuur van de woonplaats van de kandidaat;
een eigenhandige schriftelijke verklaring waarbij bevestigd wordt dat
de kandidaat geen criminele of correctionele veroordeling heeft
opgelopen, en nooit in botsing is gekomen met de reglementen van de
A.Vi.Bo. vzw.
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01.02.01

BENOEMEN VAN BESTUURDERS

Art.01

De kandidaturen moeten per aangetekend schrijven gestuurd
worden aan het secretariaat uiterlijk op de vooropgestelde datum zoals
door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. op het officieel orgaan, www.avibo.be
gepubliceerd en in “De A.Vi.Bo.-mail”, vermeld.

Art.02

Onvolledige kandidaturen of kandidaturen die niet voldoen aan de
gestelde voorwaarden kunnen niet in aanmerking komen. Het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. oordeelt over de ontvankelijkheid van een
kandidatuur.

Art.03

Op basis van geldende wetgeving inzake gelijke kansenbeleid worden
alle kandidaturen -ongeacht leeftijd, ras, geslacht,… van de kandidaat - op
eenzelfde wijze behandeld.

Art.04

Na het verstrijken van de per iode van voorselectie (31 december van
het jaar voorafgaand aan de verkiezing) en op basis van de beknopte
gegevens oordeelt het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. op de vergadering van
januari van het jaar van de verkiezing welke kandidaturen kunnen
voorgedragen worden aan de Algemene Vergadering .

Art.05

De gunstig beoordeelde kandidaten krijgen schriftelijk bericht van
het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. en dienen te zorgen voor de handtekening van
1/20ste van het aantal maatschappijen. Er dient zorg gedragen dat deze
opgave van het aantal maatschappijen zeer duidelijk de handtekening en
volle naam weergeeft van de afgevaardigden der maatschappijen die hun
steun toezeggen aan de nieuwe kandidaat. De stempel van de
maatschappijen dient aangebracht naast de handtekening.

Art.06

Elke kandidaat mag een foto en een eigenhandig artikel van
ongeveer een A4 formaat, met betrekking tot zijn kandidaatstelling tot lid
van het Bestuursorgaan, bijvoegen. Foto en artikel zulle n gezamenlijk in
het officieel orgaan, “De A.Vi.Bo.-mail”, verschijnen bij de bekendmaking
van de kandidaturen.

Art.07

De wijze van benoeming en bevoegdheden van de bestuurders,
evenals de duur van het mandaat worden bepaald volgens de
voorzieningen van artikel 17 van de statuten van de A.Vi.Bo. vzw.

Art.08

Ingeval een mandaat beschikbaar komt, bijvoorbeeld door
overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder, zal de bestuurder die
ter vervanging benoemd wordt het mandaat van zijn voorganger uitvoeren
tot de eerstvolgende Algemene Vergadering , die al dan niet bevestigt.

Art.09

Het bestuurdersmandaat eindigt in de hierna volgende gevallen:
- door overlijden van de bestuurder;
14
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-

door
door
door
door
door
door

vrijwillig ontslag vanwege de bestuurder;
afzetting, bij besluit van de Algemene Vergadering;
verklaring van onbekwaamheid(art. 2003 van het B.W.);
kennelijk onvermogen (art. 2003 van het B.W.);
het verstrijken van de in de statuten bedongen termijn;
ontbinding van de vereniging.

Art.10

Wanneer door ontslag of overlijden het aantal bestuurders
terugvalt, zal dit geen weerslag hebben op de geldigheid van de
beraadslaging, voor zover het statutair aantal bestuurders niet
teruggevallen is onder de 3 leden. Het Bestuursorgaan kan echter
onmiddellijk overgaan tot coöptatie om het weggevallen lid te vervangen
tot eerstvolgende Algemene Vergadering die nieuw voorgesteld lid al dan
niet benoemd.

Art.11

Indien er minder dan 3 bestuurders in functie dreigen te blijven, dan
zal het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. overgaan tot coöptatie van één lid
die bij de eerstvolgende Algemene Vergadering al dan niet benoemd
wordt.

Art.12

Het mandaat van lid van de het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. is niet
verenigbaar met de functie van coördinator, eender welke gewestelijke
bevoegdheden, Officieel zangkeurder, lid van de Bondsraad, lid van de
Beroepscommissie noch met de functie van stemgerechtigde afgevaardigde
van een maatschappij.

Art.13

De leden van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. kunnen niet
voor de gewestelijke Ereraad gedaagd worden. Eventuele aanklachten
tegen een bestuurder worden verwezen naar de Bo ndsraad, die kan
beslissen tot voorlopige sanctie en betrokken bestuurder al dan niet
doorstuurt naar de Algemene Vergadering ter beoordeling.
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01.02.02

WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN

Art.01

Beslissingen, richtlijnen en aanbevelingen van het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo., die verschenen zijn in het officieel orgaan, www.avibo.be en “De
A.Vi.Bo.-mail”, evenals deze die voorkomen op de jaarlijkse
maatschappelijke gewestelijke en regionale aansluitingsformulieren,
hebben eenzelfde uitwerking als de voorzieningen binnen de statuten en
reglementen, in zoverre ze niet strijdig zijn met de statutaire
voorzieningen.

Art.02

De benoeming, de beoordeling en het opvolgen van de taakinvulling
van coördinatoren en gewestleiders behoort tot de bevoegdheid van het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

Art.03

Problemen, vragen, opmerkingen of klachten in verband met de
liefhebberij dienen steeds schriftelijk of digitaal overgemaakt aan het
secretariaat.

Art.04

Alle problemen en vragen worden voorgelegd op de eerstvolgende
vergadering van het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw.

Art.05

Het omschrijven van de uitvoeringsmodaliteiten van de
reglementering van de A.Vi.Bo. vzw behoort tot de bevoegdheden van het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. in vergadering bijeen.

Art.06

Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. heeft het recht bij unieke of complexe
gevallen mits omstandige motivering een beslissing te nemen - anders dan
voorzien in de reglementering - waarbij het doel van de reglementering
niet wordt ontkracht.

Art.07

Om een efficiënte werking binnen de federatie te bewerkstelligen,
worden aan de respectievelijke bestuurder A.Vi.Bo. extra taken van
supervisie en opdrachten toevertrouwd, mits verslag en goedkeuring.

Art.08

Betrokken bestuurder kan tevens het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
adviseren en eventuele uitgewerkte voorstellen aanbieden. Besluiten
worden echter door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. collegiaal en bij
meerderheid genomen.

Art.09

De bestuurders A.Vi.Bo. dienen zich te houden aan de plichtenleer
vervat in een eigen ethisch charter , door hen onderschreven en
gedagtekend.

Art.10

Het beoordelingsrecht is toevertrouwd aan de Algemene
Vergadering.

16
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01.02.03

HET DAGELIJKS BESTUUR

Art.01

Het Dagelijks Bestuur van de Federatie wordt waargenomen door de
voorzitter en de ondervoorzitter van het Bestuursorgaan zoals
vermeld in artikel 19 van de Statuten van de A.Vi.Bo. vzw

Art.02

De ter zake bevoegde en aan het Dagelijks Bestuur deelnemende
leden van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. zijn vermeld in bijvoegsel aan de
Statuten A.Vi.Bo.

Art.03

De opdrachten van het Dagelijks Bestuur zijn vermeld onder artikel
19 van de Statuten van de A.Vi.Bo. vzw

17
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01.02.04

A.Vi.Bo.-WOORDVOERDER

Art.01

Het Bestuursorgaan duidt binnen zijn eigen leden of daarbuiten een
woordvoerder aan. Het ambt van woordvoerder is jaarlijks door beide
partijen opzegbaar (opzeg minstens een maand voor de volgende
Algemene Vergadering).

Art.02

De A.Vi.Bo. woordvoerder, indien niet gekozen uit de leden van het
Bestuursorgaan, heeft geen stemrecht binnen de vergaderingen van het
Bestuursorgaan noch op andere vergaderingen van de A.Vi.Bo. vzw.

Art.03

De woordvoerder onderhoudt de contacten met de buitenwereld
(media, overheid, derden,...) en maakt promotie voor de vinkensport (op
beurzen, tentoonstellingen,...)

Art.04

De woordvoerder treedt enkel op indien hij hiertoe opdracht kreeg
door één lid van het Dagelijks Bestuur A.Vi.Bo. en is te allen tijde
verantwoording aan datzelfde Dagelijks Bestuur verschuldigd.

Art.05

Het Dagelijks Bestuur kan de woordvoerder sommeren om bepaalde
A.Vi.Bo.-activiteiten bij te wonen.
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01.03

COORDINATORENOVERLEG

Art.01
Het coördinatorenoverleg is samengesteld zoals voorzien in artikel
20b van de Statuten van de A.Vi.Bo. vzw.
Art.02
Tot deze raadgevende vergadering hebben enkel toegang: het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo., de meewerkende ereleden van het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. en de regiocoördinatoren.
Art.03

Om te anticiperen op evoluties op maatsch appelijk, gewestelijk en
regionaal gebied en om het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. toe te laten advies
in te winnen bij deze raadgevende vergadering, worden minstens twee
vergaderingen per jaar voorzien.

Art.04

Meebouwen aan de vinkensport van de toekomst houdt het
geschreven of digitaal en tijdig doorspelen van voorstellen vanuit regio,
gewest of maatschappij aan het secretariaat in.

Art.05

De dagorde van het Coördinatorenoverleg wordt via het officieel
orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, bekendgemaakt.

Art.06

Het verslag van deze raadgevende vergadering wordt uitgebreid
toegelicht in het eerstvolgende verslag van de vergadering van het
Bestuursorgaan.
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01.04

DE ALGEMENE RAAD

Art.01
De Algemene Raad is samengesteld zoals voorzien in artikel 10 en
20c van de Statuten van de A.Vi.Bo. vzw.
Art.02
Tot deze jaarlijkse raadgevende vergadering hebben enkel toegang:
het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., de ereleden van het Be stuursorgaan A.Vi.Bo.,
de regiocoördinatoren, de gewestleiders in functie of een vooraf gemeld
plaatsvervanger, het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad, de
ere-gewestleiders benoemd door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..
Art.03
Om te voldoen aan de voorzieningen op maatschappelijk, gewestelijk
en regionaal gebied en om het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. toe te laten advies
in te winnen bij deze raadgevende vergadering, wordt minstens één
vergadering per jaar voorzien.
Art.04

Meebouwen aan de vinkensport van de toekomst houdt het
geschreven of digitaal doorspelen van voorstellen vanuit regio, gewest of
maatschappij aan het secretariaat en dit voor 31 augustus van het
betreffende jaar in.

Art.05

Op deze vergadering worden tevens volgende zaken geregel d:
-ter beschikking stellen van alle drukwerken en alles wat maatschappijen
behoeven,
-financiële afrekening met de coördinatoren en gewestleiders.

Art.06

De dagorde van de Algemene Raad wordt via het officieel orgaan
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, bekendgemaakt.

Art.07

Het verslag van deze raadgevende vergadering wordt integraal
gepubliceerd in het officieel orgaan.

20
Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw

31 maart 2022

02 TUCHTORGANEN
02.01

GEWESTELIJKE ERERAAD

Art.01

De Gewestelijke Ereraad is bevoegd voor:
- alle betwistingen tussen, en overtredingen door, leden en bestuursleden
van de maatschappijen, ingedeeld in zijn gewest.
- alle overtredingen begaan binnen het gewest die tot de bevoegdheid van
de Gewestelijke Ereraad behoren.

Art.02

Tegen beslissingen van de Gewestelijke Ereraad is alleen beroep
mogelijk bij de Beroepscommissie.

Art.03

Vallen niet onder de bevoegdheid van de Gewestelijke Ereraad:
1) de betwistingen omtrent de zang en/of overtredingen op het
zangreglement, welke tot de bevoegdheid van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
behoren en die na beoordeling eventueel door verwijst naar de Bondsraad .
2) de betwistingen van en overtredingen op het Soorte nbesluit
aangaande het houden en kweken van inlandse vogels.(deze feiten vallen
onder de bevoegdheid van de diensten van het Agentschap voor Natuur en
Bos en de politie).
3) de betwistingen en/of overtredingen waarbij bestuursleden (=
afgevaardigden van de maatschappijen inclusief de gewestleider) van het
gewestbestuur zijn betrokken vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van
de Bondsraad.
4) de betwistingen en/of overtredingen waarbij leden van het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo., Officiële Zangkeurders en/of G ewestelijke
Zangcommissarissen zijn betrokken, hetzij als slachtoffer, als dader, of als
getuige vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Bondsraad.
5) alle handelingen (onder meer overtredingen, misbruiken, diefstal,
bedrog…) en uitlatingen van een aangesloten lid, maatschappij of gewest
die een inbreuk zijn op het imago en de doelstellingen van de A.Vi.Bo. vzw
en waar het Bestuursorgaan zich door de impact van bedoelde handelingen
of uitlatingen namens de federatie benadeeld voelt, vallen onder de
uitsluitende bevoegdheid van de Bondsraad.

.
Art.04
De Ereraad van het gewest bestaat uit:
• de gewestleider (voorzitter) en
• twee effectieve leden (te verkiezen uit de afgevaardigden), alle drie met
stemrecht
• de gewestsecretaris zonder stemrecht die optreedt als verslaggever van de
Ereraad.
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•
•
•
•
•

Er worden twee plaatsvervangers aangeduid, eveneens te verkiezen uit de
afgevaardigden.
Wanneer de Ereraad dient op te treden voor een klacht uitgaande van de
gewestleider, dan moet de hulpgewestleider optreden als voorzitter van
de Ereraad.
De stemming is geheim.
Blanco stemmen worden beschouwd als ten voordele van de overtreder.
De voorzitter van de Ereraad dient te voorkomen dat twee effectieve leden
van eenzelfde maatschappij zetelen in de Ereraad.

Art.05
Ingeval de Ereraad niet voltallig kan samengesteld worden (dit is
enkel het geval met gewesten waarvan er minder dan 5 maatschappije n deel
uitmaken), dan wordt in overleg met de betreffende coördinator binnen de
regio een passende oplossing gezocht en dit op eenvoudig verzoek van de
voorzitter van de Ereraad.
Art.06
De afgevaardigde van de maatschappij wiens lid op de Ereraad zal
moeten verschijnen, heeft geen zitting in de Ereraad, dit om alle partijdigheid
te voorkomen.
Art.07

Wanneer een lid (uit eigen maatschappij van de gewestleider) voor
de Ereraad dient te verschijnen, zetelt de gewestleider niet en wordt zijn
taak waargenomen door de hulpgewestleider.

Art.08

De gewestelijke Ereraad maakt zijn eigen reglement inwendige orde
in overeenstemming met de reglementen inwendige orde A.Vi.Bo.

Art.09

Elk lid van de Ereraad die in zijn functie een strafbare daad stelt daad waarop sanctie kan volgen zoals voorzien in het Reglement Inwendige
Orde van de A.Vi.Bo. vzw- wordt gehoord door het Dagelijks Bestuur
A.Vi.Bo. en desgevallend doorverwezen naar de Bondsraad.

Art.10

Elke afgevaardigde van een maatschappij, die een strafbare daad
stelt, daad waarop sanctie kan volgen zoals voorzien in het Reglement
Inwendige Orde van de A.Vi.Bo. vzw, zal gehoord worden door het
Dagelijks Bestuur A.Vi.Bo. en desgeva llend doorverwezen naar de
Bondsraad.

Art.11

Alle niet voorziene gevallen in dit reglement worden behandeld
door het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw, die zijn beslissingen laat
verschijnen in de eerstkomende editie van het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”. De publicatie in het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” zal aan deze teksten dezelfde kracht
van uitwerking verlenen als aan de artikelen voorzien in het Reglement
Inwendige Orde van de A.Vi.Bo. vzw.
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Art.12

De Ereraad vergadert binnen de 14 dagen na de klacht. De klacht
dient neergelegd uiterlijk binnen de acht dagen na de vaststelling der
feiten.

Art.13

Het officieel zittingsblad dient volledig ingevuld te worden door de
secretaris van de Ereraad. Het moet ondertekend worden door zowel de
voorzitter van de Ereraad, de secretaris van de Ereraad, de leden van de
Ereraad als door de beklaagde en de getuigen.

Art.14

De secretaris van de Ereraad roept minstens vijf volle dagen op
voorhand de partijen (klager, beklaagde, getuigen ten laste en getuigen
ten ontlaste) op en vermeldt in de oproeping naast de aangeklaagde
feiten tevens de mogelijke sanctionering.

Art.15

De gewestsecretaris staat in voor het noteren en bijhouden van de
beslissingen of wensen van de Ereraad.

Art.16

De opgeroepen partijen moeten voor de Ereraad verschijnen op de
daartoe bepaalde dag. In geval van niet verschijnen van een opgeroepen
partij, wordt deze geschorst tot zij zelf de Ereraad opnieuw aanvraagt. De
in gebreke gebleven beklaagde dient samen met de gewestleider de
passende datum voor het vrijwillig verschijnen af te spreken.

Art.17

De opgeroepen partij kan slechts tweemaal geldig b elet laten
gelden. De Ereraad beslist over de geldigheid van het belet.

Art.18

Elke gedaagde partij heeft het recht haar getuigen aan te duiden.
De getuigen die door de Ereraad opgeroepen worden en niet verschijnen,
kunnen - na vaststelling dat de oproeping correct gebeurde gesanctioneerd worden.

Art.19

Mochten de feiten bewijzen dat een valse verklaring door de
getuige wordt of werd afgelegd, dan kan deze een schorsing oplopen van
één tot vijf jaar.

Art.20

Elke persoon die belangen zou hebben b ij een zaak die wordt
behandeld, kan - op zijn vraag - opgeroepen worden ten einde zijn
belangen, de getuigen, en/of de beklaagde te verdedigen.

Art.21

Bij elke zitting van de Ereraad is de voorzitter van de Ereraad
verplicht, de artikelen betreffende de gewestelijke Ereraad voor te lezen,
in aanwezigheid van de beklaagde en de zetelende leden van de Ereraad.

Art.22

Na de personen in kwestie en de getuigen te hebben gehoord en de
zaak in geweten behandeld te hebben, dient de uitspraak gebaseerd te
worden op de voorzieningen van het Reglement Inwendige Orde van de
A.Vi.Bo. vzw. Alleen sancties voorzien in dit reglement mogen door de
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Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw

31 maart 2022

Ereraden uitgesproken worden, echter met dien verstande, dat elke
zondag schorsing doorgetrokken wordt tot een volle week schorsing (t.t.z.
volgende zaterdag inbegrepen).
Art.23

Het staat de Ereraad vrij mits omstandige motivatie de uitgesproken
sanctie al dan niet voorwaardelijk op te leggen.

Art. 24
Elke sanctie moet duidelijk gemotiveerd zijn. Een sanctie mag nooit
ingaan vooraleer de periode van beroep (zijnde 14 dagen na publicatie van
de uitspraak van de Ereraad in het officieel orgaan, www.avibo.be en “De
A.Vi.Bo.-mail”) verstreken is. Een geschorste en/of gesanctioneerde
liefhebber mag zijn eigen vogel niet uitlenen om aan zettingen deel te
nemen, dit zowel aan derden als aan inwonende gezinsleden.
Art.25

Berichten van de uitspraak aan de beklaagde gebeurt ter zitting
door de zetelende voorzitter van de Gewestelijke Ereraad. Bij de uitspraak
van de beslissingen of wensen van de gewestelijke Ereraad mag iedereen
die bij de zaak betrokken is, aanwezig zijn.
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02.02

DE BONDSRAAD

Art.01

De Bondsraad is samengesteld zoals bepaald in artikel 14 van de
Statuten van de A.Vi.Bo. vzw. Het Dagelijks Bestuur maakt een schriftelijke
en gemotiveerde klacht aanhangig bij de rapporteur die een grondig
onderzoek voert en een uitvoerig verslag opmaakt.

Art.02

De voorzitter van de Bondsraad roept vervolgens de aangeklaagde
op om te verschijnen en zijn verdediging op te nemen.

Art.03

Hij vermeldt in de oproeping naast de aangeklaagde feiten tevens de
mogelijke sanctionering.

Art.04

Na verslaggeving door de rapporteur en het aanhoren van de
verdediging van de gedaagde doet de Bondsraad uitspraak overeenkomstig
de vastgelegde sancties. Het staat de Bondsraad vrij mits omstandige
motivatie de uitgesproken sanctie al dan niet v oorwaardelijk op te leggen.

Art.05

De gemotiveerde beslissing van de Bondsraad, ondertekend door de
zetelende leden, wordt aangetekend gestuurd naar de gedaagde en de
klager.

Art.06

Tegen beslissingen van de Bondsraad is alleen beroep mogelijk bi j de
Beroepscommissie.

Art.07

De secretarissen van de Ereraden en de Bondsraad zenden het
schriftelijk verslag van de zitting, de uitgesproken straf en de motivatie op
het zittingsblad binnen de 48 u. door aan het secretariaat A.Vi.Bo..

Art. 08
Het Dagelijks Bestuur van de A.Vi.Bo. v zw zorgt voor publicatie in
het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art.09

Elke sanctie zal slechts kunnen ingaan nadat de termijn van
beroepsaantekening zonder gevolg verstreken is. (zijnde 14 dagen na
publicatie van de uitspraak van de Ereraad in het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”)
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02.03

DE BEROEPSCOMMISSIE

Art.01

Bij het bekendmaken van de sanctie, mondeling of schriftelijk, aan
de betrokkene dient de voorzitter van de Gewestelijke Ereraad of de
Bondsraad deze erop te wijzen dat beroep mogelijk is bij de
Beroepscommissie.

Art.02

Het beroep moet ingediend worden binnen 14 dagen na publicatie van de
uitspraak van de Ereraad of de Bondsraad in het officieel orgaan, www.avibo.be en
“De A.Vi.Bo.-mail”.

Art.03

Opdat het beroep ontvankelijk zou zijn dienen volgende punten in acht
genomen:
a.
Aangetekend schrijven te sturen aan: de Voorzitter van de
Beroepscommissie van de A.Vi.Bo. vzw, Schardauw 1, Bus 1, 8520 Kuurne.
In dit schrijven dienen omstandig de redenen van het beroep beschreven.
Eveneens dienen de namen van de personen die kunnen gehoord worden
als getuigen, vermeld.
b.
Omdat de uitgesproken sanctie geschorst wordt tot na de uitspraak
van de Beroepscommissie moet het aantekenen van beroep bij de
voorzitter van de Ereraad of de voorzitter van de Bondsraad, worden
gemeld.
c.
De verzoeker in beroep dient tegelijk met zijn v erzoek een borgsom
te storten op de rekening van de A.Vi.Bo. vzw. Dit bedrag wordt jaarlijks
herzien en verschijnt in het verslag van het Bestuursorgaan van december
van het jaar dat de datum van de eerste uitspraak vooraf gaat.

Art.04

Wanneer de uitspraak van de Gewestelijke Ereraad of de Bondsraad
in beroep wordt teniet gedaan of verminderd, dan wordt aan de verzoeker
de borgsom terugbetaald in de mate door de Beroepscommissie te
bepalen.

Art.05

Wanneer de uitspraak van de Gewestelijke Ereraad of de Bondsraad in beroep
wordt bevestigd of verzwaard, dan wordt de borgsom verbeurd verklaard ten voordele
van de A.Vi.Bo. vzw.

Art.06

Zonder betaling van de borgsom, binnen de 14 dagen na publicatie van de
uitspraak van de Ereraad of de Bondsraad in het officieel orgaan www.avibo.be en “De
A.Vi.Bo.-mail” zal het beroep als niet bestaande beschouwd worden.

Art.07

In geval van het aantekenen van beroep stuurt de voorzitter van de Ereraad of
de voorzitter van de Bondsraad alle documenten betreffende de betwiste zaak, en die
gediend hebben voor de zitting van de Ereraad of de Bondsraad, aan het Algemeen
Secretariaat. Alleen in deze gevallen dient het reglement inwendige orde zowel van de
betrokken maatschappij als van het gewest bij het dossier gevoegd.
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Art.08

Het Dagelijks Bestuur houdt de mogelijkheid open van een verzoeningsbijeenkomst, echter zonder sanctiemogelijkheid.

Art.09

Bij verzoening wordt de borgsom terugbetaald in de mate door het Dagelijks
Bestuur te bepalen. Ingeval de verzoeningsbijeenkomst zonder resultaat blijft of door
één der partijen wordt geweigerd, dan krijgt de beroepsprocedure haar beloop.

Art.10

Het Dagelijks Bestuur van de A.Vi.Bo. vzw stuurt het beroepsdossier
aan de voorzitter van de Beroepscommissie, die de betrokken partijen, de
appellant en de getuigen minstens acht dagen op voorhand verwittigt van
plaats, dag en uur van de zitting van de Beroepscommissie.

Art.11

De Beroepscommissie hoort de partijen en spreekt voor de partijen een
bindend arrest uit, dat elk verhaal uitsluit, tenzij deze uitspraak wordt verworpen door
de Algemene Vergadering, met 3/4 van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Art.12

De Beroepscommissie brengt haar beslissingen ter kennis van het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo., die zorgt voor de publicatie ervan in het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, waardoor deze uitspraak van kracht wordt.

Art.13

In geval een geschorste speler ten onrechte in competitie trad of
aan wedstrijden deelnam zal deze voor de Beroepscommissie verschijnen,
die zijn sanctie kan verdubbelen. De kosten vallen integraal ten laste van
de gedaagde.
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03
03.01

GEWESTEN EN REGIO’S

DE GEWESTEN

Art.01

De bij de A.Vi.Bo. vzw aangesloten maatschappijen werden door het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. ingedeeld in vast omlijnde gewesten.

Art.02

Geen enkele maatschappij kan lid worden of blijven van de federatie
zonder aangesloten te zijn bij een gewest, tenzij uitzonderlijk onder
voogdij van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.

Art.03

Enkel het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. kan beslissen om bestaande en of
nieuwe gewesten om te vormen, te elimineren of op te richten. Bij
eliminatie van het gewest worden de kas gelden in gelijke delen verdeeld
onder de maatschappijen van dit gewest.

Art.04

Nieuwe maatschappijen moeten altijd toetreden tot het gewest
waartoe de fusiegemeente behoort en dienen voorafgaandelijk de
goedkeuring te krijgen van het gewestbestuur.

Art.05

Bij ontbinding van een gewest kunnen bestaande maatschappijen
aansluiten bij een ander gewest binnen dezelfde regio.

Art.06 Lijst en stamnummers van de gewesten:
2
4
5
7
8
9
10
14
15
19
20

Aalter
Ardooie
Avelgem
Brugge
Deerlijk
Deinze
Denderstreek
Gent
Gistel
Houthulst
Ieper

21
22
25
26
27
31
32
33
35
38
39

Ingelmunster
Izegem
Kortrijk
Kruishoutem
Menen
Oostnieuwkerke
Oudenaarde
Proven/Poperinge
Roeselare
Tielt
Torhout

40.
41.
45.
47.
48.
49.

Veurne
Vichte
Zonnebeke
Zwevezele
Brakel
Waregem
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03.02

DE GEWESTAFGEVAARDIGDE

Art.01

Iedere maatschappij kiest in haar midden een afgevaardigde.
Naam en adres dienen voor het einde van november aan de gewestleider
én aan het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. meegedeeld te worden.

Art.02

De afgevaardigde zal de maatschappij gedurende het volgende jaar
vertegenwoordigen in het gewestbestuur en op de Algemene Vergadering.

Art.03

Een afgevaardigde dient te beschikken over zijn burgerrec hten en
mag geen enkele veroordeling hebben opgelopen inzake bevoorrading en
houden van vogels. Hij/zij bevestigt dit elk jaar door een verklaring op eer
te ondertekenen op het aansluitingsformulier van de maatschappij.

Art.04

Een afgevaardigde mag geen sanctie hebben opgelopen binnen de
federatie A.Vi.Bo. wegens overtreding op het Reglement Inwendige Orde.

Art.05

Indien een afgevaardigde ontslag neemt, geschorst wordt of zijn
functie niet meer kan uitoefenen, dient de maatschappij binnen de maand
een vervanger aan te stellen en kenbaar te maken bij het Bestuursorgaan,
zo niet wordt de maatschappij als ontslagnemend beschouwd.
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03.03

GEWESTLEIDER (Gewestvoorzitter)

Art.01

De afgevaardigden kiezen de persoon die aan het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo. wordt voorgedragen om het mandaat van gewestleider te
vervullen.
De kandidaat gewestleider dient:
a.
minstens drie jaar lid te zijn binnen het gewest waar hij
zich kandidaat stelt.
b.
het volle genot van zijn burgerrechten te bezitten.
c.
minimum 21 jaar te zijn.
d.
geen bestraffing opgelopen te hebben wegens
overtreding van het A.Vi.Bo.-reglement.
e.
geen bestraffing opgelopen te hebben wegens
overtreding van het Soortenbesluit van 15.05.2009 en
de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten inzake
het houden van inlandse vogels.

Art.02

Iedere liefhebber die voldoet aan de voorzieningen vermeld in
artikel hierboven, kan zijn kandidatuur schriftelijk indienen vóór de datum
die door het Bestuursorgaan driejaarlijks vastgesteld wordt.
De verkiezingen dienen te gebeuren volgens de richtlijnen uitgeschreven
door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. en vooraf gepubliceerd in het officieel
orgaanwww.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
De kandidaat gewestleider, voorgedragen door het gewestbestuur, dient
tenminste de eenvoudige meerderheid (helft +1) van de uitgebrachte
stemmen van de aanwezige afgevaardigden, te bekomen (blanco stemmen
niet meegerekend). Indien bij een eerste stembeurt de vereiste
meerderheid niet bereikt werd, dient onmiddellijk een volgende stembeurt
gehouden tussen de twee hoogst scorende kandidaten. Op het verslag dat
gestuurd wordt aan het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. dienen de namen van alle
kandidaten voor te komen met hun behaalde stemmen. het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. kan een keuze maken uit de lijst van kandidaten,
die ingediend wordt door het gewestbestuur.
De kandidaturen voor gewestleiders dienen persoonlijk door de kand idaat
verstuurd te worden aan het A.Vi.Bo. -secretariaat ter attentie van de
voorzitter.

Art.03

De voorzitters van de gewestbesturen (de gewestleiders)
ondertekenen, ter onderkenning en bevestiging van hun voorbeeldfunctie
binnen de federatie A.Vi.Bo. vzw, het Ethisch Charter Gewestleiders
A.Vi.Bo. vzw. Daarmee verzekeren zij de federatie zich te allen tijde te
engageren om de doelstellingen van de federatie zoals gesteld in art. 2 van
de Statuten A.Vi.Bo. vzw te helpen realiseren. Tevens nemen zij daarmee
de verantwoordelijkheid op om de door het Bestuursorgaan opgestelde
taken van gewestleiders plichtsbewust uit te voeren teneinde de
gewestwerking vlot te laten verlopen en de werking en samenwerking van
de maatschappijen binnen hun gewest te optimaliseren .
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Art.04

Een gewestleider wordt door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. benoemd
voor een periode van drie jaar (met ingang van december 1984). Bij
gemotiveerde reden kan het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. een gewestleider
schorsen of een voorgedragen kandidaat weigere n.
Tussentijds benoemde gewestleiders voleindigen het mandaat van hun
voorganger.

Art.05

Een afgevaardigde die eventueel tot gewestleider verkozen wordt,
dient zijn mandaat als afgevaardigde ter beschikking te stellen van zijn
plaatselijk bestuur, teneinde in zijn vervanging van afgevaardigde te
voorzien.

Art.06

De lijst van de nieuw benoemde gewestleiders verschijnt in het
officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, in het verslag van
een speciale vergadering van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., gehouden eind
december. De nieuw benoemde gewestleiders treden in functie op het
ogenblik van het verschijnen van de benoemingen in het officieel orgaan.

Art.07

De uittredende of ontslagnemende gewestleider h eeft als eerste
plicht alle documenten in verband met zijn functie als gewestleider die in
zijn bezit zijn, ter beschikking te stellen van het gewestbestuur. Dit
gewestbestuur dient het kasregister af te tekenen voor nazicht en
goedkeuring en aan de uittredende gewestleider een ontvangstbewijs af te
leveren voor alle ontvangen stukken en of documenten.

Art.08

Tussentijdse verkiezingen van de gewestleiders zijn steeds mogelijk
in opdracht van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. bij overlijden, ontslag of
ontzetting door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

Art.09
Art.10

Ontslag wordt schriftelijk ingediend bij het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..
Ontzetting uit het ambt kan alleen na uitspraak door de Bondsraad
en bij beslissing van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. desgevallend op advies
van het gewestbestuur.
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03.04
Art.01

BEVOEGDHEDEN VAN DE GEWESTLEIDER
De gewestleider is voorzitter van het gewestbestuur.

Art.02

De gewestleider wordt beschouwd als de verbindingspersoon tussen
de maatschappijen en het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

Art.03

Ere-gewestleiders hebben geen enkele bevoegdheid noch taken te
vervullen waarvoor ze geen opdracht kregen.

Art.04

Op het A.Vi.Bo.-secretariaat ontvangt een nieuw aangestelde
gewestleider naast de nodige toelichting een informatiebundel met een
overzicht van de te vervullen taken.

Art.05

Het gewestbestuur doet nuttige voorstellen, die kunnen
voorgedragen worden op de eerstvolgende Algemene Raad.

Art.06

Alleen de gewestleider mag bondslidkaarten uitreiken aan de
maatschappijen. Deze bondslidkaarten dienen afgestempeld te worden met
de geweststempel. De gewestleider is verantwoordelijk bij het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. voor de ontvangen bondslidkaarten en alle
financiële verrichtingen ter zake.

Art.07

Zelfde alleenrecht en verantwoordelijkheid van de gewestleider is
voorzien voor het afleveren van de tijdelijke witte bondslidkaarten.

Art.08

Geen enkel gewest heeft het recht verplichtingen op te leggen aan
zijn leden op de eerste zondag van juni (datum voorb ehouden aan de
Provinciale Kampioenschappen) en de laatste zondag van juni (datum
voorbehouden aan het Nationaal Kampioenschap)

Art.09

De ondervoorzitter van het gewestbestuur is de hulpgewestleider.
Een nieuw te benoemen hulpgewestleider moet een afgev aardigde zijn die
niet tot de maatschappij van de gewestleider behoort. Wanneer de
hulpgewestleider de taak van voorzitter moet waarnemen, dient hij zijn
plaatselijk bestuur te verzoeken een plaatsvervanger als afgevaardigde aan
te duiden.

Art.10

Volgende opdrachten eigen aan de functie van gewestleider van de
federatie A.Vi.Bo. vzw dienen minutieus en plichtsbewust te worden
uitgevoerd of verwezenlijkt:
a)
Zorgen voor een goed werkbare taakverdeling (verslaggever,
secretaris, …) binnen het gewest.
b)

Samenstellen en voorzitten van een gewestelijke
zangcommissie, bij voorkeur samengesteld uit gebrevetteerde
zangcommissarissen. De gewestleider kan nooit fungeren als
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gewestelijk zangcommissaris en kan bijgevolg ook niet mee
beslissen bij keuringen. De opdracht van de gewestleider
beperkt zich tot administratie en mededeling van de uitslag
van de keuring.
c)

Opstellen en/of herzien van het reglement inwendige orde
van het gewest.

d)

Inzage nemen van reglementen inwendige orde van
maatschappijen behorend tot het gewest.

e)

Nodige documenten bezorgen voor aanvragen van paspoorten
van afgevaardigden en hulpgewestleider.

f)

Nota nemen van namen van liefhebbers die schulden hebben
in een maatschappij en bijgevolg niet mogen aansluiten in
andere maatschappijen vóór vereff ening. Dit kenbaar maken
aan de Gewestelijke Ereraad en aldus overmaken aan het
Bestuursorgaan ter publicatie in ons officieel orgaan.

g)

Inzage nemen in de speelkalenders van elke maatschappij en
verbond uit het gewest en in onderling overleg problemen
vermijden. Indien twee gewesten bij opstelling van
speelkalenders betrokken zijn, dient gestreefd te worden naar
maximale consensus.

h)

Nieuwe maatschappijen in het gewest voorstellen en de
vergadering om advies verzoeken.

i)

Het noodzakelijke doen voor samenstelling van de
Gewestelijke Ereraad.

j)

Als verantwoordelijke financieel beheer van de gewestkas aan
de hand van het kasboek een gedetailleer de uitleg van
ontvangsten en uitgaven voorleggen en alle afgevaardigden
laten tekenen ter goedkeuring en ontlasting. ( Deze opdracht
kan ook uitgevoerd door zijn gemachtigde.) Het document
“kasverslag”laten ondertekenen en aan de regiocoördinator
bezorgen.

k)

Financiering van de gewestzetting(en) bespreken, regelen en
in overleg met de afgevaardigden datum, uur en plaats van
gewestzetting(en) en –feesten bepalen.

l)

Ontvangen van verschuldigde bedragen nodig voor het dekken
van financiële behoeften van gewestzet ting(en),
gewestfeesten en gewestelijke zangcommissie die dienen
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ingeschreven in het gewestelijke kasboek. Toezicht houden op
regelmatig bijhouden van de financiële boekhouding van het
gewest.
m)

Jaarlijks een schatting of begroting opmaken van de voorziene
uitgaven en in overleg met het gewestbestuur het door elke
maatschappij van het gewest in de gewestkas te storten
bedrag bepalen.

n)

Opsporen van ongeldige en betwistbare zangen binnen het
gewest en organiseren van onaangekondigde keuringen of
keuringen op eigen verzoek.

o)

Geregeld de bestellingen van benodigdheden voor
maatschappijen overmaken aan het algemeen secretariaat
A.Vi.Bo. en deze vereffenen.

p)

Tijdig vergaderingen van het gewestbestuur aan te kondigen
in het officieel orgaan.

q)

Controleren of verslagen van deze vergaderingen
ingeschreven of ingekleefd worden in een verslagboek en
verschijnen op www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.

r)

Kweekmogelijkheden van nieuwe kwekers controleren.

s)

Lijst bijhouden van gewestelijk gekeurde en officieel gekeurde
vogels en dubbelzangers en deze bijwerken in AViBo -Admin.

t)

Nakijken of naamlijsten van in de maatschappijen afgeleverde
bondslidkaarten regelmatig en correct bijgehouden werden.
Het gebruik van A.Vi.Bo.-admin stimuleren.

u)

Tijdig de ledenlijsten van de maatschappijen laten aanvullen
en deze op het Algemeen Secretariaat A.Vi.Bo. bezorgen. Het
gebruik van A.Vi.Bo.-admin stimuleren.

v)

Nagaan of kweekresultaten van liefhebbers betrouwbaar
en/of authentiek zijn en hiervoor de nodige controles doen.

Teneinde een goede gewestwerking te bekomen, volgt hieronder een maandelijkse
opdrachtenkalender.
januari

opmaken financieel verslag van voorbije boekjaar en begroting nieuw
dienstjaar
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afhalen drukwerken en bestelde bondslidkaarten vanaf 15 januari

februari

tijdig bestellen op het secretariaat A.Vi.Bo. van certificaten bijlokalen
Uiterlijk 15 februari namen en adressen bijlokalen aangeven op het
secretariaat A.Vi.Bo.
navraag doen of alle maatschappijen gevolg geven aan de uitnodiging tot
de jaarlijkse Algemene Vergadering en het nodige doen opdat alle
afgevaardigden zouden aanwezig zijn
opmaken lijst van overleden vinkeniers uit het gewest

maart

deelnemen aan de Algemene Vergadering
de op de Algemene Vergadering ontvangen kweekringen bedelen
richtlijnen geven in het gewest voor het komende speelseizoen
richtlijnen geven in verband met tijdig opsturen van zetting- en
uitslagformulieren
verbeterde en aangevulde ledenlijsten van de maatschappijen afgeven op
de Algemene Vergadering (niet voor admin-gebruikers)
dubbelzangers en officieel gekeurde vogels aangeven op het alg.
secretariaat A.Vi.Bo.
certificaten bijlokalen uitdelen
verzamellijsten afgeleverde bondslidkaarten inzamelen en doorsturen
naar het secretariaat (niet voor admin-gebruikers)
zelfklevers en certificaten voor gewestelijk gekeurde vogels (zangkaarten),
voor officieel gekeurde vogels vermelding “Officieel keurde vogel” op de
bondslidkaart aanbrengen, desgevallend “dubbelzanger” of “toekapper –
dient enkel getekend”.
een rode streep trekken door de bondslidkaart van een gekeurde vogel
(officieel of gewestelijk) deze vermelding dient door de gewestleider
geparafeerd

april

toezicht houden op uithangen van vereiste attest van bijlokaal bij alle
maatschappijen uit het gewest
formulieren met aanvulling afgeleverde bondslidkaarten naar het
secretariaat sturen of inbrengen in Avibo-admin
reisvergoeding Algemene Vergadering uitbetalen
aanvragen gewestelijke keuringen behandelen
aanvragen officiële keuringen beroep en hoger beroep sturen naar de
voorzitter Officiële Zangkeurraad
melden uitslagen van gewestelijke keuringen om te laten verschijnen via
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” en gewestelijke zangkaarten afleveren
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tweede bestelling kweekringen verzamelen, doorsturen naar het
secretariaat voor één mei

Mei

aanvragen gewestelijke keuringen behandelen
aanvragen officiële keuringen beroep en hoger beroep sturen naar de
voorzitter Officiële Zangkeurraad
melden uitslagen van gewestelijke keuringen om te laten verschijnen via
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” en gewestelijke zangkaarten afleveren
formulieren met aanvulling afgeleverde bondslidkaarten naar het
secretariaat sturen of inbrengen in Avibo-admin
oproep doen tot massale deelname aan provinciale kampioenschappen
controles uitvoeren rond de kweek bij nieuwe aanvragers van
kweekringen

Juni

aanvragen gewestelijke keuringen behandelen
aanvragen officiële keuringen beroep en hoger beroep sturen naar de
voorzitter Officiële Zangkeurraad
melden uitslagen van gewestelijke keuringen om te laten verschijnen via
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” en gewestelijke zangkaarten afleveren
formulieren met aanvulling afgeleverde bondslidkaarten naar het
secretariaat sturen of inbrengen in Avibo-admin
derde bestelling kweekringen verzamelen, doorsturen naar het
secretariaat voor 15 juni
oproep doen in het gewest tot massale deelname aan het Nationale
Kampioenschap
controles uitvoeren rond de kweek bij nieuwe aanvragers van
kweekringen

Juli

aanvragen gewestelijke keuringen behandelen
aanvragen officiële keuringen beroep en hoger beroep sturen naar de
voorzitter Officiële Zangkeurraad
melden uitslagen van gewestelijke keuringen om te laten verschijnen via
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” en gewestelijke zangkaarten afleveren
formulieren met aanvulling afgeleverde bondslidkaarten naar het
secretariaat sturen of inbrengen in Avibo-admin
uitbetalen prijzen provinciale en nationale kampioenschappen
controles uitvoeren rond de kweek bij nieuwe aanvragers van
kweekringen

augustus

aanvragen gewestelijke keuringen behandelen
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aanvragen officiële keuringen beroep en hoger beroep sturen naar de
voorzitter Officiële Zangkeurraad
melden uitslagen van gewestelijke keuringen om te laten verschijnen via
hwww.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” en gewestelijke zangkaarten afleveren
formulieren met aanvulling afgeleverde bondslidkaarten naar het
secretariaat sturen of inbrengen in Avibo-admin
controle uitvoeren op authenticiteit van kweekresultaten in het gewest
opmerkingen, suggesties en vragen voor de algemene raad doorsturen
naar het secretariaat

september

ingevulde bondslidkaarten met tien ritten, dienstig voor de jaarlijkse
klassementen, uiterlijk op de Algemene Raad binnenbrengen
deelnemen aan de Algemene Raad
verzamellijsten kweek indienen op de Algemene Raad (admin)

oktober

controles uitvoeren rond de kweek bij nieuwe aanvragers van
kweekringen
verslag uitbrengen vergadering algemene raad

november

vergadering beleggen en de afgevaardigden eraan herinneren dat de op
maatschappelijk vlak voorziene vergadering en verkiezingen tijdig gebeuren
speelkalenders van maatschappijen in het gewest nazien en het
gewestbestuur samenroepen voor gezamenlijk overleg inzake speelkalenders
richtlijnen toelichten in verband met jaarlijkse telling van het
vogelbestand eind november bij de plaatselijke maatschappijen
eerste bestelling kweekringen verzamelen, controle houden op wettelijk
aanvaardbare aanvraag kweekringen en de gegevens doorsturen naar
secretariaat voor 01 december
registers inzamelen en opmaken van verzamelstaten per maatschappij en
afzonderlijk per provincie op 01 december

december

aansluitingsformulieren van maatschappijen en gewest inzamelen en
nazien
maatschappijen oproepen aantal nodige bondslidkaarten voor volgend
speelseizoen tegen eind december aan de gewestleider op te geven
na opvragen aantal nodige bondslidkaarten per maatschappij dit aantal
ten laatste op 31 december bestellen op het secretariaat. (eventueel via de
coördinator)
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de aangesloten maatschappijen verzoeken het financieel jaarverslag voor
te leggen aan het bestuur van de maatschappij en de bestuursleden laten
aftekenen voor kennisname en goedkeuring
de gewestsecretaris opdracht geven het financieel dagboek van het
gewest af te sluiten en het te laten goedkeuren door het gewestbestuur (de
gewestelijke afgevaardigden dienen hun eigen maatschappijbestuursleden in
kennis te stellen van de gegevens van het financieel verslag van het gewest)
om de drie jaar, en volgens richtlijnen van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.,
het gewestbestuur samenroepen in de loop van de eerste twee weken van
december om op deze vergadering de kandidaat van het gewestbestuur te
verkiezen die aan de Raad van Bestuur zal voorgedragen worden om de
functie van gewestleider te vervullen
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03.05

REGIO’S

Art. 01
Om antwoord te bieden aan de snel veranderende situatie in onze
gewesten en om de slagkracht van de Ereraad en de Zangcommissie te
vrijwaren werd besloten alle gewesten in te delen in regio’s.
Art. 02
De nieuw opgerichte regiowerking heeft enkel tot doel de
gewestwerking te ondersteunen waar nodig.
Art. 03
De opdeling gebeurde op basis van het ledenaantal van de federatie
in september 2014. Dit werd in 10 circa gelijke delen opgesplitst.
Art. 04

Om ook in de toekomst slagkrachtig te blijven werden enkele zaken van bij
aanvang duidelijk gesteld:
a. Een maatschappij blijft hoe dan ook ingedeeld bij zijn oorspronkelijke regio
b. Wanneer een gewest kleiner wordt dan 4 (vier) maatschappijen en de
gewestleider ontslagnemend is, wordt de gewestwerking opgedoekt en kunnen de
maatschappijen vrijelijk aansluiting zoeken bij een gewest binnen hun regio

Art. 05

Beschreven opdeling geeft onderstaand resultaat
1. Denderstreek – Brakel
2. Kruishoutem – Deinze – Oudenaarde
3. Aalter – Gent
4. Kortrijk – Menen
5. Avelgem – Deerlijk – Vichte – Waregem
6. Torhout
7. Brugge – Gistel – Zwevezele
8. Ingelmunster – Tielt
9. Ardooie – Izegem- Oostnieuwkerke – Roeselare
10. Houthulst – Ieper- Proven/Poperinge – Veurne – Zonnebeke

Art. 06

Elke regio wordt geleid door een regiocoördinator die na grondige bevraging
door het Bestuursorgaan wordt aangesteld.

Art. 07

De regiocoördinator is gebonden door het Etisch Charter voor
gewestleider/coordinator.

Art. 08

De regiocoördinator wordt geacht om naast de contacten met zijn gewesten
de rechtstreekse communicatie met het Bestuursorgaan te onderhouden.

Art. 09

De regiocoördinator promoot het gebruik van Avibo-admin en Zettingsoft
binnen zijn regio en verzamelt indien nodig de documenten van en voor de leden van
zijn gewesten.

Art. 10

De regiocoördinator kent de werking van de gewesten en is bekend met het
takenpakket van de gewestleider. Hij/zij krijgt bij aanstelling tekst en uitleg bij dit
pakket
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Art. 11

Vogels opgemerkt met ongeldige zang door een officieel zangkeurder worden
door de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad aan de betreffende coordinator
gemeld. Deze zorgt voor een regiokeuring. Bij goedkeuren van de vogel volgt zonder
uitzondering ring- en kooicontrole.
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03.06

ETHISCH CHARTER

Art.01

De voorbeeldfunctie van gewestleiders en coördinatoren binnen onze werking
indachtig, worden deze mensen geacht te handelen naar de fundamenten van de
vinkensport zoals ze zijn vervat in de Statuten en Reglement Inwendige Orde.

Art.02

Bewust overtreden of handelen tegen voornoemde fundamenten leidt
onherroepelijk tot doorverwijzing naar de Bondsraad. Bondsraad die afhankelijk van
de Ernst van de inbreuk de strafmaat bepaalt en betrokkene uit zijn functie kan zetten.

Art.03
Inhoud van het ethisch charter:
a. De gewestleider/coördinator dient dit charter te ondertekenen teneinde de functie
van gewestleider/coördinator te kunnen uitvoeren.
b. De gewestleider/coördinator houdt zich onvoorwaardelijk aan het Reglement
Inwendige Orde van de A.Vi.Bo vzw, zoals gestipuleerd in Statuten en Reglementen
A.Vi.Bo. vzw;
c. De gewestleider/coördinator dient zich steeds loyaal op te stellen ten aanzien van de
leden van het Bestuursorgaan en alle collega-gewestleiders/coördinatoren. Daarmee
bewijst betrokkene zich bewust te zijn van zijn voorbeeldfunctie binnen de federatie
A.Vi.Bo. vzw.
d. Deze loyale houding behelst onder meer, maar niet uitsluitend:
•
•
•
•
•
•

vinkensport in het algemeen bevorderen
eerlijkheid als hoogste goed bewaren
streven naar consensus om samenwerking te garanderen
in alle sereniteit en neutraliteit besluitvorming nastreven
betrouwbare schakel vormen tussen aangesloten maatschappijen en het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. en daarbij fungeren als adviesorgaan
met zin voor overleg zangwedstrijden regelen in het gewest

e. Naast aangehaalde competenties spreekt het vanzelf dat volgende items in de functie
van gewestleider/coördinator dienen ingebakken te zijn:
• zich steeds optimaal inzetten en volgehouden controles uitvoeren om ongeldige
zangen uit de reke te bannen
• zich niet als tussenpersoon opwerpen bij ruiling of verhandelen van zowel vogels
met geldige als vogels met ongeldige of twijfelachtige zang
• zich distantiëren van personen waarvan men weet of behoort te weten dat zij de
federatie A.Vi.Bo. vzw schade willen toebrengen
• zich plichtsbewust inzetten om werking en voortbestaan van maatschappijen,
gewest en, daarbij aansluitend, de overkoepelende federatie A.Vi.Bo. vzw te
garanderen
• eventuele ringcontroles uitvoeren volgens de richtlijnen vermeld in ons Reglement
Inwendige Orde.
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03.07

SANCTIONERING BIJ OVERTREDINGEN BEGAAN DOOR BESTUURSLEDEN
EN VERANTWOORDELIJKEN

1) Overtredingen door bestuursleden en verantwoordelijken begaan:
1)
Inbreuken op, nalatigheden tegen en negeren van de statuten van de
A.Vi.Bo. vzw en het Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw.
2)
Niet uitvoeren van sancties door de Ereraad, de Bondsraad en de
Beroepscommissie tegen leden van de maatschappij uitgesproken, na
respecteren van de beroepstermijn.
Wanneer bestuursleden en verantwoordelijken gesanctioneerd worden met een
schorsing omwille van overtredingen, zoals bepaald hierboven, zullen zij voor de
duur van deze schorsing eveneens het recht ontzegd worden een bestuurlijke of
verantwoordelijke functie uit te oefenen.
2) Overtredingen, nalatigheden, bedrog in het uitoefenen van hun bestuurlijke en of
verantwoordelijke functie.
a. Eerste overtreding of nalatigheid: schorsing van één seizoen in het uitoefenen
van een bestuurlijke of verantwoordelijke functie.
b. Volgende overtreding of nalatigheid: schorsing van één seizoen tot definitief
verbod op het uitoefenen van een bestuurlijke of verantwoordelijke functie.
c. Bedrog: schrapping als lid bij eender welke maatschappij toegetreden tot de
A.Vi.Bo. vzw
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04

DE MAATSCHAPPIJ

Art.01

Een plaatselijke maatschappij kan omvatten: ereleden,
bestuursleden, spelende leden en steunende leden.

Art.02

In normale omstandigheden kan de maatschappij niet ontbonden
worden zolang er negen betalende leden deel van uit maken.

Art.03

Een bestuur kan niet op eigen houtje tot ontbinding der
maatschappij beslissen, zonder aan het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vooraf
kennis te hebben gegeven van de interne problemen die zich voordoen.

Art.04

Indien het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. oordeelt dat de door het
plaatselijk Bestuur aangehaalde redenen gegrond zijn, krijgt het plaatselijk
bestuur opdracht een speciale algemene vergadering samen te roepen.
Over een voorstel tot ontbinding kan slechts geldig gestemd worden, nadat
dit punt vooraf aan de leden werd kenbaar gemaa kt en op de dagorde
gebracht.

Art.05

In dit uitzonderlijk geval kan de algemene vergadering van de leden
slechts tot ontbinding van de maatschappij beslissen wanneer 2/3 van de
aanwezige leden ermee instemt.

Art.06

Indien een maatschappij ontbonden wordt, moeten kasboek en alle
stukken die ze rechtvaardigen ter inzage overgemaakt worden aan het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. Na controle wordt het batig saldo aan een
liefdadig doel, te kiezen door de leden van de ontbonden m aatschappij,
overgemaakt na goedkeuring door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

Art.07

De leden van een bestuur van een maatschappij in ontbinding,
kunnen pas opnieuw aansluiten bij een andere maatschappij van de
A.Vi.Bo. vzw nadat voldaan is aan alle plichtp legingen die voortspruiten uit
het ontbinden van een maatschappij.

Art.08

Het bepalen van het maatschappelijk lidgeld (evenals het inleggeld
voor de wedstrijden) behoort tot de autonomie van de maatschappij. Het
verdient uiteraard de absolute voorkeur om gewestelijk en/of regionaal tot
gelijklopende afspraken te komen.
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04.01

AVIBO-ADMIN EN ZETTINGSOFT

Art. 01

Het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw nam initiatief om tot administratieve
vereenvoudiging van onze volledige werking te komen.

Art.02

Het Bestuursorgaan beheert Avibo-Admin en Zettingsoft en neemt initiatief tot
optimalisering van bedoelde programma’s.

Art. 03

Avibo-admin en Zettingsoft staan gratis ter beschikking van de aangesloten
maatschappijen, gewesten en regio’s, dit ter optimalisering van hun
secretariaatswerking en communicatie met de federatie.

Art. 04

Elke maatschappij op het lidnummer van de gewestelijke afgevaardigde en/of
aangeduide maatschappijverantwoordelijke, het gewest op het lidnummer van de
gewestleider en de regio op het lidnummer van de regiocoördinator ontvangt op
eenvoudige vraag een login tot Avibo-admin.

Art. 05

Op Avibo-admin staan enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op het niveau
van de verwerker ter beschikking.

Art. 06

Persoonsgegevens worden gebruikt zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Art. 07

Alle meest recente formulieren staan ter inzage op Avibo-admin. Ze kunnen
bijgevolg worden geconsulteerd en eventueel afgedrukt ter ondertekening door de
individuele leden.

Art. 08

Binnen de lijst van consulteerbare documenten kan tevens de meest recente
versie van Zettingsoft worden geüpload.

Art. 09

Op eenvoudige vraag richt het Bestuursorgaan opleidingen en bijscholingen in
om maatschappijen, gewesten en regio’s bij te staan bij het implementeren van deze
software.

Art. 10

Maatschappijen, gewesten en regio’s verbinden zich er toe om bedoelde
software effectief te gebruiken zodat de digitale communicatie wordt geoptimaliseerd.
Uit ecologisch en economisch standpunt kunnen we er dan bovendien samen in slagen
de papierberg te verkleinen.

Art. 11

Alle documenten die mits aanpassing in Avibo-Admin worden gerealiseerd
dienen bijgevolg niet langer fysiek te worden afgeleverd.

Art. 12

Uitzondering hierop zijn de documenten waar een handtekening bij een
verklaring op eer wordt gevraagd.
- Het inventarisblad met de bijhorende verklaring
- De individuele ringbestelling
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04.02

VERGADERINGEN

Art. 01
Vergaderingen dienen te worden belegd tussen 1 september en 1
december waarop volgende zaken worden behandeld:
a.
Herkiezen van het bestuur.
b.
Bepalen van het aantal gewone vergaderingen die zullen gehouden
worden in de loop van het jaar.
c.
Invullen aansluitingsformulier en overmaken aan de gewestleider.
d.
Kiezen of herkiezen lokaal.
e.
Aanvragen kweekringen.
g.
Duiding geven nopens financieel beheer ten overstaan van de
aangesloten leden.
f.
Verzamelen kweekresultaten.
Art.02

Het bestuur is verplicht een algemene vergadering van de leden
samen te roepen, telkens dit aangevraagd wordt door minstens 1/5 van de
leden.

Art.03

Het bestuur heeft het recht speciale vergaderingen samen te roep en
telkens dit nuttig of nodig is voor de goede gang van zaken binnen de
maatschappij. De dagorde bevat telkens minstens de punten die ter
stemming worden voorgelegd.

Art.04

Elk voorstel, ter stemming voorgelegd, moet vooraf aan alle leden
schriftelijk kenbaar gemaakt worden en minstens een meerderheid
bekomen van de aanwezige stemgerechtigde leden om aangenomen te
worden.

Art.05

Een voorstel uitkomend ter stemming met geli jke stemmen wordt
herstemd en indien opnieuw gelijkheid bestaat, geeft de stem van de
voorzitter de doorslag.

Art.06

Elk bestuur van een maatschappij dient jaarlijks een reglement
inwendige orde in, in drievoud opgesteld. De drie exemplaren zijn identiek .
Eén exemplaar is bestemd voor het archief van de maatschappij, een
tweede voor de gewestleider en een derde voor het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo.. Dit reglement mag op geen enkele manier in tegenspraak zijn met
de reglementering van de A.Vi.Bo. vzw.

Art.07

Het bestuur roept elk jaar een algemene ledenvergadering samen,
waarop de speelkalender kenbaar gemaakt wordt. Op deze vergadering
worden de lokalen en bijlokalen aangeduid waar de zettingen zullen
doorgaan.
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Art. 08
Om een lid uit te sluiten moet de algemene vergadering van de
maatschappij 2/3 van de stemmen bekomen. Elk lid dient tijdig en
schriftelijk hierop te worden uitgenodigd.
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04.03
Art.01

Art.02

LOKAAL

Het lokaal wordt aangeduid op de algemene ledenvergadering van
oktober of november. Elke lokaalwijziging dient via het algemeen
secretariaat aan Bestuursorgaan A.Vi.Bo. kenbaar gemaakt te worden.
De stemming voor het lokaal moet geheim geschieden.

Art.03

Om van lokaal te veranderen beslist een eenvoudige meerderheid
van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Art.04

Mochten er gedurende een werkingsjaar gegronde redenen bestaan
om van lokaal te veranderen, dan wordt door het bestuur een voorlopig
lokaal aangeduid voor de rest van het lopend jaar tot en met de hiervoor
voorziene ledenvergadering.(De gegrondheid van de redenen dient eerst
beoordeeld door het gewestbestuur).

Art.05

Door het aanvaarden van het lokaal heeft de lokaalhouder de plicht
aan bestuur en leden van de maatschappij de mogelijkheid te bieden,
volgens de voorzieningen van het reglement van de A.Vi.Bo. vzw, de
activiteiten gebonden aan de plaatselijke maatschappij in de beste
omstandigheden te laten verlopen.

Art.06

De lokaalhouder en inwonenden kunnen bestuurslid noch secretaris
zijn in eigen maatschappij. De lokaalhouder dient eveneens, via de
gewestleider de jaarlijkse bijdrage als lokaalhouder te betalen aan de
bondskas van de A.Vi.Bo. vzw. Het afgeleverde certificaat van lok aalhouder
dient uitgehangen te worden.

Art.07

Wordt beschouwd als een bijlokaal: elk lokaal waar minstens één
zetting tijdens het speelseizoen doorgaat. Vóór 28 februari van elk jaar
dient, via de gewestleider, van elke maatschappij een lijst der bijloka len
gestuurd te worden aan het algemeen secretariaat. Na afhandeling op het
algemeen secretariaat worden vervolgens de certificaten, via de
gewestleider, aan de maatschappij bezorgd.

Art.08

De houders van een bijlokaal dienen tevens een jaarlijkse bijdrage,
vastgesteld door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., te betalen via de
maatschappij aan de bondskas van de A.Vi.Bo. vzw en dienen - minstens
gedurende de hun toegewezen zetting - het certificaat van bijlokaal uit te
hangen.

Art.09

Houders van een bijlokaal die een zetting toegezegd krijgen, zijn
verantwoordelijk voor het materiaal van de maatschappij en dienen zich
terzake te houden aan de richtlijnen van het plaatselijk bestuur voor het
afhalen en terugbezorgen van het materiaal.
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04.04

MAATSCHAPPELIJKE TITELS:
KONINGSCHAP - KEIZERSCHAP - KAMPIOENSCHAP HULDIGING
EN FEESTEN

Art.01

Een plaatselijke maatschappij geniet de vrijheid haar aantal
zettingen te bepalen tot het verspelen van de verschillende titels.

Art.02

Ze dient dienaangaande haar reglement inwendige orde
ondubbelzinnig op te stellen zodat daaruit naderhand betwisting noch
beïnvloeding van de klassering kan voortvloeien.

Art.03

Dit dient schriftelijk vastgelegd te worden in het reglement
inwendige orde van de maatschappij, gedagtekend door minstens de
voorzitter, de afgevaardigde en de secretari s van de maatschappij en mits
bekendmaking aan de spelende leden en de gewestleider vóór de aanvang
van het speelseizoen.

Art.04

De gewestleider bezorgt een kopie aan het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

Art.05

Met één en dezelfde vogel kan men slechts één ma atschappelijke
titel behalen.

Art.06

Binnen het geldende reglement van de federatie worden enkel de
titels koning en kampioen als officiële maatschappelijke titels erkend.
Andere maatschappelijke titels worden beschouwd als laureaten en vallen
bijgevolg integraal onder het reglement van inwendige orde van de
betreffende maatschappij.

Art.07

Om keizer gekroond te worden moet eenzelfde liefhebber met
eenzelfde vogel drie opeenvolgende jaren koning zijn in eenzelfde
maatschappij.

Art.08

In eenzelfde maatschappij kan eenzelfde vogel slechts eenmaal de
keizerstitel behalen, ook wanneer hij geruild werd met een andere
liefhebber, lid van de maatschappij waar de vogel de keizerstitel reeds
behaalde. Deze vogel kan wel verder deelnemen aan de kampioenschappen
en meedingen op alle andere titelwedstrijden naar alle andere titels.

Art.09

Kampioenentitels worden verspeeld ieder volgens eigen schikkingen
en of gewoonten, bepaald in het reglement inwendige orde van de
maatschappij.

Art.10

De resultaten behaald op het Provinciaal Kampioenschap en/of het
Nationaal Kampioenschap kunnen opgenomen in het klassement van de
maatschappij, mits deze beschikking vooraf is opgenomen in het
maatschappelijk reglement van inwendige orde.
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Art.11

Huldigingen en feesten dienen bepaald te worden vóór de aanvang
van het speelseizoen, dit om moeilijkheden te voorkomen in eigen kring.

Art.12

Geen enkele maatschappij heeft het recht haar leden verplichtinge n
op te leggen op de eerste zondag van juni (datum voorbehouden aan de
Provinciale Kampioenschappen) en de laatste zondag van juni (datum
voorbehouden aan het Kampioenschap van België), die de leden ervan
kunnen weerhouden deel te nemen aan deze organisati es. Op deze data
kan alleen afwijking toegestaan worden door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.,
ingeval deze data samenvallen met landelijke of Europese verkiezingen of
in geval van overmacht.

Art.13

Titels of prijzen die werden gewonnen voor aanvang van een
schorsing of behaald werden voor de vogel geruild of afgekeurd werd,
blijven verworven voor zover de huldiging gebeurd is. Indien de huldiging
nog niet gebeurd is, komt deze te vervallen, alsook de gespeelde titel
en/of prijs.

Art.14
Wanneer na de eerste rit, tellende voor koning- en of
kampioenschap, de eigenaar komt te overlijden, mag de vogel verder
deelnemen aan de zettingen van het lopend seizoen, op naam van de
overledene: echtgenoot, echtgenote of kind en desgevallend op die naam
gehuldigd worden.
Art.15
Elke bewoner van een stad of fusiegemeente die lid is van de
A.Vi.Bo. vzw moet kunnen meedingen aan stedelijke of gemeentelijke
kampioenschappen. De maatschappij waarbij het A.Vi.Bo. -lid aangesloten
is, dient niet noodzakelijk gevestigd te zi jn binnen de stad of
fusiegemeente.
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04.05

OVERTREDINGEN DOOR MAATSCHAPPIJEN BEGAAN:

1) Inbreuken op, nalatigheden tegen en negeren van de statuten van de A.Vi.Bo. vzw
en het Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw.
a. Inbreuken of nalatigheden: blaam, verbod van inrichten van zettingen van 1
week tot 1 seizoen;
b. Negeren der statuten en het speelreglement: verbod van inrichten van
zettingen onder de reglementen van de A.Vi.Bo. vzw
2) Niet uitvoeren van sancties door de Ereraad, de Bondsraad en de
Beroepscommissie tegen leden van de maatschappij uitgesproken, na respecteren
van de beroepstermijn.
a. Eerste inbreuk: verwittiging en blaam.
b. Bij volgende inbreuk: de sanctie bestemd voor het lid wordt overgedragen en
uitgevoerd lastens de maatschappij .
c. Bij volhouden en herhaaldelijk weigeren: verbod van inrichten van zettingen
tot de sanctie werd uitgevoerd.
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05
05.01
Art.01

HET INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP

LEDEN
Kunnen als lid aanvaard worden; alle liefhebbers (m/v) die:
- de vastgestelde bijdrage betalen;
- zich onderwerpen aan onderhavig reglement en geen lopende
schorsing hebben;
- in het kalenderjaar van aansluiting 7 jaar worden;

- daadwerkelijk wensen mee te werken aan de bloei van de
maatschappij.
Art.02

Elke plaatselijke vinkeniersvereniging (maatschappij) omvat
spelende en niet-spelende leden.

Art.03

Spelende leden zijn in het bezit van een lidnummer als vogelhouder,
in Avibo-Admin toegekend door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

Art.04

Aansluiten bij de federatie A.Vi.Bo. vzw impliceert het meedelen van
een aantal noodzakelijke persoonsgegevens aan onze administratie.
A.Vi.Bo. vzw gaat zorgvuldig met de verstrekte gegevens om en beschrijft
dit in de privacyverklaring zoals ze is weergegeven op www.avibo.be .

Art.05

Elk lid ondertekent jaarlijks eigenhandig een verklaring op het
inventarisblad die hem/haar in kennis stelt van bovenstaande afspraak.

Art.06

Spelende leden dienen elk jaar een door henzelf ondertekend
inventarisblad in en zijn in het bezit van één of meerdere vinken waarvoor
een bondslidkaart is aangevraagd.

Art.07

Steunende leden zijn sympathisanten van de vinkensport of leden
die door het nemen van dit lidmaatschap bij één of meer A.Vi.Bo.maatschappijen de plaatselijke werking steunen.

Art.08

De leden gaan de verplichting aan naar best vermogen de
vergaderingen bij te wonen.

Art.09

Personen die in het kalenderjaar van aansluiting 7 jaar worden en zij
jonger dan 16 jaar mogen slechts als lid ingeschreven worden indien ze
een schriftelijke machtiging van hun ouders of voogd kunnen voorleggen.
De schriftelijke machtiging gebeurt bij voorkeur op het inventarisblad en
met het volgende bijschrift: "Hierbij g even ondergetekenden de toelating
aan hun zoon/dochter om inlandse vogels te houden - (wet 14/08/86 - art.
11 - B.S. 31/12/86). (handtekening moeder, handtekening vader of voogd.)
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Art.10

Liefhebbers die lid zijn van een andere vinkeniersfederatie kunnen
geen lid zijn, blijven of worden van een A.Vi.Bo. -maatschappij. Eenzelfde
vogel kan niet in meerdere federaties ingeschreven worden.

Art.11

Liefhebbers die voor hun aansluiting bij een maatschappij in één of
meerdere maatschappijen overtredingen beginge n tegen het Reglement
van Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw of daden stelden die ingaan tegen de
geest van de Statuten A.Vi.Bo. vzw, kunnen onder voorwaarden aanvaard
of mits motivering geweigerd worden.
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05.02

PRIVACY

Privacyverklaring:
De Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw, kortweg en
verder genoemd A.Vi.Bo. vzw, gevestigd aan Schardauw 1 bus 1 8520 Kuurne, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens:
Adres: Schardauw 1 bus 1 te 8520 Kuurne
Tel: 056/70.18.64
Mail: info@avibo.be
Website: https://www.avibo.be
Gino Welvaert, als voorzitter van de federatie, is de functionaris
gegevensbescherming van de A.Vi.Bo. vzw. Hij is te bereiken via gino@avibo.be .
De persoonsgegevens die wij verwerken:
De A.Vi.Bo. vzw verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar mits de
toestemming van hun ouders of voogd.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avibo.be , dan verwijderen
wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De A.Vi.Bo. vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van ons weekblad;
- U rechtstreeks contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
voeren;
- gegevens die wij gezien de vigerende wetgeving moeten kunnen voorleggen aan
de inspectiediensten van het Agentschap voor Natuur en Bos.
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Geautomatiseerde besluitvorming
De A.Vi.Bo. vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de A.Vi.Bo. vzw)
tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De A.Vi.Bo. vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld(ledenbestand,
abonnement, ANB).
Delen van persoonsgegevens met derden
De A.Vi.Bo. vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersover eenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. De A.Vi.Bo. vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De A.Vi.Bo. vzw gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzak elijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door de A.Vi.Bo. vzw en heeft u h et recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een
andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avibo.be .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter
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bescherming van uw privacy. We reag eren zo snel mogelijk, maar ten laatste
binnen vier weken, op uw verzoek.
De A.Vi.Bo. vzw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA).
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De A.Vi.Bo. vzw neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt
dan ook passende maatregelen om misbruik, v erlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via info@avibo.be .
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05.03

BESTUURSLEDEN

Art.01

Het bestuur (minstens 5 leden), allen titularis van een lidnummer
A.Vi.Bo., wordt gekozen door de stemgerechtigde leden van de
maatschappij.

Art.02

De verkozen bestuursleden kiezen in hun midden de voorzitter, de
ondervoorzitter, de schatbewaarder, de gevolmachtigde afgevaardigde,
een secretaris en andere functies die nuttig zi jn voor de maatschappij en
duiden een competent maatschappelijk zangcommissaris aan die in
opdracht van de gewestleider zal deel uitmaken van de gewestelijke
zangcommissie. Het bestuur dient ook een verslaggever te kiezen die niet
noodzakelijk tot de verkozen bestuursleden behoort.

Art.03

Alle bestuursleden hebben als morele verplichting alle evoluties,
instructies, verslagen en onderrichtingen op het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, op te volgen om zodoende steeds op
de hoogte te blijven van de gang van zaken - zowel in het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo., de regio, het Gewestbestuur, als in de A.Vi.Bo. -maatschappijen.

Art.04

Alle bestuursleden dienen onderhavige tekst "Statuten en Reglement
Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw", te downloaden van de website A.Vi.Bo. vzw
en er steevast naar te handelen.

Art.05

Het bestuur heeft de plicht steeds nauw contact te onderhouden
met de leden, hen in te lichten over alle zaken die hen aanbelangen en hen
bovendien op te dragen hun beste krachten te wijden aan de bloei van de
maatschappij.

Art.06

Het bestuur draagt zorg voor al het materiaal dat eigendom is van
de maatschappij.

Art.07

Het bestuur regelt de bijzondere gevallen, niet voorzien in het
reglement inwendige orde, op maatschappelijk gebied.

Art.08

De schatbewaarder is verplicht een duidelijk kasboek bij te houden
van alle ontvangsten en uitgaven en moet dit boek op elke algemene
vergadering ter inzage houden van het bestuur. Dit kasboek is een
maatschappelijk bezit en dient minstens eenmaal per jaar afgetekend te
worden door de aanwezige bestuursleden op de eindejaarsvergadering. Bij
eventuele betwisting in eigen kring kan het kasboek desgevallend
opgevraagd worden door de het Bestuursorgaan A.Vi.Bo..

Art.09

Na aftekenen van het kasboek wordt het formulier “Kasverslag” ter
ondertekening voorgelegd en nadien aan de gewestleider overhandigd.

67
Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw

31 maart 2022

05.03.01

OVERTREDINGEN
DOOR
VERANTWOORDELIJKEN BEGAAN

BESTUURSLEDEN

EN

1) Overtredingen door bestuursleden en verantwoordelijken begaan:
1)
Inbreuken op, nalatigheden tegen en negeren van de statuten van de
A.Vi.Bo. vzw en het Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw.
2)
Niet uitvoeren van sancties door de Ereraad, de Bondsraad en de
Beroepscommissie tegen leden van de maatschappij uitgesproken, na
respecteren van de beroepstermijn.
Van zodra bestuursleden en verantwoordelijken gesanctioneerd worden met een
schorsing omwille van overtredingen, zoals bepaald hierboven, zullen zij voor de
duur van deze schorsing eveneens het recht ontzegd worden een bestuurlijke of
verantwoordelijke functie uit te oefenen.
2) Overtredingen, nalatigheden, bedrog in het uitoefenen van hun bestuurlijke en of
verantwoordelijke functie.
a. Eerste overtreding of nalatigheid: schorsing van één seizoen in het uitoefenen
van een bestuurlijke of verantwoordelijke functie.
b. Volgende overtreding of nalatigheid: schorsing van één seizoen tot definitief
verbod op het uitoefenen van een bestuurlijke of verantwoordelijke functie.
c. Bedrog: schrapping als lid bij eender welke maatschappij toegetreden tot de
A.Vi.Bo. vzw
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05.04

SPELENDE LEDEN

Art.01
Door hun aansluiting worden de spelende leden geacht de A.Vi.Bo. reglementen te kennen, zich ertoe te verbinden om er zich aan te
onderwerpen en er naar te handelen.
Art.02
Elk lid zal als bevestiging bovenvermeld artikel zoals ze wordt
vertaald op het inventarisblad jaarlijks eigenhandig ondertekenen.
Art.03
Art.04

Men kan slechts in één enkele maatschappij spelend lid zijn.
Leden van eenzelfde gezin en/of onder hetzelfde dak wonenden, zijn
bij voorkeur spelend lid in één en dezelfde maatschappij. Hiermee wordt
bedoeld: echtgenote - wettelijk of feitelijk - en de minderjarige kinderen.
Hoewel dit aanbeveling verdient, is het mogelijk dat leden van eenzelfde
gezin, lid zijn of worden van een verschillende maatschappij, voor zover
deze maatschappijen gegroepeerd zijn in eenzelfde of aanpalend gewest.

Art.05
Bondslidkaart en lidgeld in verschillende maatschappijen is enkel
toegelaten als "steunende leden".
Art.06
Bondslidkaarten als "spelend lid" mogen enkel worden afgeleverd
aan de leden die hun inventaris hebben ingediend en zij die na die datum
als nieuweling een inventaris bekomen hebben.
Art.07
Het spreekt voor zich dat kinderen die in het kalenderjaar van
aansluiting 7 jaar worden en zij jonger dan 16 jaar dan pas over een eigen
bondslidkaart kunnen beschikken wanneer zij in staat zijn volledig
zelfstandig de nodige activiteiten van de federatie uit te voeren. De ouders
blijven echter verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen voor wat
mogelijke schade en betaling van eventuele schulde n betreft.
Art.08
Hebben alleen stemrecht in de schoot der maatschappij: spelende
leden die de ouderdom van 16 jaar bereikt hebben.
Art.09
Spelende leden die schulden hebben in een maatschappij moeten
deze eerst vereffenen voor zij bij een andere maats chappij kunnen
aansluiten. Spelende leden die op het einde van het jaar nog schulden
hebben in hun maatschappij moeten gemeld worden bij de gewestleider die
ze via een beschikking van de Gewestelijke Ereraad op zijn beurt kenbaar
maakt aan het A.Vi.Bo.-secretariaat.
Art.10
Spelende leden die een schorsing opgelopen hebben, uitgesproken
door de Gewestelijke Ereraad, de Bondsraad en/of de Beroepscommissie,
dienen voor de periode van schorsing hun bondslidkaarten af te geven aan
het plaatselijk bestuur dat ze in bewaring geeft aan de gewestleider.
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Art.11
Vogels van geschorste leden mogen niet ingeschreven worden op
zettingen, ook niet op naam van andere leden (rechtvaardiging met
inventaris van het betreffende jaar).
Art.12
Vogels van geschorste leden, mogen tijdens de duur van de
schorsing niet geruild worden.
Art.13
Spelende leden blijven het hele kalenderjaar lid in de maatschappij
waar ze hun inventarisblad hebben ingediend.
Art.14
De bijdrage van de spelende leden wordt jaarlijks bepaal d op de
vergadering van oktober of november.
Art.15
Geschorste leden verliezen gedurende de termijn van hun schorsing
alle rechten binnen de Koninklijke Nationale Federatie A.Vi.Bo. vzw en dit
zowel maatschappelijk, gewestelijk als nationaal.
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05.05

STEUNENDE LEDEN

Art.01

Dit zijn sympathiserende personen en/of liefhebbers, die een of
meerdere maatschappijen financieel willen steunen.

Art.02

Men kan steunend lid zijn in meerdere maatschappijen, zelfs buiten
het gewest waar men ingeschreven is als spelend lid.

Art. 03
Steunende leden zijn volwaardige A.Vi.Bo. -leden en zijn dan ook
lidgeld aan de federatie verschuldigd. Het verdient dan ook aanbeveling
voor betreffende steunende leden een bondslidkaart aan te make n.
Art. 04
Steunende leden hebben toegang tot de ledenvergadering maar
hebben geen stemrecht.
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05.06

OVERTREDINGEN DOOR LEDEN BEGAAN

1) Overtredingen op het Reglement Inwendige Orde van de A.Vi.Bo. vzw:
a. Lichte overtreding: blaam.
b. Zware of herhaalde overtredingen in hetzelfde seizoen: schorsing van 1 week
tot 1 seizoen.
c. Weigeren van ring- en kooicontroles: schrapping van de bondslijsten
2) Inbreuken op:
- Wettelijke bepalingen inzake houden of kweken van vogels en bevoorrading
van in het wild levende vogels.
- A.Vi.Bo. vzw - onderrichtingen inzake ruil, mutatie of sterfte van officieel
gekeurde vogels en vogels zoals ze zijn beschreven in het Reglement
Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw
- Basisregels van respect en hoffelijkheid tegenover maatschappelijke,
gewestelijke en nationale bestuursleden en personen optredend in hun
opdracht.
- Gedragsregels die de doelstellingen van de A.Vi.Bo. vzw onderbouwen.
a.

Lichte inbreuken: blaam, opdracht tot schriftelijke verontschuldiging.

b. Zware of herhaalde inbreuken: schorsing van minimum 1 week tot schrapping
van de bondslijsten.
c.

Niet aangeven van mutatie of sterfte van officieel gekeurde vogels en vogels
beschreven in het Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw .
Wanneer wordt vastgesteld dat een vogel zoals hierboven vermeld ,
verdwenen is van het register, zonder officiële aangifte (= mutatie of
overlijden) op het secretariaat, dan kan de betrokken liefhebber bovendien
voor een termijn van 3 jaar aan geen enkel kampioenschap deelnemen en
bijgevolg geen enkele titel winnen.

3) Naar burgerlijk en strafrecht gesanctioneerde inbreuken als bedrog, diefstal,
omkoperij, oplichting en slagen en verwondingen, zolang er geen procedure voor
de gewone rechtbanken hangende is of na het beslechten van een procedure door
deze rechtbanken ten nadele van het betrokken lid en voor zover de feiten verband
houden met de A.Vi.Bo. vzw of de vinkensport
Schrapping van de bondslijsten of sanctionering met één van genoemde
sancties.
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05.07

AANVULLINGEN EN TOELICHTINGEN BIJ ALLE OVERTREDINGEN

Art.01

Indien onweerlegbaar vastgesteld wordt dat een liefhebber inwonend bij een
gesanctioneerde liefhebber, vogels van de gesanctioneerde laat deelnemen aan
zettingen gedurende de periode van schorsing, dan loopt de inwonende liefhebber die
de overtreding begaat, dezelfde sanctie op als de eerder gesanctioneerde liefhebber.

Art. 02

Eenzelfde sanctie is voorzien voor alle leden die deelnemen aan zettingen met
de vogels die voorkomen op de inventaris van het geschorste lid.

Art. 03

Een geschorst of geschrapt lid kan, tot zijn eventuele rehabilitatie, geen enkele
vogel muteren.

Art. 04

Een schorsing wordt slechts effectief van kracht na het respecteren van de
beroepstermijn.

Art. 05

Eén week schorsing loopt telkens vanaf de zondagmorgen tot de zaterdagavond
daaropvolgend.

Art. 06

Eén maand, één seizoen of een langere schorsing loopt volgens de in de
uitspraak van het bevoegde tuchtorgaan bedongen termijn en vangt aan na de termijn
van beroep.

Art. 07

Elke sanctie, met uitzondering van de blaam en de verontschuldiging, kan slechts
één maal voorwaardelijk worden opgelegd.

Art. 08

De voorwaardelijke sanctie wordt effectief en bij de nieuwe sanctie gevoegd,
wanneer de voorwaardelijk gesanctioneerde een nieuwe sanctie oploopt.

Art. 09

Ieder geschrapt en of geschorst lid wordt automatisch in al zijn rechten
gerehabiliteerd na de uitvoering van zijn sanctie doch rekening houdend met
eventuele bijkomende voorwaarden.

Art. 10

Ieder geschorst of geschrapt lid kan om de rehabilitatie in zijn rechten
verzoeken onder de volgende voorwaarden:
- een geschorst lid na minstens één derde van zijn schorsing;
- een geschrapt lid na minstens 3 jaar schrapping;
- de aanvrager dient bereid te zijn de rest van zijn schorsing of schrapping te laten
omzetten in een geldboete, in grootte door de Beroepscommissie bepaald;
- de aanvrager dient eenieder, die door zijn inbreuk schade leed, vergoed te
hebben;
- de aanvrager dient zijn verzoek te richten aan de Beroepscommissie die, na advies
te hebben ingewonnen bij de voorzitter van de betrokken Ereraad of Bondsraad,
binnen de veertien dagen uitspraak zal doen. De Beroepscommissie kan eventueel
bijkomende voorwaarden opleggen aan het eerder geschorste of geschrapte lid
om herhaling van de inbreuk of overtreding te voorkomen.
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Art. 11

De leden die deelnemen aan zettingen bij maatschappijen van de A.Vi.Bo. vzw
die, ondanks een verbod tot inrichten opgelegd door de Beroepscommissie toch een
zetting inrichten, zullen gesanctioneerd worden met een sanctie zoals hierboven
voorzien.

Art. 12

Binnen ons ledenadministratieprogramma A.Vi.Bo.-admin wordt een register
bijgehouden met vermelding van alle sancties genomen tegen de aangesloten
maatschappijen en leden.

Art. 13

Ring- en kooicontrole om fraude uit te sluiten en de identiteit van een vogel vast
te stellen gebeurt volgens de onderrichting beschreven in het onderhavig Reglement
Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw.

Art. 14

De gemachtigde om de controle uit te voeren, bijgestaan door minstens twee
getuigen, beschrijft de vaststellingen en een weergave van het verhoor van de
betrokken liefhebber- eigenaar van de vogel in een omstandig verslag dat vervolgens
door de aanwezigen wordt gehandtekend. De gecontroleerde liefhebber–eigenaar
wordt tevens verzocht het verslag te handtekenen. Het controleverslag wordt
vervolgens overgemaakt aan het secretariaat te Kuurne ter attentie van de voorzitter
van de A.Vi.Bo. vzw.
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06

ALGEMEEN

Art.01

Leden die zich benadeeld voelen door een bijzondere beslissing van
het bestuur van de maatschappij hebben het recht hun zaak schriftelijk
voor te leggen aan de gewestelijke Ereraad.

Art.02

Leden die om welbepaalde reden en niet kunnen akkoord gaan met
de beslissing van de gewestelijke Ereraad, kunnen in beroep gaan bij de
Beroepscommissie, maar moeten de gewestleider schriftelijk in kennis
stellen van dit beroep.

Art.03

Wie deelneemt aan zettingen en tentoonstellingen d ient in regel te
zijn met de wetgeving ter zake.

Art.04

Iedere eigenaar van een vink dient titularis te zijn van een
lidnummer als houder van Europese vogels binnen onze erkende
vogelhoudersvereniging.

Art.05
a.
b.
c.
d.
e.

De titularissen dienen:
jaarlijks begin december een inventaris op te stellen en eigenhandig
te ondertekenen ter bevestiging van hun vogelbestand.
Zij geven dit af in hun maatschappij.
alle wijzigingen in hun vogelbestand onmiddellijk in te schrijven in
hun inventaris.
desgevallend zich te onderwerpen aan nazicht door Politie en of de
inspectiediensten van het Agentschap voor Natuur en Bos.
zich te onderwerpen aan mogelijk nazicht door mandatarissen van
de A.Vi.Bo. vzw.

Art.06

De bestuurders van de A.Vi.Bo. vzw zijn individueel b evoegd tot het
vaststellen van illegale daden in verband met houden, kweken van vinken,
misbruiken en overtredingen van reglementen welke eventueel begaan
worden door A.Vi.Bo.-leden. Deze worden ter kennis gebracht van het
Dagelijks Bestuur en/of het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.

Art.07

Sancties ten gevolge het in overtreding zijn met de wetgeving op
houden en kweken van inlandse vogels, kunnen door het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo. ter kennis gebracht worden aan de ter zake bevoegde hogere
instanties.

Art.08

Iedere liefhebber moet ten minste één bondslidkaart hebben om zijn
lidmaatschap bij de A.Vi.Bo. vzw te kunnen bevestigen.

Art.09

Elke vogel dient genoteerd op het inventarisblad.

Art.10

Enkel voor vogels vermeld op het inventarisblad kunnen
bondslidkaarten worden afgeleverd.
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Art.11

Elke vogel moet gespeeld worden met de bondslidkaart die ervoor
werd afgeleverd, ook wanneer een ander persoon dan de eigenaar de vogel
in de reke brengt.

Art.12

Bondslidkaarten mogen niet uitgeleend worden aan derden, om te
spelen met een vogel, die geen eigendom is van de titularis van de
bondslidkaart.

Art.13

Vogels van geschorste leden mogen NOOIT deelnemen aan
zangwedstrijden. Overtreder wordt op dezelfde w ijze gesanctioneerd als
het eerder geschorste lid.

Art.14

Geschorste leden mogen ZEKER NOOIT vogels laten inschrijven noch
in de reke brengen, tekenen of prijzen afhalen. Bij overtreding krijgt het lid
dezelfde sanctie als het eerder geschorste lid.

Art. 15
Ontslaggevende of uitgesloten leden, hebben geen recht hun
lidgelden terug te eisen en verliezen alle rechten op het maatschappelijk
bezit.
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06.01

HET SOORTENBESLUIT

Sedert 01 september 2009 is in Vlaanderen het “Soortenbesluit” van kracht.
Dit besluit is van toepassing op:
1° inheemse soorten;
2° uitheemse vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het
grondgebied van de Europese Unie, of andere uitheemse soorten dan
vogels, die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn of in bijlage
II van het verdrag van Bern;
3° overige uitheemse soorten, voor de introductie van specimens van die
soorten in het wild of de toepassing van beheerregelingen met b etrekking
tot in het wild voorkomende populaties ervan.
Ten aanzien van specimens van beschermde diersoorten zijn de volgende
handelingen verboden:
1° het opzettelijk doden;
2° het opzettelijk vangen;
3° het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de
perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de
overwintering en tijdens de trek.
Het is verboden de eieren van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen,
te beschadigen of te verzamelen.
Het is bovendien verboden om specimens van soorten die onder het
toepassingsgebied vallen van dit besluit, opzettelijk te introduceren in het wild.
Houders van specimens van beschermde vogelsoorten kunnen voor die specim ens
de verboden handelingen stellen, vermeld in artikel 10 en 12, als aan een van de
volgende voorwaarden is voldaan:
1° het gaat om specimens die in het Vlaamse Gewest in gevangenschap zijn
geboren en gekweekt. Dit wordt aangetoond met een gesloten pootri ng die
voldoet aan de bepalingen van artikel 42, 43 en 44;
2° het gaat om specimens die afkomstig zijn uit een ander Belgisch gewest
of uit een andere lidstaat van de Europese Unie en die er op een legale
wijze onder zich werden gehouden. Dit wordt aanget oond met een van de
onderstaande merkingsmethoden:
a) een gesloten pootring die voldoet aan de relevante regelgeving
van een ander Belgisch gewest of een lidstaat van de Europese Unie
en die aantoonbaar rechtmatig is afgegeven;
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b) een ander rechtmatig afgegeven merkteken dan een gesloten
pootring, dat voldoet aan de relevante regelgeving van een ander
Belgisch gewest of een lidstaat van de Europese Unie en dat
aantoonbaar rechtmatig is afgegeven.
Die vrijstelling, als vermeld in het eerste lid, geldt nie t voor het verbod inzake
het vervoer of de verhandeling van de eieren van die vogelsoorten.
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06.02

MUTATIE VAN GEKWEEKTE BOTVINKEN.

Art. 01
De verandering van eigenaar van gekweekte botvinken met
gesloten pootring bij eender welke federatie uitgegeven en die de kaap
van 700 liedjes overschreden, wordt eveneens door het Bestuursorgaan
opgevolgd.
Art. 02
Een vogel die na omrekening van een stilgelegde wedstrijd eveneens
boven de 700 liedjes haalt, valt integraal onder beschreven reglement.
Art. 03
Een mutatie gebeurt met het formulier "Mutatie"! De
administratieve afhandeling geschiedt op het A.Vi.Bo. -secretariaat. Beide
partijen bieden zich aan in het bezit van hun inventaris. De eigenaar van
de over te dragen vogel legt eveneens de steekkaart voor plus
desgevallend de bestaande bondslidkaart. Een minimale vergoeding, in
grootheid door het Bestuursorgaan bepaald, wordt als tussenkomst voor
de administratieve afhandeling gevraagd.
Art. 04
Bij mutatie van elke gekweekte vinkenman behoudt de vogel zijn
naam.
Art. 05
Bij sterfte van een vogel die de kaap van 700 liedjes overschreed,
moet de eigenaar de steekkaart plus de ring en desgevallend ook de
bondslidkaart aan het A.Vi.Bo.-secretariaat bezorgen.
Art. 06
Bij vogels die niet boven de 700 liedjes zongen en veranderen van
eigenaar, komt het A.Vi.Bo.-secretariaat niet tussen. Beide vogelhouders
zijn persoonlijk verantwoordelijk voor een correcte administratieve
afhandeling. Zowel steekkaart als inventaris worden conform de
voorziening op betreffende documenten ingevuld. Een bij te schrijven
vogel komt steeds op de eerste vrije lijn van het inventarisblad met de
toestand van december voorafgaand aan het aangiftejaar.
Art. 07
Vogels die veranderen van eigenaar tijdens het speelseizoen, komen
niet in aanmerking voor titels op landelijke, provinciale, regionale en
plaatselijke kampioenschappen ( van 15 april tot en met 31 augustus).
Art. 08
Bij mutatie van elke vinkenman gedurende het speelseizoen, vervalt
de bestaande bondslidkaart en dient een nieuwe bondslidkaart met
behoud van de vogelnaam op naam van de nieuwe eigenaar opgesteld te
worden.
Art. 09
Het maatschappijbestuur dient jaarlijks een lijst in drievoud bij te
houden van de afgeleverde bondslidkaarten.
a) Het origineel (Nr. 1) van deze verzamellijst is bestemd voor het
secretariaat A.Vi.Bo.
b) Het dubbel (Nr. 2) is bestemd voor de gewestleider.
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c) Een bijkomend dubbel (Nr. 3) is bestemd voor de maatschappij.
Art.10

Elke nieuw afgeleverde bondslidkaarten dient gemeld aan de
gewestleider en het secretariaat via bedoeld formulier.

Art. 11
Maatschappijen die werken met Avibo-Admin worden van deze
verplichting ontslagen.
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06.03

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER
DERDEN

Door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. werd een polis onderschreven ter
dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, van de
inrichtende besturen van zangwedstrijden, ev entueel ingericht op de openbare
weg, al dan niet afgesloten voor het verkeer.
De verzekering dekt ook de verantwoordelijkheid van de organisatoren van
tentoonstellingen van vinken en kooien.
Het contract dekt eveneens de extracontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., gewestelijke en plaatselijke
besturen bij het inrichten van vergaderingen.
Het contract dekt de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden van
de liefhebbers gedurende de zangwedstrijden, tentoonstellingen en
vergaderingen.
Er werd overeengekomen dat de personen en/of groeperingen
(maatschappijen) onderling worden beschouwd als derden.
Volgens de verzekeringswetbepalingen komt deze verzekering slechts
tussen na uitputting van een eventuele persoonlijke familiale verzekering . Indien
geen persoonlijke familiale verzekering bestaat of dit risico niet dekt, dan is het
de verzekering afgesloten door de Koninklijke Nationale Federatie Algemene
Vinkeniersbond vzw, die het risico dekt.
Bij het indienen van de aanvraag tot het inri chten van zangwedstrijden op
de openbare weg, bij het stads- of gemeentebestuur en/of politie, kan er
bijgevolg vermeld worden dat bij dit inrichten, de burgerlijke aansprakelijkheid
tegenover derden gedekt is door een collectieve polis aangegaan door de
A.Vi.Bo. vzw.

83
Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw

31 maart 2022

06.04

VRIJWILLIGERSVERZEKERING

Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. beveelt maatschappijen en gewesten ten sterkste aan om
de gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse overheid aan te gaan.
1. Is deze verzekering interessant voor ons?
Als je maar een beperkt aantal vrijwilligers hebt, tijdelijk of af en toe iets organiseert of
een extra activiteit organiseert die buiten je gewone verzekering valt, dan is deze verzekering
geknipt voor jouw organisatie.
Met andere woorden, deze verzekering helpt je een goede dekking te bieden aan de
vrijwilligers, hetzij voor een beperkt aantal uren.
2. Wat zijn de beperkingen van de gratis vrijwilligersverzekering?
1. Enkel vrijwilligers
Deze verzekering zal geen dekking bieden voor deelnemers of leden van de vereniging,
enkel voor de vrijwilligers. De vrijwilliger onderscheidt zich omdat hij specifieke dingen doet
voor de organisatie of vereniging.
2. Maximum 1000 vrijwilligersuren
Een mandag start vanaf het moment dat een vrijwilliger een activiteit aanvat. De
vrijwilliger die 1 uur vrijwilligt, nuttigt 1 mandag, de vrijwilliger die 6 uren actief is zal ook een
mandag kosten.
3. De reikwijdte is beperkt
De reikwijdte van de verzekering is beperkt en beschermt alleen de vrijwilligers tegen:
• Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (schade aan derden door de vrijwilliger)
• Rechtsbijstand
• Lichamelijke Ongevallen (schade door een ongeval aan de vrijwilliger)
Verdergaande bescherming wordt niet geboden, zoals:
• een verzekering voor het gebruik van de eigen wagen door de vrijwilliger, eigen of
ontleend materiaal, zit niet in deze verzekering.
• de bestuurdersaansprakelijkheid van bestuursleden van een vzw, zit niet in deze
verzekering.
• de verzekering tegen beroepsziekten (verplicht in Decreet Welzijn) zit niet in deze
verzekering.
• bepaalde risicovolle activiteiten, zoals gevaarlijke sporten of verbouwingen, zijn niet
verzekerd.
3. Aanvragen of niet?
1. Heb je nog geen verzekering voor je vrijwilligers?
Heb je nog geen verzekering voor je vrijwilligers en komt je organisatie in aanmerking,
rep je dan naar het aanvraagformulier.
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Kom je niet in aanmerking, raadpleeg dan ons online dossier vrijwilligersverzekeringen. Sluit
zo snel mogelijk en gewapend met onze tips een verzekering bij je verzekeraar naar keuze af.
2. Heb je al een verzekering voor de vrijwilligers?
Het is niet nuttig om een extra verzekering te sluiten en in feite een dubbele
verzekering te hebben. Dat is geldverspilling! Gebruik de gratis verzekering eventueel
aanvullend voor bijkomende activiteiten, maar dus niet dubbel.
3. Biedt je sector of federatie ook al een verzekering aan?
In sommige sectoren, zoals de sport of het amateurtoneel, de grote koepels van
jeugdverenigingen, worden polissen aangeboden, die een dekking bieden op maat van de
sector. Misschien dekken die polissen voldoende en biedt de gratis verzekering geen
meerwaarde. Vraag het eerst even na.
4. Specifieke bepalingen
Er zijn Decreten die verder gaan in de verzekeringsplicht dan de Federale
Vrijwilligerswet. Zo vraagt het Vlaams Decreet van het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin
een ruimere verzekeringsbescherming voor de vrijwilligers dan de vrijwilligerswet. De Gratis
verzekering biedt geen volledige waarborg op dit vlak.

Alle nuttige info vind je op bijgevoegde link:
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/weetjes-gratisverzekering/
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07 SPEELREGLEMENT
07.01

DE AANKONDIGING VAN DE ZETTING

Art.01

Binnen het Soortenbesluit is ontegensprekelijk omschreven dat alle
vinkenzettingen en –tentoonstellingen moeten ter kennis gebracht worden
van de onderscheiden provinciale diensten van het Agentschap voor
Natuur en Bos. Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. staat in voor het voldoen aan
deze wettelijke verplichting.

Art.02

Alle zettingen en tentoonstellingen ingericht door A.Vi.Bo. maatschappijen dienen daarom tijdig via Zettingsoft aangekondigd te
worden op het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”,
waardoor automatisch voldaan wordt aan deze wettelijke bepaling.

Art.03

Deelnemen aan zettingen of tentoonstellingen die niet officieel en
tijdig kenbaar werden of worden gemaakt aan de bevoegde instanties zijn
een overtreding van het Soortenbesluit en worden door ANB vervolgd.
Zowel de inrichter als de deelnemer stellen zich aldus bloot aan vervolging.

Art.04

Bij het vaststellen van een druk- of zetfout of een niet-aankondiging
op www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, dient de maatschappijsecretaris
dit onverwijld te regulariseren via Zett ingsoft.

Art.05

Teneinde alle misverstanden te voorkomen dienen zettingen 14
dagen VOOR de te spelen datum aangekondigd via Zettingsoft op ons
officieel orgaan www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.

Art. 06
Vul alle vakken in zodat er geen verwarring kan ontstaan rond
datum, uur, plaats en verdere toelichting.
Art. 07
Alleen de maatschappijen die niet inschrijven tot een halfuur vóór
de aanvang van de zetting, dienen het juiste uur te vermelden tot wanneer
precies ingeschreven wordt in het vak “inschrijven tot …”.
Art.08

Alle vermeldingen op het zettingformulier dienen, ongeacht de
weersomstandigheden, toegekend te worden. (Dit omhelst: gratis of
vooruit, prijzen afkomstig van inleg, bloemen, trofeeën en natura).

Art. 09
Voor ledenzetting en of vrouwenzetting dient de gedrukte
vermelding "Grote prijs" geschrapt en er dient vermeld "Buitengewone
zetting" - ofwel "voor leden" - ofwel "voor vrouwen".
Art. 10
Spelende leden mogen aan alle A.Vi.Bo.-zettingen deelnemen,
uitgezonderd aan zettingen aangekondigd in het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, onder de rubriek "Buitengewone
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zettingen" waarvoor een speciaal reglement van maatschappelijk e
inwendige orde wordt opgemaakt.
Art. 13
Indien de “buitengewone zetting” aangekondigd wordt tussen de
gewone zettingen, dan nemen alle deelnemers hieraan deel met gelijke
rechten op de prijzen van vooruit of gratis en inleg. Het is echter
toegelaten speciale prijzen voor te behouden aan eigen leden, aan eigen
jongere leden of aan eigen vrouwelijke leden, alsook aan deelnemers niet
behorende tot eigen maatschappij, voor zover deze speciale prijzen niet
genomen worden van de aangekondigde vooruit of grati s en inleg.
Art. 14
Indien gewone zettingen worden aangekondigd zonder vermelding
van speciale prijzen, zal de vooruit of gratis verspeeld worden onder alle
prijswinnaars.
Art. 15
Als een maatschappij een zetting wenst in te richten op het
grondgebied van een andere gemeente waar een maatschappij gevestigd
is, moet vooraf schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de
plaatselijke maatschappij. Zonder deze mag niet ingericht worden. Tot
nader beslissing - en rekening houdend met de fusies van gemeenten dient deze richtlijn gezien binnen de grenzen van de gemeenten zoals ze
bestonden op 19.03.1950. De gewestleiders van beide betrokken
gewesten, dienen tijdig - en zeker vóór de samenstelling van de kalenders ingelicht te worden om overeenk omst te bereiken.
Art. 16
Maatschappijbesturen die zettingen inrichten of hun bescherming
ertoe verlenen, zijn verantwoordelijk voor de stipte toepassing van de
reglementen van de A.Vi.Bo. vzw. Zettingen dienen via Zettingsoft op het
officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, aangekondigd onder
naam van minstens één aangesloten maatschappij.
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07.02

INSCHRIJVING:

Art. 01
Bij de inschrijving, gewoonlijk een uur voor het spelen geopend,
noteert men op het inschrijvingsbriefje of in Zettingsoft:
het vogel-ID

of indien dit ontbreekt:
het lidnummer
de naam van de vogel
de eigenaar
de maatschappij
de woonplaats
het regelnummer
Art.02

Bij de inschrijving dient de bondslidkaart van elke vogel voorgelegd
te worden, eventueel aangevuld met de zangkaart voor officieel gekeurde
vogels of het bewijs van gewestelijke zangkeuring.

Art. 03
Gezien de bondslidkaart steeds voorgelegd dient te worden, is
inschrijven per telefoon, gsm en via internet verboden.
Art. 04
De aandacht dient er op gevestigd te worden dat de naam van de
liefhebber, vermeld op zijn bondslidkaart, inventaris en steekkaart,
identiek moet zijn aan deze vermeld op zijn identiteitskaart.
Art. 05
Uitsluitend vogels ingeschreven volgens de bondslidkaart mogen in
de reke komen.
Art. 06
Het is bijgevolg ten strengste verboden niet ingeschreven vogels,
wel of niet hoorbaar voor de deelnemende v ogels, op het speelterrein te
brengen.
Art. 07
Vogelnamen mogen slechts bestaan uit één naam (bij voorkeur een
korte naam) zonder bijvoegsel.
Benamingen zoals RIK 1 en RIK 2 dienen net als naam + Romeinse cijfer
geweigerd te worden.
Deze regeling is ingegeven door de zorg om bij de publicatie op
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, de naam van de vogel, de naam en
woonplaats van de liefhebber en het aantal liedjes op één zetregel
duidelijk en ondubbelzinnig te kunnen vermelden.
Art. 08
De plaatselijke besturen worden er attent op gemaakt dat zij geen
vulgaire vogelnamen mogen aanvaarden bij het uitschrijven van de
bondslidkaarten.
Art. 09
De inschrijvingsbriefjes en/of inschrijvingslijsten dienen, voor
eventueel nazicht, een vol jaar bewaard te worden.
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07.03

UITLOTING VAN DE REGELS:

Art. 01
Bij gewone prijskampen sluit de inschrijving, tenzij anders vermeld
op www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, 30 MINUTEN vóór de aanvang van
de zetting.
Art. 02
Het verdient absolute voorkeur om alle vogels gelijktijdig op het
afgesproken tijdstip uit te loten. Dit om discussies en eventuele
wanpraktijken te vermijden.
Art. 03
Naar orde van inschrijving wordt door loting een regelnummer
toegewezen en ingeschreven op de inschrijvingsfiche. Dit nummer geeft de
plaats in de rij aan, waar de vogel dient gezet te worden.
Art. 03
Vogels van een zelfde eigenaar of van inwonenden mogen niet naast
elkaar geplaatst worden. Het is de plicht en de verantwoordelijkheid van
de inwonenden het bestuur tijdig in te lichten, mochten zij naast elkaar
uitgeloot worden.
Art. 04
Wanneer alsnog de regelnummers toegekend worden bij de
inschrijving, verdient het aanbeveling enkele regelnummers vooraan in de
reke vrij te houden om eventuele laattijdigen of vriendengroepen met
meerdere vogels te kunnen splitsen.
Art. 05
Een liefhebber die zonder geldige reden niet tijdig op zijn uitgeloot
nummer aanwezig is, mag na het startsein niet meer tot de wedstrijd
worden toegelaten.
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07.04

KOOIEN:

Art. 01
De maximale toegestane afmetingen van de speelkooien zijn:
- lengte van de kooi: 45 cm (is de kortste afstand tussen de denkbeeldige
loodlijnen, opgericht in het voorste en achterste punt van de kooi.
Versieringen komen niet in aanmerking.)
- breedte van de kooi: 24 cm (is de kortste afstand tussen de denkbeeldige
loodlijnen, opgericht in het uiterste punt links en het uiterste punt rechts
van de kooi. Versieringen komen niet in aanmerking.)
- hoogte van de kooi: 30 cm (is de loodrechte afstand gemeten vanaf de
grond tot en met het hoogste punt van de bovenplank. D e poten worden
meegerekend, doch het handvat komt niet in aanmerking.)
Art. 02
De minimumafmetingen van de speelkooien. De INHOUD OF HET
VOLUME MOET TEN MINSTE BEDRAGEN: 8.000 cm 3
Enkele afmetingen zijn bv.
lengte
hoogte
breedte (allemaal binnenmaten)
a. 35 cm
20 cm
19 cm
= 13.700 cm 3
b. 32 cm
21 cm
18 cm
= 12.096 cm 3
c. 30 cm
20 cm
18 cm
= 10.800 cm 3
d. 30 cm
20 cm
16 cm
= 9.600 cm 3
Nummer d. kunnen we klein beschouwen, maar wordt nog aanvaard.
Art. 03
Gedurende het uur van de zetting dient de kooi voorzien te zijn van
slechts één volledig voorglas.
Art. 04
Achter dat enige voorglas mag enkel en alleen een boek of persienne
geplaatst worden.
Art. 05
Boek of persienne is uitsluitend toegelaten aan de voorkant van de
kooi.
Art. 06

Vóór en op het voorglas mag niets aangebracht worden.

Art. 07
Enkel het voorglas dient uit glas (klaar, wit of melkglas) vervaardigd
te zijn (andere materie dan glas is bijgevolg niet toegelaten).
Art. 08
Een vogel in een kooi zonder voorglas dient onmiddellijk uit de reke
genomen te worden. De buur van een dergelijke vogel kan deze
verplichting niet ongedaan maken door zijn toelating te geven deze te
laten staan.
Art. 09
Vogels spelen de wedstrijd in gelijke omstandighed en. Om die reden
zijn verbouwingen in en aan de kooi die hieraan afbreuk doen ten
strengste verboden. Zangstokken en andere zijn dan ook strikt verboden.
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Art. 10
Worden op de prijskampen niet toegelaten: kooien met dubbele
zijwanden.
Art. 11
Plastiek zijraampjes zijn toegelaten. Zijwanden blijven reglementair,
wanneer een plank geschoven wordt naast de glazen of plastieken
zijramen, zonder dat tussen beide een spouw ontstaat.
Art. 12
De bovenkant van de kooi mag bedekt worden, doch de bedekking
mag niet langs de zijwanden, noch langs de voor - of achterkant van de kooi
overhangen. Het is echter wel toegelaten aluminiumfolie aan te brengen
aan de bovenkant en of onderkant van de kooi.
Art. 13
Teneinde met kennis van zaken bovenvermelde punten te kunnen
vaststellen, is de eigenaar van een mededingende vogel verplicht na het
sein " regels op de grond" :
op verzoek van de voorzitter en of de afgevaardigde van de
maatschappij in de eigen maatschappij,
op verzoek van de gewestleider in zijn gehele gewest,
op verzoek van de regiocoördinator in zijn gehele regio,
op verzoek van het Bestuursorgaan in de gehele A.Vi.Bo.,
op verzoek van officiële zangkeurders met machtiging van het
Bestuursorgaan in de gehele A.Vi.Bo.,
a)

de vogel en zijn ring te laten controleren en de kooi binnenin te
laten zien door het wegnemen van voorglas en/of boek, en de
uitneembare delen.

b)

Het wegnemen van voorglas en/of boek, het uitvangen of laten
verlopen van de vogel evenals alle verdere medewerking om bedrog
of fraude uit te sluiten, dient te geschieden door de eigenaar zelf op
een rustige plaats.

Art. 13
Weigering van medewerking leidt tot onmiddellijke schrapping van
de bondslijsten .
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07.05

TOEZICHT:

Art. 01
Politieverordening betreffende het afzetten van een openbare weg
tijdens de prijskamp.
Het is het bestuur van de maatschappij sterk aangeraden vóór 1 februari,
bij het gemeentebestuur een globale opgave van al de prijskampen van het
aankomende speelseizoen in te dienen, met verzoek "toelating om de
openbare weg te gebruiken of af te zetten". Daarop dient vermeld: de
naam van de gebruikte straten, de verschillende data, alsook het
aanvangsuur van de zettingen.
Het gemeentebestuur zal de toelating of politieverordening laten
geworden.
Laat de toelating te lang op zich wachten, neem contact op met de
bevoegde diensten.
Hier passen de woorden: VERANTWOORDELIJKHEID en VEILIGHEID.
Art. 02
Het is aanbevolen dat een lid van de Gewestelijke Zangcommissie
aanwezig is op wedstrijden.
Art. 03
Minstens één lid van het bestuur van de inrichtende maats chappij
dient een armband te dragen en gedurende de hele wedstrijd langs de reke
te vertoeven.
Art. 04
Als Politie of bevoegde agenten van het Agentschap voor Natuur en
Bos, controle wensen uit te voeren op een zetting, dient het inrichtend
bestuur zijn volle medewerking hieraan te verlenen doch deze ambtenaren
te verzoeken slechts de controle aan te vangen na het derde sein: «Regels
op de grond».
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07.06

SEINEN

Art. 01
Ten laatste bij het eerste sein: Vlag omhoog en of sein "VOGELS OP
DE GROND EN OPSCHUIVEN VAN LINKS NAAR RECHTS " zet elke mededinger
de kooi met het voorglas naar de tekenaar gericht, op het aangewezen
nummer.
Art. 02
Daarna schuift hij op naar het volgende nummer - van links naar
rechts.
Art. 03
Na het eerste sein mag de vogel niet meer door tjokken of andere
kunstgrepen tot zingen aangespoord worden.
Art. 04
Een minuut na het eerste sein volgt het tweede sein: Vlag omlaag en
of "TEKENEN WAT GELDIG IS".
Art. 05
Vanaf dat ogenblik mag de kooi niet meer aangeroerd worden.
Eventuele voorzorgsmaatregelen tegen zonnebrand of regen moeten vóór
het tweede sein aangebracht worden.
Art.06

Precies één uur na het tweede sein volgt het derde sein: vla g omlaag
(werd één minuut voor het einde van de wedstrijd omhooggestoken) en of
sein "REGELS OP DE GROND".

Art. 07
Onmiddellijk legt elke tekenaar, de regel voor de kooi op de grond
en mag hij enkel nog het totaal aantal geldige liedjes erop vermelden.
Art. 08
Om veiligheidsredenen verdient het aanbeveling, de regels aan de
rand van de weg neer te leggen.
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07.07
Art. 01

TEKENEN
Enkel reglementaire zang mag getekend worden (zie zangreglement)

Art. 02
De uiterst linkse vogel in de reke wordt getekend door het
plaatselijke bestuur; de andere vogels door de mededingers of hun
bekwame plaatsvervangers.
Art. 03
Na het volledig uitzingen van een geldig lied trekt men een streep.
Na het aantekenen van elk lied moeten regel en aangetekende liedjes
zichtbaar blijven voor de eigenaar.
Art. 04
Om misverstanden en fraude te voorkomen worden de vaste
markeringen op de regel stipt en strikt opgevolgd. Dit houdt in dat
wanneer er markeringen op de regel zijn om p er vijf (5) slagen te tekenen
dat er in dit vak effectief maar vijf (5) streepjes worden geplaatst.
Eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd bij andere markeringen.
Art. 05

De tekenaar mag zich nooit dichter dan 60 cm bij de kooi bevinden.

Art. 06
Alle zangen die niet duidelijk van op die afstand te horen zijn,
kunnen onmogelijk gecontroleerd worden en mogen niet getekend worden,
dit om misbruiken uit te sluiten.
Art. 07
Leden met auditieve beperkingen hebben steeds het recht gebruik
te maken van een auditief hulpmiddel.
Art. 08
Een eigenaar mag om geen enkele reden inspringen als
plaatsvervanger van de tekenaar.
Art. 09
Een persoon die onder hetzelfde dak woont van de eigenaar mag
ook nooit inspringen om de vogel te tekenen.
Art. 10
Gezien de kooien 2,40 m uit elkaar staan van midden tot midden,
moeten de tekenaars automatisch ook 2,40 m van elkaar verwijderd zijn.
Art. 11
Bijgevolg moeten ze zich rechtover de kooi van de te tekenen vogel
bevinden.
Art. 12
Als een liefhebber zich benadeeld voelt tengevolge het niet tekenen
van enkele slagen (onoplettendheid, onbevoegdheid, kwaadwilligheid of
hardhorigheid van de tekenaar), trekt hij de aandacht van de persoon
belast met toezicht (armband), die verplicht is d it direct te onderzoeken en
een rechtvaardige beslissing te treffen. Deze tussenkomst mag geen
aanleiding geven tot stoornis in de reke.
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Art. 13
Tekenaars met visuele en/of auditieve beperkingen, mogen met
behulp van een geruisloos apparaat vogels tekenen op al de
vinkenzangwedstrijden uitgeschreven door de maatschappijen aangesloten
bij de A.Vi.Bo. vzw
Art. 14
Indien vogels uit de reke dienen genomen te worden ingevolge
voorzieningen van het algemeen zangreglement, speelreglement en
gevallen van overmacht, dient de tekenaar van de uit de reke genomen
vogel op te schuiven naar rechts om de volgende vogel te tekenen en komt
zodoende op 4,80 m van zijn eigen vogel te staan. De eigenaar van
betrokken vogel voert het wegnemen uit.
Art. 15
De liefhebber die tekent, mag het eerste half uur zijn plaats niet
verlaten, zelfs als de eigenaar dat zou toelaten. Hij mag bijgevolg zijn
plaats pas verlaten na 30 minuten en slechts met de uitdrukkelijke
toelating van de eigenaar of verzorger tekenaar. Uitzondering kan
geoorloofd zijn voor bestuursleden in functie, inbegrepen de
maatschappelijke zangcommissaris en gewestleider.
Art. 16
Als een liefhebber-eigenaar toelating geeft aan de tekenaar om zijn
plaats definitief te verlaten na 30 minuten, dan verzaakt de eigenaar aan
alle prijzen en worden de eventueel opgetekende slagen van de regel
geschrapt (met krijt vernietigd). De regel onm iddellijk wegnemen voorkomt
discussies nadien. Betreffende vogel geeft immers op.
Art. 17
Krijgt een tekenaar toestemming de vogel te verlaten tijdens een
klassementszetting en wordt hiermee de mogelijkheid gecreëerd een
berekende titel te spelen, dan wordt die vogel voor dat kampioenschap
uitgesloten en komen de eerder opgetekende uitslagen te vervallen.
Art. 18
Om discussie te voorkomen is het maatschappijen dan ook
aangewezen een niet verkeerd te interpreteren reglement inwendige orde
op te stellen die elke betwisting bij het verspelen van titels uitsluit en dat
niet in tegenspraak staat met het Reglement Inwendige Orde van de
A.Vi.Bo. vzw.
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07.08

GEVALLEN VAN OVERMACHT TIJDENS ZETTING

Art. 01
Een vogel dient uit de reke te worden genomen wanneer dringende
hulp dient geboden te worden. Met dringende hulp wordt bedoeld:
hulpverlening van dienst 100, dokter brandweer, politie, bijstand bij
ongeval of plotselinge ziekte.
Art.02

Ingeval kooien moeten weggenomen worden, heeft de eigenaar het
recht zelf te kiezen om zijn vogel terug te plaatsen of deze definitief uit de
wedstrijd te houden.
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07.09
Art. 01

REGELTELLING EN BEKENDMAKING UITSLAG
De regeltelling geschiedt onmiddellijk na de prijskamp.

Art. 02
De namen van alle prijswinnaars dienen afgeroepen of uitgehangen
te worden.
Art. 03
Na het afroepen of uithangen dient minstens 10 minuten tijd
gegeven om de juistheid van de uitslag te kunnen natrekken en om
eventueel klacht te kunnen indienen tegen de uitslag.
Art.04

Indien er geen klachten zijn over de juistheid van de uitslag dient
deze onmiddellijk via Zettingsoft doorgezonden te worden aan het officieel
orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”,”.

Art. 05
Maximum één uur na afloop van de zetting dient men de prijzen te
delen.
Art. 06
De rest van de inleg en de volledige vooruit dienen uitbetaald aan
de prijswinnaars.
Art. 07
Uitzondering wordt gemaakt voor het Nationaal Kampioenschap
waar de reeksen vooraf zijn bepaald en verschenen in het officieel orgaan
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” en het aantal deelnemers het
voorzien aantal prijzen niet bereikt. Het restant keert terug naar de
inrichter.
Art. 08
Ook een gemandateerde van de prijswinnaar kan de prijs innen .
Uitzondering geldt voor uitgelote naturaprijzen waar het r eglement
inwendige orde van de inrichter kan eisen dat de deelnemer aanwezig
dient te zijn bij de toekenning van deze prijzen.
Art. 09
Publicatie van uitslagen van de A.Vi.Bo.-zangwedstrijden gebeuren
na doorzenden integraal op www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” dit via
Zettingsoft.
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08

AANVULLINGEN OP HET SPEELREGLEMENT

08.01 STILGELEGDE ZETTINGEN
Art. 01

Elke zetting duurt één uur!

Art. 02
Het bestuur kan bij ongunstig weer de prijskamp voortijdig
stilleggen. Dan dient op de uitslag de juiste speelduur vermeld te worden.
Art. 03
Bij aangekondigde zettingen dienen de aanwezigen altijd
ingeschreven te worden ook bij extreme weersomstandigheden die laten
vermoeden dat een wedstrijd niet zal kunnen doorgaan.
Art. 04
Indien de zetting effectief afgelast wordt, moeten de voorziene
prijzen verdeeld worden onder de ingeschrevenen.
Art. 05
Elke aangevangen zetting dient, om in aanmerking te komen voor de
Ronde, minstens 30 minuten te duren.
Art. 06
De bovengenoemde zettingen en de zettingen tellende voor diverse
titels of klassementen, die omwille van slecht weer bij 30 minuten
speelduur of meer werden stopgezet, worden tot een uur herleid met dien
verstande dat van de veronderstelde liedjes vanaf het stoppen tot het
volle uur wordt omgerekend volgens onderstaande tabel.
Art. 07
Zettingen voor vogels met kleine getallen, die omwille van slecht
weer of andere natuurelementen, bij 30 minuten speelduur of meer
werden stopgezet, worden op dezelfde wijze tot een uur herleid.
Art. 08
Zettingen die wegens weersomstandigheden vóór de 30 minuten
stilgelegd worden, mogen niet worden herleid. De uitslag op dat ogenblik
wordt gepubliceerd op www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 09
Alle zettingen die stilgelegd worden tussen de 30 min. en het uur,
dienen omgerekend te worden tot 1 uur . Dit resultaat wordt gepubliceerd
op www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” via Zettingsoft.
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08.02 TABEL VOOR DE HERBEREKENING DER STILGELEGDE ZETTINGEN
Art. 01

Zettingen stilgelegd op:

30 min. vermenigvuldigen met 1,900
31
1,842
32
1,788
33
1,737
34
1,689
35
1,643
36
1,600
37
1,560
38
1,522
39
1,485
40
1,450
41
1,418
42
1,386
43
1,356
44
1,328
45
1,300
Art. 02

46 min. vermenigvuldigen met 1,274
47
1,249
48
1,225
49
1,203
50
1,180
51
1,159
52
1,139
53
1,119
54
1,100
55
1,082
56
1,065
57
1,048
58
1,032
59
1,016

Na berekening worden de cijfers na de komma weggelaten.

Art. 03
Op een zelfde zetting dienen alle vogels maximaal in dezelfde
omstandigheden te spelen.
Art.04

Het is liefhebbers niet toegel aten individueel een plankje of andere
voorziening onder of boven hun kooi te plaatsen. Spieën om kooien vast of
pas te zetten zijn toegelaten.

Art. 05
Als liefhebbers hun vogel vóór de aanvang van de zetting niet
onmiddellijk wensen neer te plaatsen op h et uitgelote nummer, is het hen
ten strengste verboden met de vogel aan de hand plaats te nemen boven
hun nummer. In afwachting van de start van de zetting moeten ze
plaatsnemen aan de overzijde van de weg. Enkel de vogels ingeschreven
met de bondslidkaart die aan hen gelinkt is, mogen in de reke komen.
Art. 06
Tijdens een zetting dient de stilte geëerbiedigd te worden. Tijdens
de duur van de zetting zijn op het speelterrein alle nevenactiviteiten
(verkoop van loten, uitdelen van pamfletten of drank, enz ... ) ten
strengste verboden.
Art. 07
Het is gedurende het uur van de zetting verboden de kooi aan te
raken, behalve:
- om de vogel te beschermen tegen roofdieren of ontketende
natuurelementen;
- om uitheems zingende vinken te verwijderen ;
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- om een kooi te verwijderen die zonder voorglas deelneemt aan de
wedstrijd (zie zangreglement);
- in geval van overmacht.
Art. 08
De geldprijzen voortkomende van het inleggeld zijn
gereglementeerd tot en met het tweetal.
Art. 09
Een inrichtende maatschappij is vrij het inleggeld te bepalen. Het is
echter aan te raden binnen eenzelfde gewest tot consensus te komen.
Art. 10

Het inleggeld dient uitbetaald te worden aan de prijswinnaars.

Art. 11
De aftrek voor bloemen is vrij te bepalen door de inrichtende
maatschappij maar dient vooraf kenbaar gemaakt.
Art. 12
De prijslijst met nauwkeurige vermelding van de verdeling van
vooruit en of gratis dient steeds vóór het einde van de zetting uit te
hangen in het lokaal.
Art. 13
De voorziene vooruit of gratis wordt door de inrichtende
maatschappij naar goeddunken verdeeld onder de deelnemers.
Art. 14
Wanneer er aftrek voorzien is voor bloemen, dienen er bloemen
gedeeld aan minimaal de helft van de deelnemers.
Art. 15
Op het wegdek mag enkel het getal van de gezongen liedjes vermeld
worden. Opmerkingen of commentaar zijn uit den boze, dit om na de
prijskamp problemen met de gemeentelijke overheid te vermijden.
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9.
Art. 01

ALGEMEEN ZANGREGLEMENT

BASISARTIKELEN

•

Alleen inheemse Vlaamse vinkenzang is geldig. Deze wordt herkend aan de
slotzang. De slotzang moet eindigen op WIE.

•

Het vinkenlied kan bestaan uit een VOORZANG, en/of een MIDDENZANG en
een SLOTZANG.

•

Voorzang of middenzang, één van beide i s voldoende, maar moet minstens
tweelettergrepig zijn.

•

Voorzang of middenzang mag begeleid en zelfs vervangen worden door
een "ROULADE", maar niet door een pink, een tjok, een grol of een steek.

•

De slotzang MOET minstens tweelettergrepig of samengetrokken zijn.

•

De laatste klankgroep WIE, als laatste lettergreep, mag gekoppeld zij n aan
om het even welke lettergreep, uitgenomen aan een bestanddeel van de
slotzang van het uitheemse of Walelied.

•

Een pink, een tjok, een grol, een steek volgend op een reglementair lied
maken dit niet ongeldig.

•

Toekappen en dubbelzingen telt enkel.

•

Een geldig vinkenlied moet TEN MINSTE bestaan uit een tweelettergrepige
voorzang of middenzang gevolgd door een geldige tweelettergrepige
slotzang of samengetrokken slotzang, ofwel een roulade gevolgd door een
geldige tweelettergrepige slotzang of samengetrokken slotzang.

Art. 02

TOELICHTING VAN HET ZANGREGLEMENT

Als basis van het zangreglement A.Vi.Bo. werd de slotzang gekozen
waarvan de laatste lettergreep eindigt op /WIE. omdat:
a.
we in België en omliggende landen overwegend deze slo tzang horen;
b.
de klankgroep WIE eindigt op een open lettergreep, waarvan de
laatste twee letters klinkers zijn;
c.
de klankgroep WIE als slot van het lied crescendo gaat en makkelijk
hoorbaar is, dus minder aan twijfel onderhevig is.
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Art. 03

ONDERDELEN VAN EEN GELDIG VINKENLIED

09.03.01

VOORZANG : de lettergrepen-zang waarmee het vinkenlied
aanvangt.

09.03.02

MIDDENZANG : het onderdeel van het lied dat gezongen
wordt tussen de voorzang en de slotzang.

09.03.03

SLOTZANG : de zangtekst eindigend op /WIE, gezongen als slot
of einde van het lied.

ROULADE : rap op elkaar volgende toongrepen in rollende vorm. Zij wordt
voortgebracht door de letters, k-t-r-e-u in trillende en rollende vorm
gezongen, doch de letters E en U worden zodanig overheerst door de letter
R dat ze bijna onhoorbaar zijn. De tekst luidt als volgt: krerrrrrr of
trurrrrrr.
SAMENGETROKKEN SLOTZANG is een slotzang die eindigt op /WIE
voorafgegaan door
de letter of letters, sch-d-k of s die een afkorting zijn van de lettergrepen,
sche-, -de, -ke, -se, -sie.
Bijvoorbeeld:
Schwie welke voortkomt van sche - wie.
Dwie welke voortkomt van de - wie.
Kwie welke voortkomt van ke - wie.
Swie welke voortkomt van se - wie of sie - wie.
OPMERKING
Een pink, een tjok, een grol, een steek volgend op een geldig lied maken
dit lied niet ongeldig omdat deze geluiden, die een kreet of roep zijn, niet
als zang kunnen beschouwd worden. Daarom mogen deze geluiden ook
nooit de voorzang of middenzang vervangen .
Voorbeelden
Pink - pink - siskewie is ongeldig.
Tje - tje - skewie gevolgd door pink - pink is geldig.
A. Grol
Een grol heeft niets gemeen met een roulade. Het is een dof
geluid met weinig klank en het geeft de indruk diep uit de
keel te komen. Daarom is het moeilijk in tekst te brengen.
Men kan het slechts bij benadering nabootsen, (voorbeeld:
ngrrro - grrro) door deze tekst als dof geluid snurkend naar
de keel te brengen tijdens het in- en uitademen. Op gehoor is
een grol goed te onderscheiden van een ro ulade, omdat een

105
Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw

31 maart 2022

grol nooit deel uitmaakt van het lied, maar geuit wordt vóór
of na het lied.
B. Steek
Een steek is een zeer scherp, snijdend fijn en langgerekt
geluid, bestaande uit zeer hoge tonen. Het is een strijdkreet
die meestal getuigt van gramschap. (voorbeeld: hiiiiiiii)

Art. 04

BESTANDDELEN VAN UITHEEMSE ZANG

De meest voorkomende bestanddelen van uitheemse zang zijn: -kir, -kéér,
-dju, -du, -djeeuw, tjeeuw-teeuw, -peu, -pu, -bweeuw of -weeuw.
Deze lettergrepen mogen nooit rechtstreeks gekoppeld zijn aan de laatste
klankgroep WIE.

Art. 05

TOEKAPPEN EN DUBBELZINGEN

TOEKAPPEN
Toekappers zijn vogels die hun slotzang tweemaal of meer herhalen
gedurende eenzelfde lied. Om geldig te zijn moet de laatste slotzang van
hun lied reglementair eindigen op /WIE.
Voorbeeld:
Tje tie tje - trurrrrr - swie swie swie , is geldig voor één enkel lied.
Tje tie tje - blubblubblur - sis ke wie - sis ke wie , is eveneens geldig voor
één enkel lied.
Rin tin tin - blubblubblur - sis ke wie - sis ke , is een ongeldig lied omdat de
laatste slotzang niet eindigt op /WIE (gebroken slotzang).
DUBBELZINGEN
Dubbelzangers zijn vogels die de tekst van twee liedjes aan elkaar zingen
en dit in een krachtinspanning, na die twee zangteksten een tussenpoos
laten om opnieuw een volgend lied te beginnen.
Deze zangen zijn gemakkelijk te herkennen door het feit dat de tussenpoos
na de dubbelslag duidelijk langer is dan het schijnbare poosje tussen de
twee zangteksten van het lied. Dubbelzang is slechts geldig voo r één enkel
lied (zelfs al zijn beide zangteksten verschillend in lettergrepen), omdat er
aan die twee teksten maar één begin en één einde is. Alles wat tussen
begin en slot of einde gezongen wordt, telt slechts voor één eenheid of
één enkel lied. Zulke zangen zijn slechts geldig op voorwaarde dat ze
eindigen op een reglementaire slotzang.
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Voorbeeld:
Tje tje tje - sis ke wie - tje tje tje - sis ke wie , is geldig voor één enkel lied.
Tje tje tje - sis ke wie - tje tje tje - sis ke -, is volkomen ongeldig omdat het
slot van deze dubbelzang niet eindigt op /WIE (gebroken slotzang).
Bweeuw bweeuw - tje wie - bweeuw - bweeuw - wie is volkomen ongeldig
omdat het lied eindigt op een éénlettergrepige slotzang (blote wie) .
De laatste klankgroep "WIE" » is rechtstreeks gekoppeld aan een
bestanddeel uit het uitheemse of Walelied.
Tje tje tje - sis ke wie - bweeuw bweeuw - tje wie, is een dubbelzang
gevormd door twee verschillende zangteksten en is geldig voor één enkel
lied.

TEKENEN VAN DUBBELZANG
ELKE TEKENAAR DIE MOEDWILLIG DUBBELZANG VOOR TWEE LIEDJES
TEKENT ZAL ZIJN EIGEN PRIJS EN LIEDJES VERBEURD VERKLAARD ZIEN PLUS
TWEE ZONDAGEN SCHORSING OPLOPEN. MINIMUM ZELFDE REGELING
GELDT VOOR LIEFHEBBERS DIE MOEDWILLIG DE TEKENAA R ERTOE
AANZETTEN HUN VOGEL DUBBEL TE TEKENEN.

Art. 06

ENKELE VOORBEELDEN VAN GELDIGE VINKENZANGEN

" Rin tin tin tin - blubblubblur - sis ke wie "
Dit is een geldig lied omdat het bestaat uit minstens een tweelettergrepige
voorzang, een middenzang en minstens een tweelettergrepige inheemse
slotzang eindigend op WIE
" Tjetjetje - sis kwie "
Dit is een geldig lied omdat het bestaat uit voldoende lettergrepen
voorzang en een tweelettergrepige inheemse slotzang die eindigt op / WIE.
" Tjin tjin - se wie "
Is een geldig lied omdat het bestaat uit een tweelettergrepige voorzang en
een tweelettergrepige inheemse slotzang met als laatste lettergreep WIE,
" Tje tje tje - trurrrrrrr - schwie "
Is een geldig lied omdat het bestaat uit een voorzang, een roulade en een
inheemse éénlettergrepige samengetrokken slotzang, eindigend op /WIE.
" Trurrrrr - swie "
Is een geldig lied omdat het bestaat uit een roulade en een
éénlettergrepige inheemse samengetrokken geldige slotzang.
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" Tje tje - schwie,"
Is een geldig lied omdat het bestaat uit een tweelettergrepige voorzang en
een éénlettergrepige inheemse samengetrokken geldige slotzang.
" Tje tje tje - trurrrrrrr - schwie "
Is een geldig lied met voldoende lettergrepige voorzang, roulade en een
samengetrokken geldige slotzang.
" Tje tje tje - klukklukkluk - schwie"
Is een geldig lied met voldoende lettergrepen aan voorzang, middenzang
en een samengetrokken geldige slotzang.
" Bweeuw bweew - swie"
Is eveneens een geldig lied omdat het bestaat uit een tweelettergrepige
voorzang en een samengetrokken geldige slotzang.
" Tje tje tje - trurrrrr - sis ke wie wie wie "
Is een geldig lied omdat het bestaat uit voldoende lettergrepige voorzang,
roulade en voldoende lettergrepige geldige slotzang waarbij de laatste
klankgroep WIE niet voorafgegaan is door een bestanddeel van de slotzang
van een uitheems of Walelied.
" Tje tje tje - trurrrr - beeuw tje wie "
Is een geldig lied omdat het bestaat uit voldoende lettergrepige voorzan g,
een roulade en voldoende lettergrepige geldige slotzang.
" Tjiet tjiet tjiet - trurrrrr - tjie wie "
Is een geldig lied omdat het bestaat uit voldoende lettergrepige voorzang,
een roulade en een tweelettergrepige geldige slotzang.

Art. 07

ENKELE VOORBEELDEN VAN ONGELDIGE VINKENZANGEN

"Tjeet tjeet tjeet - tjing tjing tjing - sis kie "
Is een ongeldig lied omdat de laatste lettergreep niet eindigt op /WIE.
"Tje tje tje - krerrrrr - skie "
Is een ongeldig lied omdat de laatste lettergreep niet eindig t op /WIE.
"Tin tin tin tin - klokloklo - beeuw wie "
Is een ongeldig lied omdat de laatste klankgroep WIE voorafgegaan is door
een bestanddeel van een uitheems of Walelied.
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" Hit hit hit - bweeuw bweeuw - sis ke wie tje"
Is een ongeldig lied omdat het niet eindigt op /WIE.
" Tje - tje tje - deeuw - deeuw - deeuw - sis ke weeuw "
Is een ongeldig lied omdat het niet eindigt op /WIE, maar op een
bestanddeel van de slotzang van een uitheems of Walelied.
"Tje - sis ke wie "
Is een ongeldig lied wegens onvoldoende voorzang.
" Tji tji tji - trurrrrr - wie "
Is een ongeldig lied omdat het eindigt op een eenlettergrepige niet
samengetrokken slotzang.
" Tje - swie "
Is een ongeldig lied wegens onvoldoende lettergrepige voorzang.
" Tjit tjit tjit - trurrrr - swie tjiet "
Is een ongeldig lied omdat tjiet niet kan beschouwd worden als een steek.
" Tjin tjin tjin - tje tje tje- siske wie kit "
Is een ongeldig lied omdat er na de WIE nog iets bijgevoegd wordt dat
geen pink, tjok, grol of steek is.
" Tje tje tje - beeuw - tje ie "
Is een ongeldig lied omdat het niet eindigt op /WIE.
" Tji tji - trurrrr - tje tje tje - wie skie "
Is een ongeldig lied omdat het niet eindigt op /WIE.

Art. 08

AANVULLINGEN OP HET ZANGREGLEMENT
•

Een vogel die achtereenvolgens 6 uitheemse liedjes (=eindigend op
een uitheemse slotzang ) zingt, MOET uit de reke verwijderd
worden. (uitgezonderd bij sleepzang)

•

Hiermede wordt bedoeld: alle zangen waarvan de slotzangen
eindigen op uitheemse (= Waalse) lettergrepen. Het gaat hier dus
alleen om liedjes met uitheemse slotzangen en niet om breken.

Bijvoorbeeld:
Een vogel met volgende zang " tjiet tjiet tjiet tjiet - bweeuw bweeuw - tje
wie" - breekt toevallig zijn lied als volgt: " Tjiet tjiet tjiet tjiet - bweeuw
bweeuw ... ".
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Zulke vogels komen NIET in aanmerking om uit de reke genomen te
worden.
•

Alle uitheemse (= Waalse) zangen dienen aangetekend te worden op de
vierde kant van de regel.

•

Wanneer een vogel na 12 minuten minstens evenveel, minimum 24 (12 +
12) uitheemse (Waalse) als inheemse (Vlaamse) liedjes gezongen heeft,
dan dient ook deze vogel uit de reke verwijderd te worden.

•

Zelfde voorziening wanneer het uitheems zingen zich voordoet gedurende
het verdere verloop van de zetting.

•

Het is de eigenaar of zijn plaatsvervanger die in opdracht van een
verantwoordelijk bestuurslid, de vogel uit de reke zal verwijderen. Bij
weigering zal dit gebeuren door een bestuurslid van de inrichtende
maatschappij.

•

Een uit de reke genomen vogel dient op voldoende afstand te worden
gebracht zodat hij niet meer hoorbaar is op het speelterrein. Van een uit
de reke genomen vogel worden alle gezongen liedjes verbeurd verklaard.

•

De eigenaar van een vogel die uitheemse zangen zingt, dient de
bondslidkaart van voornoemde vogel in te dienen bij de gewestleider.
Indien de eigenaar dit wenst, kan er een gewestelijke keuring aangevraagd
worden bij de gewestleider.

•

Het is de verantwoordelijkheid en zelfs de plicht van ieder
maatschappijbestuur om op te treden wanneer ongeldig e of afwijkende
zangen vastgesteld worden. Het Bestuursorgaan zal streng optreden
wanneer maatschappijbesturen moedwillig niet optreden tegen ongeldige
zangen in de reke.

Art. 09

WIJZIGINGEN

Voorstellen tot wijzigingen aan het zangreglement vallen onder de
bevoegdheid van de Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo.
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10

DE OFFICIELE ZANGKEURRAAD

10.01 SAMENSTELLING OFFICIELE ZANGKEURRAAD
Art. 01
De Officiële Zangkeurraad is samengesteld volgens artikel 11 van de
Statuten van de A.Vi.Bo. vzw.
Art. 02
Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. richt nieuwe zanglessen in, met het oog
op de vorming van nieuwe officiële zangkeurders, telkens het nuttig of
nodig is om een efficiënte werking van het korps te waarborgen.
Art. 03
Om het mandaat van officieel zangkeurder te mogen waarnemen,
dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:
a.
Voldoen aan alle voorwaarden als spelend lid van een A.Vi.Bo. maatschappij.
b.
Slagen op het examen, dat volgt op een reeks zanglessen, ingericht
door het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw.
c.
Geen enkele straf opgelopen hebben wegens overtreding van de
reglementering van de A.Vi.Bo. vzw.
d.
Het volle genot van zijn burgerrechten bezitten.
e.
Meerderjarig zijn (18 j.).
f.
Het Ethisch Charter voor Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo.
ondertekenen.
g.
Bereid zijn zich ter beschikking te houden voor opdrachten
uitgeschreven door de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad.
Art. 04
a.

b.

c.
d.
e.

Art. 05
a.

Officiële zangkeurders hebben tot plicht:
Alle evoluties, instructies, verslagen en onderrichtingen op het
officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, op te volgen
om zodoende steeds op de hoogte te blijven van de gang van zaken zowel in het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., de regio, het Gewestbestuur,
als in de A.Vi.Bo.-maatschappijen.
Jaarlijks vóór de jaarvergadering in februari, hun getuigschrift van
officieel zangkeurder voor hernieuwing te sturen aan de voorzitter
van de Officiële Zangkeurraad van de A.Vi.Bo. vzw.
Deelnemen aan de jaarlijkse vergadering van de Officiële
Zangkeurraad.
Zich te onthouden van enig commentaar buiten hun opdracht.
Zich te houden aan de in het Ethisch Charter Officiële Zangkeurraad
A.Vi.Bo. opgenomen opdrachten teneinde de Officiële Zangkeurraad
optimaal te laten functioneren.
Worden uit hun mandaat ontzet:
De zangkeurders die nalaten hun getuigschrift van officieel
zangkeurder voor hernieuwing aan de voorzitter van de Officiële
Zangkeurraad te sturen, vóór de jaarvergadering in februari.
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b.

c.

d.

De zangkeurders die, zonder geldige reden, geen gevolg geven aan
een opdracht tot keuring, uitgeschreven door de voorzitter van de
Officiële Zangkeurraad.
De zangkeurders die op de jaarvergadering afwezig blijven, zonder
geldige reden - vooraf ter kennis gebracht aan de voorzitter van de
Officiële Zangkeurraad.
De zangkeurders die zich niet houden aan opdracht(en) gesteld in
het Ethisch Charter Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo.

Art. 06
Tegen officiële zangkeurders kan schorsing worden uitgesproken
door de Bondsraad A.Vi.Bo. vzw. Reden hiertoe kan zijn: omkoperij,
overtredingen reglement zangkeuring en algemeen reglement A.Vi.Bo. vzw,
of tekortschieten in het uitvoeren van de taken van offici eel zangkeurder
zoals gesteld in het Ethisch Charter Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo.
Art. 07
De officiële zangkeurders ondertekenen, ter onderkenning en
bevestiging van hun voorbeeldfunctie binnen de federatie A.Vi.Bo. vzw, het
Ethisch Charter van de Officiële Zangkeurder A.Vi.Bo. vzw.
Daarmee verzekeren zij de federatie zich te allen tijde te engageren om de
doelstellingen van de federatie zoals gesteld in art. 2 van de Statuten
A.Vi.Bo. vzw te helpen realiseren.
Tevens nemen zij daarmee de verantwoordelijkheid op om de door het
Bestuursorgaan opgestelde taken voor officiële zangkeurders
plichtsbewust uit te voeren teneinde de naleving van het zangreglement te
bewaken.
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10.02

STRUCTUUR VAN DE OFFICIELE ZANGKEURRAAD

10.02.01

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE OFFICIELE ZANGKEURRAAD

Art. 01
Aan het hoofd van de Officiële Zangkeurraad staat een voorzitter,
bijgestaan door maximaal drie ondervoorzitters.
Art .02
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad wordt door het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo., in eigen kring aangesteld of bevestigd voor een
periode van drie jaar, telkens samenvallend met de herverkiezing van het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
Art. 03
De ondervoorzitters van de Officiële Zangkeurraad worden door het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. gekozen uit de kandidaten, leden van de Officiële
Zangkeurraad, die zich ter beschikking stellen voor de uitoefening van dit
mandaat voor een periode van drie jaar.

10.02.02

ALGEMENE VERGADERING VAN DE OFFICIËLE ZANGKEURRAAD

Art. 01
De algemene vergadering van de Officiële Zangkeurraad, waarin
iedere officiële zangkeurder een stem heeft, formuleert adviezen naar het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. inzake zangreglement en reglement zangkeuring.
Art. 02
Alle ontwerpen tot wijziging van het zangreglement en het
reglement zangkeuring moeten ter advies op de algemene vergadering van
de Officiële Zangkeurraad voorgelegd worden.
Art. 03
Adviezen kunnen door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. bekrachtigd e n
opgenomen worden als zangreglement.
Art. 04
De algemene vergadering van de Officiële Zangkeurraad komt
eenmaal per jaar samen voor aanvang van het speelseizoen. De plaats van
deze vergadering wordt bepaald door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
Art. 05
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad plaatst de uitnodiging
en de dagorde voor deze vergadering op het officieel orgaan www.avibo.be
en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 06
Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. moet op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn door minstens drie leden.
Art. 07

Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. neemt niet deel aan stemmingen.

Art. 08
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad duidt één van de
ondervoorzitters aan als verslaggever.
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Art. 09
De verslagen van de algemene vergadering van de Officiële
Zangkeurraad moeten op het secretariaat A.Vi.Bo door de voorzitter van de
Officiële Zangkeurraad bijgehouden worden in een speciaal register en
verschijnen op het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Dit ter kennisgeving aan de leden van de A.Vi.Bo. vzw.
Art. 10
Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. staat in voor de fondsen nodig tot het
dekken van de financiële behoeften van de Officiële Zangkeurraad.
Art. 11
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad moet jaarlijks
gedurende de maand december een gedetailleerd financi eel verslag
opmaken voor het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
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10.03

WERKING EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art. 01
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad is enkel
verantwoordelijk bij het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. voor de beslissingen
getroffen in uitvoering van het ontvangen mandaat.
Art. 02
De Officiële Zangkeurraad wordt als bevoegd beschouwd bij het
keuren.
Art. 03
Vogels - met betwistbare zang - van leden van het Bestuursorgaan,
regiocoördinatoren, gewestleiders of officieel zangkeurders worden altijd
door de Officiële Zangkeurraad gekeurd. Deze officiële keuring is qua
beoordeling evenwaardig aan een keuring in speciale opdracht.
Art. 04
Keuringen in "beroep" zijn zangkeuringen op verzoek van de
liefhebber-eigenaar, een officieel zangkeurder of de gewestleider, die de
uitspraak van de gewestelijke zangcommissie betwist.
Art. 04
Keuringen in "hoger beroep" zijn zangkeuringen op verzoek van de
liefhebber-eigenaar (dus tevens leden van het Bestuursorgaan,
regiocoördinatoren, gewestleiders of officieel zangkeurders ) die de
uitspraak van de officiële zangkeurders in speciale opdracht of
evenwaardige keuring betwist. (de mogelijkheid tot beroep dient open te
blijven)
Art. 05
Vogels die of gewestelijk of in beroep of hoger beroep werden
goedgekeurd en waarvan achteraf blijkt dat deze toch ongeldige zang
zingen, kunnen steeds ter controle worden opgeroepen en of herkeurd
worden.
Art. 06
Het besluit genomen bij het keuren van de vogels volgens de
bestaande reglementen zal rechtspraak zijn.
Art. 07
Cassatie blijft in uitzonderlijke gevallen en na diepgaande motivatie
van een procedurefout in een eerdere keuring van betreffende vogel
mogelijk na beslissing van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. . Slechts in laatste
instantie kan en zal daartoe overgegaan worden.
Art. 08
De termijn tot verzoek om keuring in cassatie is voor de betrokken
personen beperkt tot 14 dagen, volgend op het verschijnen op het officieel
orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” van het verslag van de
keuring in beroep of hoger beroep.
Art. 09
De eigenaar of de aanklagers (art. reglement zangkeuring) die zich in
cassatie zouden voorzien, dienen een borgsom te storten op de
bankrekening van A.Vi.Bo. vzw te Kuurne op het rekeningnummer ( BE83
0682 2363 2315 ) en aan de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad een
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aangetekend schrijven richten met alle gegevens welke de mogelijke
keuring in cassatie zou kunnen wettigen.
Art. 10
Het bedrag van de borgsom kan jaarlijks herzien worden en
verschijnt in het verslag van het Bestuursorgaan van december van het jaar
dat de datum van de eerste uitspraak vooraf gaat.
Art. 11
Na een grondig onderzoek en na advies van de voorzitter van de
Officiële Zangkeurraad, beslist het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. over het al dan
niet toestaan van de keuring in cassatie.
Art. 12
De gestorte som kan niet terug gevorderd worden en zal dienen om
de kosten van de keuring in beroep en die van cassatie te helpen dekken.
Art. 13
Nochtans kan het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. beslissen deze som tot
maximaal de helft aan de belanghebbende teru g te betalen, wanneer
vastgesteld en bewezen werd dat bij de keuring in beroep door de in
opdracht zijnde keurders overtredingen zijn begaan tegen de statuten en
het reglement zangkeuring (omkoperij, persoonlijke belangen, enz...) of
het niet naleven Ethisch Charter Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo. In
dergelijk geval wordt door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. deze keuring
verbroken. De betrokken zangkeurders worden doorverwezen naar de
Bondsraad.
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10.04

BEVOEGDHEDEN EN OPDRACHTEN VAN DE VOORZITTER
OFFICIELE ZANGKEURRAAD

Art. 01

De jaarlijkse vergadering van de Officiële Zangkeurraad leiden.

Art. 02

De ledenlijst van de Officiële Zangkeurraad bijhouden.

Art. 03
Het nodige doen opdat de officiële keurders tijdig in het bezit
zouden zijn van hun getuigschrift van officieel zangkeurder.
Art. 04
Verslag uitbrengen bij het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. over de werking
van de Officiële Zangkeurraad.
Art. 05
Nagaan of de aanvragen tot de keuring in beroep en of hoger beroep
volgens de bestaande reglementen ingediend werden.
Overeenkomstig deze reglementen beslissen over het al dan niet toestaan
van de keuringen in beroep of hoger beroep.
Art. 06
Aanduiden van drie effectieve keurders en één reserve, evenals
plaats en datum waarop er zal gekeurd worden.
Art. 07
De liefhebber(s) met zijn (hun) vogel(s) oproepen tot keuring in
beroep of hoger beroep.
Art. 08
Aan de hand van het keuringsverslag zich ervan vergewissen of de
keuring volgens de reglementen zangkeuring is geschied en het verslag in
goede vorm is gesteld.
Art. 09
De verslagen van de officiële keuringen laten verschijnen op het
officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, ter kennisgeving
aan de aangesloten liefhebbers.
Art. 10
Het nodige doen opdat de officiële keurders hun reiskosten en
vergoedingen zouden uitbetaald krijgen.
Art. 11
De liefhebber-eigenaar, via de gewestleider in het bezit stellen van
een zangkaart van officiële keuring waarop de geldige zangen van de
gekeurde vogel vermeld staan.
Art. 12
De liefhebber-eigenaar, via de gewestleider in het bezit stellen van
de groene klever, als de vogel is goedgekeurd.
Art. 13
Samen met de afgeleverde bovenvermelde zangkaart aan de
liefhebber de reglementering bezorgen aangaande het bezit en gebruik van
deze zangkaart van officieel gekeurde vogel.
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Art. 14
Jaarlijks bij het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. het financieel beheer van de
Officiële Zangkeurraad rechtvaardigen.
Art. 15
Het Ethisch Charter Officiële Zangkeurraad A.Vi.Bo. toelichten en
jaarlijks voorleggen ter ondertekening aan de officiële zangkeurders.
Art. 16
De voorzitter en de ondervoorzitters van de Officiële Zangkeurraad
evenals de leden van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. zijn gemachtigd te allen
tijde en op alle zettingen van de A.Vi.Bo. vzw, vinkenzang auditief vast te
leggen.
Art. 17
De officiële zangkeurders, in opdracht van de voorzitter van de
Officiële Zangkeurraad, hebben dezelfde bevoegdheid.
Art. 18
De leden van de Officiële Zangkeurraad mogen in geen geval deel
uitmaken van de gewestelijke zangcommissie.
Art. 19
Zij kunnen enkel bindende beslissingen nemen wanneer zij in
opdracht en met drie keurders zijn.
Art. 20
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad - in samenspraak met
het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad - is te allen tijde
gemachtigd om onaangekondigde officiële keuringen uit te schrijven. Deze
keuringen verschijnen onder de rubriek "keuringen in speciale opdracht".
Art. 21
Op de bondslidkaart van elke officieel gekeurde vogel moet ieder
jaar in het rood worden vermeld: " Officieel gekeurde vogel ". Tevens dient
betreffende bondslidkaart geparafeerd te worden door de gewestleider.
Art. 22
Alle niet voorziene gevallen worden bij besluit van het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. geregeld en kenbaar gemaakt via het officieel
orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” .
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10.05

BEZIT EN GEBRUIK ZANGKAART AFGELEVERD DOOR OFFICIELE
ZANGKEURRAAD

Art. 01
Enkel de zangkaart met groene diagonale streep door de Officiële
Zangkeurraad afgeleverd en afgestempeld is geldig (+ groene klever
officieel goedgekeurde vogel).
Art. 02
De zangkaart wordt door de liefhebbers gebruikt zoals voorzien
onder het speelreglement.
Art. 03
De klever overhandigd door de voorzitter van de Officiële
Zangkeurraad wordt door de liefhebber -eigenaar op een vast onderdeel
van de voorzijde van de kooi van de betreffende vogel aangebracht.
Art. 04
Een zangkaart van officieel gekeurde vogel is s lechts geldig wanneer
ze wordt voorgelegd samen met de bondslidkaart, op naam van de vogel
en eigenaar aan wie beide werden afgeleverd.
Art. 05
Bij mutatie van een officieel gekeurde vogel moet de zangkaart via
de gewestleider worden overgemaakt aan de v oorzitter van de Officiële
Zangkeurraad, samen met de melding van de naam, adres, maatschappij en
gewest van de nieuwe eigenaar.
Art. 06
Een nieuwe zangkaart op naam van de nieuwe eigenaar zal hem
afgeleverd worden met de nodige aantekeningen, eventueel na een
controleopdracht door officiële zangkeurders.
Art. 07
Als voor in dit reglement bedoelde vogels geen bondslidkaart meer
wordt genomen, of indien zij ontsnapt of gestorven zijn, moet de zangkaart
eveneens via hoger vermelde weg worden teruggestuurd met de opgave
van de precieze reden.
Art. 08
Teneinde fraude tegen te gaan en nalatigheid vast te stellen, kan het
Dagelijks Bestuur van de A.Vi.Bo. vzw in samenspraak met de voorzitter
van de Officiële Zangkeurraad er toe beslissen vogels met een zangk aart
aan een bepaalde zetting verplicht te laten deelnemen om er de passende
controles te laten uitvoeren.
Art. 09
De gewestleiders dienen te waken over het toepassen van dit
reglement en hebben de plicht elke onregelmatigheid te melden bij het
Dagelijks Bestuur van de A.Vi.Bo. vzw.
Art. 10
Het Dagelijks Bestuur van de A.Vi.Bo. vzw is bevoegd om klacht
aanhangig te maken bij de Bondsraad, ten einde elke inbreuk op dit
reglement te beteugelen.

119
Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw

31 maart 2022

Art. 11
Een vogel opgeroepen ter officiële keuring en niet aangeboden met
geldige reden, kan niet verder aan wedstrijden deelnemen, tot de eigenaar
uit eigen beweging die vogel ter keuring aanbiedt. De bondslidkaart van de
niet aangeboden vogel wordt zo haast moge lijk bij de gewestleider
ingediend.
Art. 12
De eigenaar van een vogel opgeroepen ter officiële keuring en
zonder verwittiging of geldige reden niet aangeboden, wordt met
onmiddellijke ingang geschorst tot hij de keuring zelf aanvraagt. Zolang
worden alle bondslidkaarten van betrokken liefhebber door de
gewestleider ingehouden.
Art. 13
Indien de voornoemde vogel niet ter keuring wordt aangeboden,
gaat de schorsing met onmiddellijke ingang in voor het lopende seizoen en
wordt ze automatisch verlengd voor de twee daaropvolgende seizoenen.
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11

REGLEMENT OFFICIËLE ZANGKEURING

Art. 01
De Officiële Zangkeurraad keurt vogels die in eerste instantie reeds
gekeurd werden door de gewestelijke zangcommissie en keurt vogels in
speciale opdracht zonder voorafgaande gewestelijke keuring.
Art. 02
De Officiële Zangkeurraad keurt tevens vogels bi j beroep
aangetekend door de liefhebber-eigenaar tegen de uitspraak van de
gewestelijke zangcommissie of vogels waarvan de zang in eerste instantie
goedgekeurd werd door de gewestelijke zangcommissie en waarmee de
liefhebber-eigenaar verder moeilijkheden o ndervindt binnen of buiten zijn
gewest. Hij keurt eveneens vogels die door de gewestelijke zangcommissie
werden goedgekeurd en waarbij de plaatselijke gewestleider een einde
wenst te stellen aan betwisting omtrent de zang van betrokken vogel. De
borgsom wordt in dit geval gestort uit de gewestkas.
Art. 03
Voor een keuring in beroep dient het bewijs geleverd te worden dat
de voorziene borgsom gestort werd op de bankrekening van de A.Vi.Bo.
vzw te Kuurne op het rekeningnummer ( BE83 0682 2363 2315 ).
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11.01

KEURINGEN IN SPECIALE OPDRACHT/BEROEP EN HOGER
BEROEP

Art. 01
Om alle ongeldige zangen uit de reke te weren, zal er overgegaan
worden, mits speciale opdracht gegeven door de voorzitter van de Officiële
Zangkeurraad en in samenspraak met het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., tot
onmiddellijke keuring door officiële zangkeurders.
Art. 02
Tegen het besluit van de Officiële Zangkeurraad in speciale opdracht
is hoger beroep mogelijk bij een speciaal aangeduide commissie, waarvan
geen enkele officiële zangkeurder deelnam aan de keuring in speciale
opdracht.
Art. 03
Vogels die op een keuring 'in speciale opdracht' werden afgekeurd,
mogen niet langer aan zettingen deelnemen tenzij hoger beroep wordt
aangetekend.
Art. 04
Bij aanvraag tot keuring in hoger beroep levert de gewestleider een
voorlopige witte bondslidkaart af. In de termijn tussen de keuring in
speciale opdracht en de keuring in hoger beroep mag de vogel alleen nog
deelnemen aan wedstrijden binnen eigen gewest. Men mag binnen die
termijn niet deelnemen aan officiële kampioenschappen.
Art. 05
De bedrag van de borgsom voor keuring in hoger beroep wordt
jaarlijks herzien en verschijnt in het verslag van het Bestuursorgaan van
december van het jaar dat de datum van de eerste uitspraak vooraf gaat.
Art. 06
De kosten van de keuringen door officiële keurders in speciale
opdracht verschijnen jaarlijks in het verslag van het Bestuursorgaan van
december voor het daaropvolgende jaar en per afgekeurde vogel.
Art. 07
Dit bedrag dient betaald door de maatschappij waar de eigenaar van
de gekeurde vogel spelend lid is. De maatschappijen zijn gerechtigd dit
bedrag terug te vorderen bij de eigenaar van de gekeurde vogel.
Art. 08
De bedoelde administratieve kosten zijn niet terugvorderbaar.
Betrokken vogel zong op bedoelde keuring immers ongeldige zangen.
Art. 09
Wanneer een liefhebber in hoger beroep gaat tegen het besluit van
de Officiële Zangkeurraad in speciale opdracht, richt hij zijn aanvraag via
de gewestleider aan de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad binnen de
veertien dagen na het verschijnen van de uitsl ag in Het A.Vi.Bo.-blad.
Art. 10
Wanneer een liefhebber-eigenaar in beroep gaat tegen het besluit
van de gewestelijke zangcommissie, richt hij zijn aanvraag via zijn
gewestleider aan de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad. De aanvraag
dient te geschieden op het daartoe voorziene officieel formulier binnen de
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termijn van veertien dagen na het verschijnen van de uitslag op
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 11
Wanneer een gewestelijke zangcommissaris in eigen gewest, of een
officieel zangkeurder al dan niet in opdracht in alle maatschappijen van de
A.Vi.Bo. vzw, op een zetting twijfelachtige zangen herhaaldelijk hoort die
als geldig getekend worden, heeft hij de plicht de voorzitter van de
Officiële Zangkeurraad daarvan schriftelijk in kennis te stellen. In dit
schrijven dient hij te vermelden: de naam van de vogel, de naam en het
adres van de liefhebber-eigenaar, de maatschappij en het gewest waartoe
hij behoort, alsook alle nodige inlichtingen.
Art. 12
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad zal de betrokken
gewestleider of wanneer de melding gebeurde door een offic ieel
zangkeurder, de coördinator onmiddellijk opdracht geven de vogel in
kwestie binnen de kortst mogelijke tijd door de gewestelijke/regio
zangcommissie te doen keuren.
Art. 13
De gewestleider/coördinator zal de uitslag van deze gewestelijke
keuring kenbaar maken aan de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad die
deze laat verschijnen via het officieel orgaan, www.avibo.be en “De
A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 14
Wanneer de zang van gecontroleerde vogel afgekeurd werd, heeft
de liefhebber-eigenaar het recht beroep aan te tekenen
Art. 15
Indien de zang van een vogel, aangegeven door een officieel
zangkeurder, goedgekeurd werd door de regionale zangcommissie wordt
steeds en onmiddellijk ring- en kooicontrole verricht.
Art. 16
Na betreffende keuring heeft de klagende officiële zangkeurder het
recht de keuring in beroep te vragen, met dat verschil dat de keuring
zonder borgsom geschiedt op de eerste collectieve keuring in de omgeving,
Art. 17
De voorzitter van de Officiële Zang keurraad neemt geen deel aan de
keuringen en tracht steeds keurders aan te duiden die niet tot hetzelfde
gewest behoren van de liefhebber wiens vogel gekeurd wordt.
Art. 18
Op de dag van de keuring in beroep of hoger beroep komen de vier
aangeduide keurders samen in het aangeduide lokaal. Dertig minuten vóór
aanvang van de keuring worden, na onderlinge afspraak, de namen van de
vier keurders ingevuld op het formulier "Verslag keuring".
In geval van betwisting of verschil in zienswijze stemt de vierde verme lde
(=reserve) nooit mee.
Art. 19
Na de betwiste zang beluisterd te hebben - stellen zij op basis van
de door iedere keurder ter plaatse genoteerde zangen en na beluisteren
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van de opname met daarop de uitgebrachte zangen - op de daartoe
bestemde formulieren een schriftelijk verslag uit.
Art. 20
Dit keuringsverslag dient onmiddellijk doorgestuurd te worden aan
de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad die het nakijkt en indien alles
normaal verliep, het noteert in een speciaal register en het laat publi ceren
op het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 21
De officiële keurders doen geen mededeling omtrent hun
gezamenlijk besluit.
Art. 22
Wanneer een vogel, ter keuring opgeroepen, gedurende het uur van
de zetting niet gezongen heeft zodat keuring onmogelijk was, verzoeken de
in opdracht zijnde keurders de eigenaar of zijn plaatsvervanger voorglas en
boek weg te nemen, om te zien of geen lege kooi ter keuring werd
aangeboden. De keurders maken melding van hun bevinding in hun verslag.
Art. 23
Indien een zetting geen uur duurt kunnen vogels niet goedgekeurd
worden.
Art. 24
Als een vogel bij een keuring in beroep of hoger beroep merkelijk
minder (25 %) zingt dan zijn normale prestaties mag hij nie t goedgekeurd
worden. De borgsom vervalt en de betrokken vogel mag niet meer in de
reke gebracht worden. Een nieuwe aanvraag met nieuwe borgsom is
mogelijk binnen de 14 dagen.
Art. 25
Indien de betwiste zang van een vogel goedgekeurd wordt, ontvangt
de liefhebber-eigenaar de borgsom terug na het speelseizoen binnen
hetzelfde kalenderjaar. Hij ontvangt eveneens de passende zelfklever.
Art. 26

Bij afkeuring vervalt deze borgsom aan de bondskas.

Art. 27
Bij het zenden van de zangkaart van officiële keuring aan de
gewestleider, worden hem de passende richtlijnen gegeven om de
liefhebber in te lichten over wat hem te doen staat.
Art. 28
Een zangkeurder keurt nooit zelfstandig twijfelachtige of
betwistbare zang. Een keuring moet immers steeds met drie zangkeurders
en in opdracht gebeuren.
Art. 29
Individueel kan een officiële zangkeurder enkel optreden bij
dubbelzang. (deze dient niet gekeurd te worden.)
Art. 30
Aangeklaagde vogels van leden van het Bestuursorgaan, officiële
zangkeurders, coördinatoren en of gewestleiders dienen altijd gekeurd te
worden door de Officiële Zangkeurraad.
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Art. 31
Afgekeurde vogels mogen niet geruild worden met het doel nog deel
te nemen aan zangwedstrijden verspeeld onder de reglementen van de
A.Vi.Bo. vzw.
Art. 32
De secretarissen van de aangesloten maatschappijen, zijn er toe
gehouden regelmatig de verslagen van de officiële zangkeuringen te volgen
die verschijnen op het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.mail”, dit om geen afgekeurde vogels in te schrijven.
Art. 33
De officiële zangkeuringen in beroep en hoger beroep worden
slechts uitgevoerd tussen 1 mei en 31 juli.
Art. 34
De voorzitter van de Officiële Zangkeurraad heeft steeds 14 dagen
tijd om een keuring te laten doorgaan. De aanvragen tot keuring in beroep
mogen bijgevolg ingediend worden vanaf 16 april tot en met 15 juli.
Art. 35
De officiële zangkeurders in opdracht voorzien van een mandaat
afgeleverd door de voorzitter van de A.Vi.Bo. vzw kunnen e n mogen
overgaan tot ring- en kooicontrole.
Art. 36
Officiële zangkeurders, hebben geen enkele bevoegdheid om, buiten
hun opdracht, hetzij op regionale/gewestelijke, hetzij op officiële
keuringen enig commentaar te geven noch te trachten de dienstdoende
gewestelijke zangcommissarissen of officiële zangkeurders te beïnvloeden.
Art. 37
Officiële zangkeurders, zonder geschreven opdracht, die op een
zetting als speler-tekenaar optreden, dienen zich te onderwerpen aan het
speelreglement.
Art. 38
Alleen voor het beoordelen van dubbelzang kan het inrichtend
bestuur beroep doen op de tekenende officiële zangkeurder.
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12

DE GEWESTELIJKE/REGIONALE ZANGCOMMISSIE

Art.01

Iedere maatschappij duidt tenminste één gewestelijk
zangcommissaris aan. Samen vormen ze de Gewestelijke/Regionale
Zangcommissie.

Art.02

De regiocoördinator binnen zijn regio, de gewestleider of zijn
afgevaardigde binnen zijn gewest, duidt voor elke gewestelijke keuring drie
gewestelijke zangcommissarissen plus een reserve aan.

Art.03

Aan een dergelijke keuring kan een zangcommissaris niet deelnemen
om te beslissen over de zang van vogels uit eigen maatschappij of van
naaste familieleden.

Art.04

De taak van de gewestelijke zangcommissarissen is in eerste
instantie, alle twijfelachtige en betwiste vinkenzangen gewestelijk te
keuren.

Art.05

De regiocoördinator binnen zijn regio en de gewestleider binnen zijn
gewest is te allen tijde bevoegd om niet aangekondigde keuringen te laten
doorgaan door de gewestelijke zangcommissari ssen in eigen gewest.

Art.06

Enkel de regiocoördinator wordt binnen zijn regio bevoegd, vogels
doorgegeven door officiële zangkeurders, te laten keuren door
gewestelijke zangcommissarissen uit een ander gewest dan dit van
voornoemde vogel, en niet aang ekondigde keuringen te laten doorgaan
door gewestelijke zangcommissarissen uit zijn regio.

Art. 07
De eigenaar van een gewestelijk /regionaal goedgekeurde vogel
ontvangt een groen certificaat met de vermelding van de zangen die
goedgekeurd werden en de zelfklever 'Gewestelijk gekeurde vogel'. Deze
klever moet door de eigenaar worden aangebracht op een vast deel aan de
voorzijde van de speelkooi.
Art. 08
Bij gewestelijke/regionale keuring dient de
gewestleider/regiocoördinator de uitslag van de keuring binnen de drie
dagen over te maken aan de voorzitter van de Officiële Zangkeurraad of
zijn afgevaardigde, die zorgt voor publicatie in het offici eel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”. De vermelding 'gekeurde vogel' (ook
gewestelijk) dient op de bondslidkaart vermeld.
Art. 09
Elke maatschappij mag, naast de bovenvermelde gewestelijke
zangcommissaris, binnen eigen kring meerdere gewestelijke
zangcommissarissen aanduiden zonder bestuursverantwoordelijkheid.
Art. 10
Bij het startsein van elke wedstrijd wordt geroepen "Teken de
geldige zangen". Alleen geldige zang komt op de regel.
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We onderscheiden drie mogelijkheden van vinkenzang:
a.
De geldige of reglementaire zang; dient altijd te worden getekend
b.
De ongeldige niet reglementaire zangen; deze mogen nooit voor
geldige zang getekend worden.
c.
Twijfelachtige zang dient zo vlug mogelijk en in eerste instantie door
de gewestelijke zangcommissie gekeurd te worden, waarna beroep
mogelijk is bij de Officiële Zangkeurraad. Het inrichtend bestuur
dient de gewestleider van het gewest waar de eigenaar van
betrokken vogel thuishoort, onmiddellijk in ken nis te stellen van de
vastgestelde twijfelachtige zang. De gewestleider dient te handelen,
zoals hoger voorzien.
d.
Een zangcommissaris keurt nooit zelfstandig twijfelachtige zang. Een
keuring moet altijd gebeuren met 3 zangcommissarissen in opdracht.
Individueel kan een zangkeurder optreden bij dubbelzang (deze
dient niet gekeurd te worden).
Art. 11
Het keuren van een vogel over te gaan door een
gewestelijke/regionale zangcommissie, moet steeds met drie
zangcommissarissen geschieden. Alle aanwezige vogels zonder onderscheid
van gewest van afkomst kunnen worden gekeurd.
Art. 12
De regiocoördinator/de gewestleider mag nooit deelnemen aan de
regio/gewestelijke keuring als keurder.
Art. 13
Bij het beluisteren van de zang nemen de zangcommissarissen nota
van de liedjes van de te keuren vogel. Hierna dienen de drie
zangcommissarissen samen te komen voor het opstellen van de
gezamenlijke besluitvorming, echter zonder stemmi ng. De minderheid
dient zich neer te leggen bij de meerderheid.
Art. 14
Het door de gewestelijke/regionale zangcommissie gezamenlijk
opgestelde en ondertekende verslag, wordt hierna aan de
gewestleider/regiocoördinator overhandigd die het overmaakt aan de
voorzitter van de Officiële Zangkeurraad.
Art. 15
Als een vogel, bij een gewestelijke zangkeuring merkelijk minder
(>25%) zingt dan zijn normale prestaties, kan deze niet goedgekeurd
worden. Dergelijke vogel dient opnieuw gewestelijk gekeurd op een zett ing
waar deze zijn normale prestaties levert. Als een vogel op de gewestelijke
keuring 25 % minder zingt dan zijn gemiddelde, dient deze prestatie
immers als abnormaal beschouwd te worden. Bij het vaststellen van een
abnormale uitslag op een gewestelijke/regionale keuring wordt onder
toezicht van de regiocoördinator, de gewestleider of de afgevaardigde van
de inrichtende maatschappij overgegaan tot kooi en/of ringcontrole zoals
voorzien in het speelreglement.
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Art. 16
uur

Een vogel kan pas worden goedgekeurd n a een wedstrijd van een vol

Art. 17
Vogels die op gewestelijk/regionaal gebied werden afgekeurd,
mogen aan geen zettingen meer deelnemen; alleen beroep is hier mogelijk.
Bij aanvraag levert de gewestleider /regiocoördinator een voorlopige witte
bondskaart af.
Men mag binnen die termijn niet deelnemen aan officiële
kampioenschappen. Beroep tegen de uitspraak van een gewestelijke of
regionale keuring kan tot veertien dagen na de bekendmaking van de
uitslag op het officieel orgaan www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
De gewestleider/regiocoördinator deelt eveneens de vereiste borgsom
mee die onmiddellijk dient vereffend te worden. Bij goedkeuring wordt de
volledige borgsom terugbetaald na het speelseizoen binnen het lopende
kalenderjaar.
Art. 18
Als er klachten zijn betreffende het gezang van een vo gel - klacht
ingediend door een gewestelijk zangcommissaris of officiële zangkeurder is het de plicht van het inrichtend bestuur, na daarvan in kennis te zijn
gesteld, het nodige te doen bij de gewestleider om tot een gewestelijke
keuring over te gaan.
Art.19

Als een gewestelijk zangcommissaris in eigen gewest, ondanks
meerdere meldingen zelfde vogel met twijfelachtige zang blijvend ziet
getekend worden, heeft hij het recht en de plicht de voorzitter van de
Officiële Zangkeurraad hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Er dient
vermeld te worden: de naam van de vogel, de naam van de liefhebber, de
maatschappij en het gewest waartoe hij behoort, alsook de nodige
inlichtingen.

Art. 20
Tijdens een zetting kan de gewestelijke zangcommissaris van de
maatschappij door de bestuursleden met toezicht geroepen worden om
één of meerdere vogels te beluisteren. Het verdient aanbeveling om een
aangeklaagde vogel steeds eerst te laten beluisteren door minstens 2
leden van de gewestelijke zangcommissie vooraleer de vogel ter keuring te
laten oproepen.
Art. 21
Vogels die gewestelijk/regionaal worden afgekeurd dienen een
administratieve kost te voldoen. Het bedrag wordt bepaald door het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. in de maandvergadering van dec ember
voorafgaand aan het speeljaar en aldus gepubliceerd. Dit bedrag dient
betaald aan de verantwoordelijke van de uitvoerende zangcommissie,
hetzij de gewestleider en of de regiocoördinator. Deze administratieve
bijdrage wordt aangewend om de gedane kost en voor voornoemde keuring
te helpen dragen.
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Art. 22
De betaalde administratieve kost blijft behouden, ook als de vogel
achteraf in beroep wordt goedgekeurd.
Art. 23
Iedere vogel die opgeroepen wordt op een gewestelijke /regionale
keuring en met geldige reden niet aangeboden wordt, kan aan geen enkele
wedstrijd nog deelnemen tot de eigenaar van de vogel deze zelf opnieuw
ter keuring aanbiedt. De eigenaar van de betreffende vogel dient
onmiddellijk de bondslidkaart af te geven bij de
gewestleider/regiocoördinator.
Art. 24
Indien een vogel zonder verwittiging en/of geldige reden niet op de
keuring wordt aangeboden, wordt de betreffende eigenaar van die vogel
met onmiddellijke ingang geschorst tot hij zelf de keuring aanvraagt. De
gewestleider dient alle bondslidkaarten van de betrokken liefhebber in te
trekken. Indien de voornoemde vogel niet ter keuring wordt aangeboden,
gaat de schorsing met onmiddellijke ingang in voor het lopende seizoen en
wordt ze automatisch verlengd voor de twee daaropvolgende seizoenen.
Art. 25
Wanneer een opgeroepen vogel niet wordt aangeboden en de
bondslidkaart wordt ingediend, verschijnt op het officieel orgaan
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” dat die vogel als afgekeurd wordt
beschouwd. Bij het indienen van de bondslidkaart dient ook hier een
administratieve kost te worden betaald. Het bedrag wordt bepaald door
het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. in de maandvergadering van december
voorafgaand aan het speeljaar en aldus g epubliceerd.
Art. 26
Het getuigschrift van gewestelijke keuring dient teruggegeven aan
de gewestleider bij ruiling, dood, ontsnapt of bij ontvangst van een
officiële zangkaart.
Art. 27
Enkel de gewestleider kan binnen zijn gewest of de coördinator
binnen zijn regio opdracht geven om de zang van een bepaalde vogel
auditief vast te leggen.
Art. 28
De bekendmaking van de uitspraak van de gewestelijke keuring van
de vogel dient te gebeuren persoonlijk aan de eigenaar in kwestie (niet in
het openbaar). Bij afwezigheid van of te verwachten heibel met de
eigenaar, mag dit ook schriftelijk binnen de 3 dagen. Enkel volledig
goedgekeurde vogels ontvangen een getuigschrift + zelfklever. Afgekeurde
vogels ontvangen niets en mogen aan geen enkele zetting nog deelnemen
(beroep is altijd mogelijk).
Aandacht a.u.b.:
Als men een vogel moet tekenen waarvan op de kooi een zelfklever
gekleefd is met vermelding "gewestelijk gekeurde vogel", dan weet men
dat de vogel in kwestie gewestelijk volledig goedgekeurd werd en moet de
eigenaar zijn zangkaart tonen zowel aan de tekenaar als bij de inschrijving.
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De gewestleiders dienen uiterlijk 1 mei van ieder jaar een opgave te doen
van de nog in leven zijnde dubbelzangers, gewestelijk en officieel gekeurde
vogels.
Art. 29
De armband van gewestelijk zangcommissaris dient gedragen door
de dienstdoende gewestelijke zangcommissaris bij regionale of
gewestelijke keuringen. De gewestelijke zangcommissie is de naaste
medewerker van de Officiële Zangkeurraad. De armband wordt afgeleverd
door de regiocoördinator of de gewestleider voor aanvang van de keuring
en terug afgegeven na de keuring.
Draag het embleem waardig; eerlijkheid is immers steeds de hoofdpijler
van de vinkensport.
Bekwaam U tevens verder door het zangreglement te lezen en te h erlezen
en door een maximum aan mogelijke zangen, zowel thuis als in de reke
aandachtig te beluisteren. Door optimale samenwerking kunnen we
problemen oplossen en ons mooie "Vlaamse vinkenlied" in ere te houden.
Art. 30
Vogels gesignaleerd met ongeldige zangen door officiële
zangkeurders worden regionaal gekeurd. Wordt betrokken vogel
goedgekeurd dan volgt altijd ring- en kooicontrole onder toezicht van de
betrokken coördinator of zijn/haar afgevaardigde.
Art. 31
Preventief op een vriendschappelijke manier optreden kan veel
narigheid en ongemak vermijden.
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FORMULIER VOOR KENNISGEVING AAN HET BESTUURSORGAAN A.Vi.Bo.
Keurders :

Naam

Gemeente

Gewest

1.
2.
3.
(reserve) 4.
VERSLAG ZANGKEURING DOOR GEWESTELIJKE ZANGCOMMISSARISSEN IN OPDRACHT

GEWESTELIJKE ZANGKEURING

Regelnr.:
Vogel :
Eigenaar :
Adres:
Gewest:
Maatschappij :

Ringnummer:
Lidnummer:

Gekeurd :

Dag

Datum

Plaats

Na 30 Min.

Na 60 Min.

Geldige zangen :
Ongeldige zangen :
Beschrijving kooi
Kleur :
Zijglazen:
Voorzijde:
Poten:
Handvat:
Andere:

Opmerkingen :

Aantal Liedjes:

Na 15 min.

De keurders in opdracht , ( namen en handtekeningen )
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De Witte Bondslidkaart in afwachting van keuring in Beroep of Hoger Beroep
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De zangkaart na gewestelijke keuring

135
Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw

31 maart 2022

136
Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. vzw

31 maart 2022

13

DE A.VI.BO.-GECONTROLEERDE VINKENKWEEK

Art. 01
Iedere aanvrager van kweekringen moet aangesloten zijn bij een
maatschappij van A.Vi.Bo. vzw en ieder jaar een inventarisblad hebben
ingediend.
Art. 02
Vooraleer hij/zij voor het eerst kweekringen van de federatie kan
ontvangen, dient hij/zij een controle kweekmogelijkheden door de
gewestleider of zijn gemandateerde toe te laten.
Art. 03
Hij/zij kreeg bij aansluiting een uniek lidnummer, bestaande uit zes
cijfers. Dit lidnummer maakt deel uit van de unieke markering op elke
afgeleverde kweekring.
Art. 04
Elke aangevraagde ring zal naast dat lidnummer ook de letters AVB,
het jaartal, de ringmaat en het volgnummer van de ring dragen. De kleur
van de ringen zal dezelfde zijn als voorgeschreven door de C.O.M..
Art. 05
De kweker is te allen tijde aansprakel ijk voor de ringen die hij
ontvangen heeft. Indien een zelf gekweekte vogel van eigenaar verandert,
zal het bijgeleverde eigendomsbewijs met de betreffende vogel meegaan.
De aansprakelijkheid voor de vogel en het eigendomsbewijs worden
overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Art. 06
De kweekringen voor de eerste bestelling worden door de kwekers
aangevraagd voor 01 december.
Art. 07
Bestellingen voor de tweede en de derde bestelling worden
respectievelijk ingewacht voor 01 mei en 15 juni. Let wel bij deze
bestellingen wordt per liefhebber telkens een administratieve kost van €5
opgelegd.
Art. 08
Bestellingen gebeuren via een individueel aanvraagformulier, te
verkrijgen en binnen te brengen bij de gewestleider. Dit formulier wordt
door de aanvrager zelf ondertekend!!
Art. 09
Het aanvraagformulier bevat naast de aanvraag tevens een
verklaring op eer. De aanvrager verklaart hierin ten aanzien van de A.Vi.Bo.
vzw gedurende de laatste vijf jaar geen veroordeling of administratieve
sancties te hebben opgelopen inzake de jachtwetgeving en het houden van
vogels, zoals gestipuleerd in het Soortenbesluit.
Bovendien verklaart hij een vergelijkbare hoeveelheid vinken in
gevangenschap te kweken in verhouding tot zijn bestelling.
Art. 10
Elke bestelling moet minimaal tien ringen bevatten of 10
vermeerderd met vijf of met een veelvoud van vijf (bv. 15, 20, 25, enz....).
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Art. 11
Bestellingen worden geweigerd wanneer een ernstig vermoeden van
frauduleus gebruik heerst of er klacht loopt bij het Agentschap voor
Natuur en Bos.
Art. 12
De aangevraagde ringen van de eerste bestelperiode zullen door de
gewestleider worden overhandigd rond 15 februari.
Art. 13
De gewestleider zal alle aangevraagde ringen bij bestelling doen
vereffenen door de maatschappij die op haar beurt de kost verhaalt op de
aanvrager. Aangevraagde ringen worden nooit terugbetaald zelfs na
vaststelling zoals voorzien in bovenvermeld art. 11.
Art. 14
Om als geslaagde in de kweek beschouwd te worden, moet men
tenminste in het bezit zijn van één zelfstandig jong met een ouderdom van
dertig dagen.
Art. 15
Iedere kweker die ringen binnen de A.Vi.Bo. vzw aanvraagt, kan
gecontroleerd worden door een gevolmachtigde van het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo.. Wie deze controle weigert, zal bi j de A.Vi.Bo. vzw geen
kweekringen meer ontvangen. Ook de overheid via het Agentschap voor
Natuur en Bos heeft steeds het recht om kweekcontroles uit te voeren.
Art. 16
Op het einde van het kweekseizoen zal de gewestleider of zijn
gevolmachtigde de kweekresultaten voor zijn gewest inzamelen en indien
nodig inbrengen in Avibo-admin. De maatschappijsecretarissen brengen op
maatschappijniveau immers de verzamelde kweekresultaten van hun leden
in.
Art. 17
Alle gekweekte vinken voorzien van een gesloten voet ring zowel
door de A.Vi.Bo. vzw als door andere federaties uitgegeven, moeten
jaarlijks ingeschreven worden op het inventarisblad.
Art. 18
•
•

Bondslidkaarten kunnen enkel worden toegekend:
voor alle vogels geringd met gesloten ringen afkomstig uit de
A.Vi.Bo. vzw gecontroleerde vinkenkweek en terug te vinden op het
registerblad van het betreffende speeljaar;
voor alle vogels geringd met gesloten ringen uitgereikt door andere
federaties die voldoen aan de bepalingen van het soortenbesluit,
een diameter van kleiner of gelijk aan de diameter voor botvinken
en terug te vinden zijn op het inventarisblad van het betreffende
speeljaar.
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Koninklijke Nationale Federatie ALGEMENE VINKENIERSBOND A.Vi.Bo. vzw
Zetel en secretariaat: Schardauw 1 bus 1 – 8520 KUURNE – tel 056/70.18.64
________________________________________________________________________________

AANVRAAGFORMULIER KWEEKRINGEN EN STEEKKAARTEN VOOR BOTVINKEN –
KWEEKSEIZOEN 20 . .
(botvink: wetenschappelijke naam: Fringilla Coelebs)
GEWEST -------------------------------------------------------------------------------------------MAATSCHAPPIJ ----------------------------------------------------------------------------------Naam

------------------------------------------------------

Voornaam

---------------------------------------------------------

persoonlijk lidnummer

Stamnr. maatschappij

---------------------------------------------

Straat + nummer

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Postnr + gemeente

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kweekadres: straat+nr

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Postnr + gemeente

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aantal geharde ringen
Aantal steekkaarten

Totaal te betalen
1 ste aanvraag

x € 0.49 - te bestellen met een minimum van 10 ringen
desgevallend vermeerderd met 5 of met een veelvoud van 5
x € 0.10 - te bestellen met een minimum van 10 kaarten
desgevallend vermeerderd met 5 of met een veelvoud van 5
(vb 10-15-20-25)
- bedrag te betalen aan de gewestleider
2 de aanvraag
( + € 5 administratiekosten)

3 de aanvraag
( + € 5 administratiekosten)

Levering : via de gewestleider
Ondergetekende verklaart:
• de voorbije vijf jaar geen veroordeling of bestuurlijke geldboete te hebben opgelopen wegens
overtredingen van de regelgeving inzake het houden van vogels in gevangenschap;
• controle op kweekmogelijkheid te hebben toegestaan en het controleblad te hebben
ondertekend;
• een vergelijkbare hoeveelheid specimens in gevangenschap te kweken die behoren tot de soort
waarvoor de vermelde gesloten pootringen vereist zijn;
• te allen tijde controle door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., door gevolmachtigde aangesteld door
het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. of door ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos op de
modaliteiten inherent aan de kweek van botvinken in beschermd milieu, zoals gesteld in het
Soortenbesluit van het Vlaamse Gewest dd. 15 mei 2009 en in het Reglement Inwendige Orde
Kon. Nat. Federatie A.Vi.Bo. vzw (art. 31.13, uitgave maart 2010), te aanvaarden en toe te staan.
datum
handtekening

------------------------------------ --------------------------------------------------NA HET KWEEKSEIZOEN DIENEN, BIJ WET, NIET GEBRUIKTE RINGEN TE WORDEN
VERNIETIGD !!!
De vereniging A.Vi.Bo. vzw wijst een aanvraag tot het verkrijgen van pootringen geheel of gedeeltelijk af als
redelijkerwijze vermoed kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met de bepalingen van het
soortenbesluit of als de aanvrager een overmatig aantal pootringen aanvraagt. Ze meldt dit aan het agentschap
voor Natuur en Bos.
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14
14.01

OFFICIËLE ORGANISATIES

DE HERDENKINGSVIERING VOOR DE OVERLEDEN VINKENIERS

Art. 01
Alle aangesloten maatschappijen en eventueel de regio en of
gewestbesturen die beschikken over een passende accommodatie hebben
het recht zich kandidaat te stellen.
Art. 02
In overleg met de plaatselijke parochi ale werking kan vrijelijk
gekandideerd worden voor deze jaarlijkse bijeenkomst.
Art. 03
De proost A.Vi.Bo. gaat deze viering voor op de derde zaterdag van
maart.
Art. 04
Kandidaten dienen hun kandidatuur per brief te richten aan het
secretariaat te Kuurne of per mail aan info@avibo.be .
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14.02

HET NATIONAAL KAMPIOENSCHAP

Art. 01
Alle aangesloten maatschappijen en eventueel de regio en of
gewestbesturen die beschikken over een behoorlijk parcours en passende
accommodatie hebben het recht zich kandidaat te stellen.
Art. 02
Parcours en accommodatie worden eveneens op hun bruikbaarheid
gecontroleerd.
Art. 03
De kandidaten dienen hun kandidatuur per brief te richten aan het
secretariaat te Kuurne.
Art. 04
De kandidaturen dienen minstens te dragen: de
maatschappijstempel of die van het gewest en de handtekening van de
voorzitter of de afgevaardigde van de maat schappij.
Art. 05
Van zodra een valabele kandidatuur het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
bereikt en deze terdege onderzocht is, kan deze in vergadering
onmiddellijk overgaan tot toewijzing
Art. 06
De maatschappij of het gewest aan wie het Kampioenschap van
België toegewezen wordt, gaat in overleg met het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
en verbindt zich door middel van een organisatienota tot gedegen
samenwerking. De nota behelst rechten en plichten van de organisator en
het Bestuursorgaan.
Art. 07
De organisatoren van het Nationaal Kampioenschap dienen een
vooruit te voorzien waardig aan een nationaal kampioenschap.
Art. 08
In de loop van de maand januari dienen zij hun prijslijst ter inzage
voor te leggen aan het Bestuursorgaan A.Vi.Bo., die op zijn beurt en na
goedkeuring, deze zal laten verschijnen via het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 09
Het Nationaal Kampioenschap vindt ieder jaar plaats op de laatste
zondag van juni met toekenning van de officiële nationale titel.
Art. 10
Bij uitzondering kan het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. beslissen van die
datum af te wijken (bv. bij parlementsverkiezing en).
Art. 11
Op dit Nationaal Kampioenschap worden ook bijkomende laureaten
gehuldigd. Deze titels mogen echter niet verward met, noch gebruikt
worden als nationale titels, gezien slechts één spelend lid Nationaal
Kampioen kan zijn. (uitzonderlijk kunnen meerdere kampioenen gehuldigd
worden indien hun aantal liedjes gelijk is.)
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Art. 12
De Nationale Kampioen dient de Belgische nationaliteit te bezitten
en persoonlijk lid te zijn bij een aangesloten maatschappij van de A.Vi.Bo.
vzw, met eigen vink.
Art. 13
De provinciale prijzen, die mogelijk op het Nationaal Kampioenschap
worden uitgereikt, houden geen titel in van provinciale kampioen. Voor de
toekenning van deze prijzen geldt echter dezelfde reglementering als
voorzien bij de Provinciale Kampioenschappen .
Art. 14
Mits duidelijke omschrijving én verspeeld volgens de bestaande
A.Vi.Bo.-reglementering, kunnen bijkomende prijzen voorzien worden
voor: A.Vi.Bo.-kringers, jeugd, andersvaliden, vrouwen, enz....
Art. 15
Meer nog dan op alle andere zettingen dient er op het Nationaal
Kampioenschap gestreefd te worden naar een juiste aantekening en
opname van de zangen. Om dit doel te bereiken, zal de Officiële
Zangkeurraad A.Vi.Bo. ingeschakeld worden.
Art. 16
De zaterdag voor en de maandag na het Nationaal Kampioenschap
mogen geen klassementszettingen of kampioenschappen van steden en
gemeenten georganiseerd worden.
Art. 17
Het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. zal voor het Nationaal Kampioenschap
instaan voor het uitnodigen van Eregenodigden en zich op die dag ter
beschikking houden.
Art. 18
De organisatoren krijgen toestemming, om in alle aangesloten
maatschappijen, en dit ter gelegenheid van feesten en vergaderingen hun
steun- en promotieklever aan te bieden. Maatschappijen of gewesten die
zich hiertegen zouden verzetten, begaan een overtreding tegen de geest
van het reglement van de A.Vi.Bo. vzw en worden gesanctioneerd..
Art. 19
Op de laatste zondag van juni kan en mag in de hele Federatie
slechts één zetting doorgaan, met name het Kampioenschap van België. De
bescherming is bijgevolg totaal en absoluut.
Art. 20
Een maatschappij of een gewest kan de behaalde liedjes op het
Nationaal Kampioenschap laten meetellen in klassementen in eigen kring
voor zover dit vooraf duidelijk is gesteld in het reglement van inwendige
orde van betreffende maatschappij of gewest.
Art. 21
De vastlegging der laureaten geschiedt volgens een tabel,
opgemaakt door het Bestuursorgaan vooraf aangekondigd op het officieel
orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail.
Art. 22
Het prijzengeld onderverdeeld in reeksen die vooraf werden
gepubliceerd via het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail,
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wordt uitbetaald voor zover er meer deelnemers dan voorziene prijzen
zijn. Blijken er te weinig deelnemers dan gaat het overblijvend prijzengeld
van de vooraf uitgetekende reeksen naar de organisator.
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De vastlegging der laureaten geschiedt volgens onderstaande tabel
ASSEN=OVERWINNAAR=100%
=KAMP V. BELGIE

PROMOTIE ± 580

JUNIORS ± 500

Bondsprijs I ± 410

Bondsprijs II ± 330

van … tot 800

75 % 600

64 % 512

53 % 424

42 % 336

van 801 tot 850

70 % 561-595

60 % 481-510

50 % 400-425

40 % 320-340

van 851 tot 900

66 % 562-594

57 % 485-513

47 % 400-423

38 %

323-342

van 901 tot 950

63 % 568-598

54 % 486-513

44 % 396-418

36 %

324-342

van 951 tot 1000

60 % 571-600

51 % 485-510

42 % 399-420

34 %

323-340

van 1001 tot 1050

57 % 570-598

49 % 490-514

40 % 400-420

32 % 320-336

van 1051 tot 1100

54 % 567-594

46 % 483-506

38 % 399-418

31 % 326-341

van 1101 tot 1150

52 % 572-598

45 % 495-517

36 % 396-414

29 %

319-333

van 1151 tot 1200

50 % 575-600

43 % 495-516

35 % 403-420

28 %

322-336

van 1201 tot 1250

48 % 576-600

41 % 492-512

33 % 396-412

27 %

324-337

van 1251 tot 1300

46 % 575-598

39,5% 494-513

32 % 400-416

26 %

325-338

van 1301 tot 1350

44 % 572-594

38 % 494-513

31 % 403-418

25 %

325-337

van 1351 tot 1400

42,5 %574-595

36,5% 493-511

30 % 405-420

24 %

324-336

van 1401 tot 1450

41 % 574-594

35 % 490-507

29 % 406-420

23 %

322-333

van 1451 tot 1500

39,5 %573-592

34 % 493-510

28 % 406-420

22 %

319-330

vanaf 1501

39 % 585

33 % 495

27 % 405

21,5 % 322
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14.03

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN

Art. 01
Alle aangesloten maatschappijen en eventueel de regio en of
gewestbesturen hebben het recht zich kandidaat te stellen voor het
inrichten van het kampioenschap van de provincie waar ze gevestigd zijn.
Art. 02
De voorwaarden voor het inrichten worden bepaa ld door het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo..
Art. 03
De kandidaten dienen hun kandidatuur per brief te richten aan het
secretariaat te Kuurne.
Art. 04
De kandidaturen dienen minstens te dragen: de
maatschappijstempel en de handtekening van de voorzitter of de
afgevaardigde.
Art. 05
Van zodra een valabele kandidatuur het Bestuursorgaan bereikt en
deze terdege onderzocht is, kan het Bestuursorgaan in vergadering
onmiddellijk overgaan tot toewijzing.
Art. 06
De organisatoren van de Provinciale Kampioenschappen kunnen zelf
hun prijzen bepalen maar dienen minstens de toelage van A.Vi.Bo. uit te
betalen vermeerderd met de inleg, eventueel min de aftrek voor bloemen
zoals voorzien in het reglement inwendige orde.
Art. 07
De Provinciale Kampioenschappen vinden ieder jaar plaats op de
eerste zondag van juni met toekenning van de officiële provinciale titels.
Art. 08
Uitzonderlijk kan het Bestuursorgaan beslissen van die datum af te
wijken (bv. bij parlementsverkiezingen).
Art. 09
De Provinciale Kampioen dient gedomicilieerd te zijn en te wonen in
de provincie waar hij zijn titel speelt. Hij dient echter niet aangesloten te
zijn bij een maatschappij in die provincie.
Art. 10
Op de eerste zondag van juni kan en mag in de he le Federatie
slechts één zetting per provincie doorgaan, met name het Provinciaal
Kampioenschap. De bescherming is bijgevolg totaal en absoluut.
Art. 11
De liedjes behaald op het Provinciaal Kampioenschap tellen indien
voorzien in hun Reglement Inwendige Orde mee voor klassementen in
eigen maatschappij en gewest.
Art. 12
Het prijzengeld onderverdeeld in reeksen die vooraf werden
gepubliceerd op het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”,
wordt uitbetaald voor zover er meer deelnemers dan voorziene prijzen
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zijn. Blijken er te weinig deelnemers dan gaat het overblijvend prijzengeld
van de vooraf uitgetekende reeksen naar de organisator.
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14.04

KAMPIOENSCHAP VAN DE A.Vi.Bo.-KRING

Art. 01
Alle actieve A.Vi.Bo.-mandatarissen (actief vriendenkringer, officieel
zangkeurder, gewestleider, coördinator, lid van het Bestuursorgaan of
meewerkend erelid A.Vi.Bo. ) hebben het recht zich kandidaat te stellen.
De voorwaarden voor de inrichting ervan worden bepaald door het
Bestuursorgaan.
Art. 02
De kandidaten dienen hun onderbouwde kandidatuur aangetekend
te sturen aan het secretariaat te Kuurne.
Art. 03
De kandidaturen dienen minstens te dragen: de
maatschappijstempel, de handtekening van de betrokken A.Vi.Bo.mandataris en van de voorzitter of de afgevaardigde van de maatschappij.
Art. 04
Van zodra een valabele kandidatuur het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
bereikt en deze terdege onderzocht is, kan het Bestuursorgaan in
vergadering onmiddellijk overgaan tot toewijzing
Art. 05
De organisatoren van het Kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring
kunnen zelf hun prijzen bepalen maar dienen minstens aan de
deelnemende actieve A.Vi.Bo.-mandatarissen een extra prijs te geven.
Art. 06
Tot dit kampioenschap zijn alle leden van de A.Vi.Bo. maatschappijen toegelaten met zelfde rechten op de prijzen. Titels zijn
echter voorbehouden aan de A.Vi.Bo. -kringers.
Art. 07
Het Kampioenschap van de Vriendenkring vindt ieder jaar plaats in
de namiddag van de tweede zaterdag van juni, met toekenning van de
officiële titel van "Kampioen van de A.Vi.Bo. -kring". Uitzonderlijk kan het
Bestuursorgaan A.Vi.Bo. beslissen van die datum af te wijken.
Art. 08
De kampioen dient actief A.Vi.Bo. -kringer te zijn, met name
vriendenkringer, officieel zangkeurder, gewestleider, coördinator, lid van
het Bestuursorgaan of meewerkend erelid A.Vi.Bo. .
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14.05

RONDE VAN VLAANDEREN

Art. 01
Om in aanmerking te komen voor het klassement van de Ronde van
Vlaanderen dient men 10 ritten gespeeld te hebben voormiddag of
namiddag met dezelfde vogel op een van de verschillende data van de
Ronde, vermeld op de bondslidkaart van het lopende jaar.
Art. 02
Het gemiddelde dat de vogel behaalt in de 10 aangegeven ritten,
bepaalt de reeks waarin hij zal geklasseerd worden.
Art. 03
De ingevulde bondslidkaarten dienen ieder jaar vóór de Algemene
Raad afgegeven aan de gewestleider die deze op zijn beurt op de Algemene
Raad bezorgt aan het secretariaat van de A.Vi.Bo. vzw te Kuurne.
Art. 04
Bondslidkaarten, ingediend na de Algemene Raad komen niet meer
in aanmerking, gezien onmiddellijk na indienen de erelijsten worden
opgemaakt en voor publicatie aan de drukkerij worden doorgestuurd.
Art. 05
In de loop van de maand december verschijnen de erelijsten van de
Ronde van Vlaanderen. Opmerkingen rond de vermelde uitslagen
verschijnen in het verslag van het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. van november.
Art. 06
Rechtzettingen dienen ingediend te worden binnen de 14 dagen na
publicatie van de bovenvermelde opmerkingen op het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 07
Onnauwkeurig of onvolledig ingevulde bonds lidkaarten, evenals
bondslidkaarten zonder geweststempel komen niet in aanmerking voor
opname in de erelijsten.
Art. 08
Op de data van de Ronde kunnen geen beperkingen opgelegd
worden aan de liefhebbers voor wat betreft het aantal gezongen liedjes.
Het is bijgevolg maatschappijen ook niet toegelaten op de data van de
Ronde zettingen uit te schrijven alleen voor kleine vogels, gezien eigenaars
van vogels met grote getallen daardoor benadeeld zijn.
Art. 09
De te winnen prijzen en de indeling van de reeksen worden jaarlijks
aangekondigd via het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail.
Art. 10
Na nazicht van de optelling van de beste 10 uitslagen, worden alle
bondslidkaarten in volgorde (van hoogste tot laagste getal) geklasseerd en
verschijnen vervolgens op het officieel orgaan, www.avibo.be en “De
A.Vi.Bo.-mail”, onder de hoofding ERELIJSTEN.
Art. 13
De eerste van elke reeks zal op de Algemene Vergadering,
voorafgaand aan volgend speelseizoen, gehuldigd worden waarbij hem een
trofee, een ingekaderd erediploma en bloemen zullen overhandigd
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worden. Bij afwezigheid van een te huldigen persoon, zonder voorafgaande
verwittiging of aanduiding van een plaatsvervanger, zal deze zijn prijs
verliezen.
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PRIJSLIJST RONDE VAN VLAANDEREN
REEKS ASSEN:
1e
2e
3e
4e
5e
van 6e tot en met 10e
van 11e tot en met 45e
van 46e tot en met 100e
van 101e tot en met 150e

1
1
1
1
1
5

x
x
x
x
x
x

25,00 € = 25,00 €
20,00 € = 20,00 €
17,00 € = 17,00 €
15,00 € = 15,00 €
10,00 € = 10,00 €
7,50 € = 37,50 €
35 x 5,00 € = 175,00 €
55 x 3,50 € = 192,50 €
50 x 2,50 € = 125,00 €
150 prijzen
617,00 €

REEKS PROMOTIE:
1e
2e
3e
4e
5e
van 6e tot en met 10e
van 11e tot en met 60e
van 61e tot en met 190e
van 191e tot en met 220e

1
1
1
1
1
5

x
x
x
x
x
x

20,00 € = 20,00 €
17,00 € = 17,00 €
15,00 € = 15,00 €
12,00 € = 12,00 €
10,00 € = 10,00 €
7,50 € = 37,50 €
50 x 5,00 € = 250,00 €
130 x 3,50 € = 455,00 €
30 x 2,50 € = 75,00 €
220 prijzen
891,50 €

REEKS JUNIORS:
1e
2e
3e
4e
5e
Van 6e tot en met 10 e
van 11e tot en met 110e
van 111e tot en met 310e
van 311e tot en met 380e

1 x 20,00 € = 20,00 €
1 x 17,00 € = 17,00 €
1 x 15,00 € = 15,00 €
1 x 12,00 € = 12,00 €
1 x 10,00 € = 10,00 €
5 x 7,50 € = 37,50 €
100 x 5,00 € = 500,00 €
200 x 3,50 € = 700,00 €
70 x 3,50 € = 175,00 €
380 prijzen
1.486,50 €
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REEKS BONDSPRIJS:
1e
2e
3e
4e
5e
van 6e tot en met 10e
van 11e tot en met 70e
van 71e tot en met 150e

1
1
1
1
1
5

x
x
x
x
x
x

20,00 € = 20,00 €
17,00 € = 17,00 €
15,00 € = 15,00 €
12,00 € = 12,00 €
10,00 € = 10,00 €
5,00 € = 25,00 €
60 x 3,50 € = 210,00 €
80 x 2,50 € = 200,00 €
150 prijzen
505,00 €

Totaal Voorziene prijzen
Assen
Promotie
Juniors
Bondsprijs
Totaal

150
220
380
150
900

Totaal gegeven geldbedrag
Assen
Promotie
Juniors
Bondsprijs

617,00 €
891,50 €
1.486,50 €
505,00 €
3.500,00 €

15

OFFICIËLE COMMUNICATIE
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15.01

HET OFFICIEEL ORGAAN: www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail “

Art. 01
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” zijn het officiële orgaan en de
eigendom van de Koninklijke Nationale Federatie Algemene
Vinkeniersbond vzw.
Art. 02
Het is tevens een ornithologisch weekblad voor socio -culturele
verrijking van vinkeniers en vogelhouders.
Art. 03
op het officieel orgaan, www.avibo.be en bij uitbreiding “De
A.Vi.Bo.-mail” dienen te verschijnen:
Dagorde en verslag Algemene Vergadering
Dagorde en verslag vergaderingen Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
Dagorde en verslag Coördinatorenoverleg
Dagorde en verslag Algemene Raad
Dagorde en verslag vergadering Vriendenkring
Dagorde en verslag vergadering Officiële Zangkeurra ad
Dagorde en verslagen regiovergaderingen
Dagorde en verslagen gewestbesturen
Verslagen gewestelijke Ereraden
Uitspraken van de Bondsraad
Uitspraken van de Beroepscommissie
Verslagen van hoorzittingen en verzoeningen
Verslagen gewestelijke zangkeuringen
Verslagen van alle Officiële Zangkeuringen
Aankondigingen van vinkententoonstellingen
Op maatschappelijk gebied, alle aankondigingen en uitslagen van
zettingen en verslagen van bijeenkomsten
Erelijst Ronde van Vlaanderen
Kweekverslagen
Omschrijving van de uitvoeringsmodaliteiten van de reglementen
van de A.Vi.Bo. vzw door het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. Eveneens de
niet voorziene gevallen in de reglementen van de A.Vi.Bo. vzw,
waarvoor het Bestuursorgaan A.Vi.Bo. zich dient te baseren op de
bestaande reglementen als richtlijn.
Alle Koninklijke en Ministeriële Besluiten, die in het Belgisch
Staatsblad verschijnen aangaande het houden van inlandse vogels.
Sanctie-uitspraken wegens het in overtreding zijn van de
reglementen van de A.Vi.Bo. vzw en/of met de wetgeving op het
houden, het kweken en het bevoorraden van inlandse vogels.
- …
Art. 04
Ieder rechtgeaard vinkenier heeft de morele plicht evoluties,
instructies, verslagen en onderrichtingen op het officieel orgaan,
www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”, op te volgen om zodoende steeds op
de hoogte te blijven van de gang van zaken - zowel in het Bestuursorgaan
A.Vi.Bo., de regio, het Gewestbestuur, als in de A.Vi.Bo. -maatschappijen.
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Art. 05
Inzenders zijn altijd aansprakelijk voor hun bijdragen. Niet ondertekende artikels worden dan ook geweigerd.
Art. 06

Handschriften en ingestuurde artikels worden niet teruggestuurd.

Art. 07
De A.Vi.Bo. vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
reclameboodschappen.
Art. 08

Alle rechten van vertaling en reproductie zijn voorbehouden.

Art. 09
Het houden van Europese vogels is aan strenge regelgeving
gehouden. Het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw wil in alle
omstandigheden uitsluitend de geldende wetgeving respecteren en volgen.
Art. 10
Artikels, aankondigingen, verslagen of fragmenten ervan die
onwettelijkheden inhouden, propageren, insinueren of willen uitlokken,
worden respectievelijk weerhouden of geschrapt zonder verantwoording
ten overstaan van de steller.
Art. 11
Het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw wil zijn lezers kwaliteit en
stijl bieden. Artikels, aankondig ingen en verslagen worden desgevallend
aangepast naar de regels van de geldende Nederlandse taal met
inachtneming van een maximale bescherming van de eigenheid van een
tekst. De redactie voert geen discussie om taalkundige aanpassingen.
Art. 12
Een artikel moet steeds een meerwaarde bieden aan het officieel
orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail”.
Art. 13
Valse info, grofheden en of verwijten in welke bijdrage ook, gericht
aan het Bestuursorgaan, de eigen federatie of aan derden, vallen buiten de
tolerantie van wat het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw de lezer bieden
wil en worden dan ook niet opgenomen.
Art. 14
Het officieel orgaan, www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” , kan onder
geen beding het forum zijn of worden om ongenoegens en frustraties ten
aanzien van de federatie, haar leden noch haar werking en/of andere
derden te spuien.
Art. 15
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt naar aard en inhoud van
een bijdrage. We onderscheiden volgende items:
Teksten die als artikel worden beschouwd;
Aankondigingen van vergaderingen en huldigingen en of andere
activiteiten
Gildeleven
Verslagen
Rubrieken
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Art. 16
Artikels, aankondigingen, verslagen of fragmen ten ervan die niet in
zuivere stijlvorm gesteld worden, komen respectievelijk niet in aanmerking
voor publicatie of worden geschrapt.
Art. 17
Aankondigingen van vergaderingen, huldigingen en of andere
activiteiten in verslagen horen niet in een artikel en worden aangekondigd
via Avibo-Admin.
Art. 18
Vragen aan het Bestuursorgaan gericht, horen niet thuis in artikels
en houden geenszins een garantie in beantwoord te worden.
Art. 19
Geen van de bovenstaande artikelen kan het voorwerp uitmaken van
betwisting.
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15.02

DE VRIENDENKRING

Art. 01
De Vriendenkring van het officieel orgaan, www.avibo.be en “De
A.Vi.Bo.-mail” groepeert vrijwillige medewerkers aan www.avibo.be en “De
A.Vi.Bo.-mail”, die zich onbaatzuchtig inzetten voor de socio -culturele verrijking
van de vinkeniers en vogelliefhebbers.

Art. 02
Elk lid van de federatie kan actief vriendenkringer worden. Hiervoor
volstaat het om jaarlijks minimaal één artikel van eigen hand in te zenden en
bereid zijn in collegialiteit te werken.
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15.03

DE A.VI.BO.-WEBSITE

Art. 01
Het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw is beheerder van de website
www.avibo.be
Art. 02
De website www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” zijn het
communicatiemiddel bij uitstek tussen de federatie en de aangesloten
leden.
Art.03

Enkel leden van het bestuursorgaan A.Vi.Bo. hebben machtiging om
aangeboden artikels - na controle door een redactielid - op de website te
plaatsen.

Art. 04
Schrijvers van artikels zijn liefhebbers die zich onbaatzuchtig
inzetten voor de socio-culturele verrijking van de vinkeniers en
vogelliefhebbers
Art. 05
Vogelhouderij is aan strenge regelgeving gehouden. Het
Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw wil in alle omstandigheden uitsluitend
de geldende wetgeving respecteren en volgen.
Art. 06
Artikels, aankondigingen, verslagen of fragmenten ervan die
onwettelijkheden inhouden, propageren, insinueren of willen uitlokken,
worden respectievelijk weerhouden of geschrapt zonder verantwoording
ten overstaan van de steller.
Art. 07
Het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw wil zijn lezers kwaliteit en
stijl bieden. Artikels, aankondigingen en verslagen worden desgevallend
aangepast naar de regels van de geldende Nederlandse taal met
inachtneming van een maximale bescherming van de eigenheid van een
tekst. De redactie voert geen discussie om taalkundige aanpassingen.
Art. 08
Een artikel moet steeds een meerwaarde bieden aan onze website
www.avibo.be .
Art. 09
Valse info, grofheden en of verwijten in welke bijdrage ook, gericht
aan het Bestuursorgaan, de eigen federatie of aan derden, vallen buiten de
tolerantie van wat het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw de lezer bieden
wil en worden dan ook niet opgenomen.
Art. 10
De website www.avibo.be , kan onder geen beding het forum zijn of
worden om ongenoegens en frustraties ten aanzien van de federatie, haar
leden noch haar werking en/of andere derden te spuien.
Art. 11
Artikels, aankondigingen, verslagen of fragmenten ervan die niet in
zuivere stijlvorm gesteld worden, komen respectievelijk niet in aanmerking
voor publicatie of worden geschrapt.
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Art. 12
Aankondigingen van vergaderingen, huldigingen en of andere
activiteiten in verslagen horen niet in een artikel en kunnen geplaatst
worden op onze facebookpagina.
Art. 13
Vragen aan het Bestuursorgaan gericht, horen tevens niet thuis in
artikels en houden geenszins een garantie in beantwoord te worden. Zij dienen
gericht aan info@avibo.be .
Art. 14
Geen van de bovenstaande artikelen kan het voorwerp uitmaken van
betwisting.
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15.04

FACEBOOKPAGINA

Art. 01
Het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw is beheerder van de
facebookpagina “AVIBO-Groep”
Art. 02
De facebookgroep is naast het officieel orgaan “Het A.Vi.Bo. -blad”
en de website www.avibo.be een communicatiemiddel tussen de federatie
en de aangesloten leden.
Art.03

Enkel leden van het bestuursorgaan A.Vi.Bo. hebbe n machtiging om
aangeboden artikels op de tijdlijn te plaatsen en leden toe te voegen.

Art. 04
Schrijvers van artikels zijn liefhebbers die zich onbaatzuchtig
inzetten voor de socio-culturele verrijking van de vinkeniers en
vogelliefhebbers
Art. 05
Vogelhouderij is aan strenge regelgeving gehouden. Het
Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw wil in alle omstandigheden uitsluitend
de geldende wetgeving respecteren en volgen.
Art. 06
Artikels, aankondigingen, verslagen of fragmenten ervan die
onwettelijkheden inhouden, propageren, insinueren of willen uitlokken,
worden respectievelijk weerhouden of geschrapt zonder verantwoording
ten overstaan van de steller.
Art. 08

Een artikel moet steeds een meerwaarde bieden.

Art. 09
Valse info, grofheden en of verwijten in wel ke bijdrage ook, gericht
aan het Bestuursorgaan, de eigen federatie of aan derden, vallen buiten de
tolerantie van wat het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw de lezer bieden
wil en worden dan ook niet opgenomen. Betrokken lid wordt onmiddellijk
uit de groep geweerd.
Art. 10
Onze facebookgroep , kan onder geen beding het forum zijn of
worden om ongenoegens en frustraties ten aanzien van de federatie, haar
leden noch haar werking en/of andere derden te spuien.
Art. 11
Artikels, aankondigingen, verslagen of fragmenten ervan die niet in
zuivere stijlvorm gesteld worden, komen respectievelijk niet in aanmerking
voor publicatie of worden geschrapt.
Art. 12
Vragen aan het Bestuursorgaan gericht, horen niet thuis in artikels
en houden geenszins een garantie in beantwoord te worden.
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Art. 13
Geen van de bovenstaande artikelen kan het voorwerp uitmaken van
betwisting.
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