Verslag 73ste en Uitzonderlijke Algemene Vergadering Koninklijke Nationale Federatie
Algemene Vinkeniersbond vzw
- Verwelkoming.
Geachte heer erevoorzitter,
geachte heren collega’s van het Bestuursorgaan,
geachte heren meewerkende ereleden,
geachte stemgerechtigde dames en heren afgevaardigden, gewestleiders en coördinatoren,
geachte dames en heren bestuursleden,
geachte vinkeniers,
waarde dames en heren,
beste vrienden,
hartelijk welkom.
Het is inmiddels A.Vi.Bo.-traditie elkaar op de eerste zondag van maart te ontmoeten in
Waregem. We hebben hier het voorbije jaar met zijn allen erg naar getracht doch het mocht
jammer genoeg niet baten.
Uit respect voor ons motto “Uw gezondheid is en blijft onze grootste zorg!” binnen voorbije
corona-periode hielden we er als Bestuursorgaan aan ook deze editie – net als vorig jaar –
online te laten verlopen. Wij weten inmiddels ook dat de meest recente besmettingscijfers
bijzonder gunstig zijn en ons absoluut hoopvol mogen stemmen voor de seizoenstart.
Doch het prille herstel in combinatie met een groot aantal van onze leden die risico’s absoluut
moeten vermijden, zette er ons toe aan terug te vallen op deze online-editie.
Weet echter dat tot half januari zowel de stadsdiensten van Waregem, een aantal
enthousiastelingen uit de gewesten Waregem en “Waregem-bis” en uw Bestuursorgaan in
volle uitrol van een fysieke bijeenkomst waren. Onze overpeinzingen in overleg met de heer
Kurt Vanryckeghem, burgemeester van Waregem en Vlaams Volksvertegenwoordiger, zetten
er ons toe aan om elkaar vandaag terug via het scherm te ontmoeten.
Op zondag 05 maart 2023 echter zijn wij met zijn allen paraat in het Jeugdcentrum van
Waregem om op aloude wijze elkaar te ontmoeten op onze 74ste Algemene Vergadering om
samen de aftrap te geven van een nieuw en denderend seizoen 2023.
Dit is echter volgend jaar!
Vandaag zondag 06 maart 2022 komt onze Algemene Vergadering voor de 73ste keer samen.
Deze vergadering is uitzonderlijk omdat onze stemgerechtigde leden uitspraak dienen te doen
over een wijziging in onze Statuten. Zelfde stemgerechtigden kregen hiernaast nog enkele
essentiële vragen voorgeschoteld om de werking voor de toekomst te verzekeren en in het
geval van onze Statuten te verankeren binnen de meest recente wetgeving en bovendien te
vertalen naar de huidige A.Vi.Bo.-realiteit.
De stemgerechtigde afgevaardigden, de gewestleiders en de regiocoördinatoren maken samen
deel uit van dit hoogste orgaan binnen onze federatie. Op heden zijn er 209 stemgerechtigde
leden, zijnde:
- 10 regiocoördinatoren
- 28 gewestleiders
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Ingevolge de beslissingen inzake de werking van te kleine gewesten van
september 2014 werden afgelopen jaar eens te meer twee gewesten ontbonden
namelijk het gewest Wakken en het gewest Ronse.
171 stemgerechtigde afgevaardigden uit de aangesloten maatschappijen
Volgende maatschappijen werden immers sedert vorige editie ontbonden:
- De Krugerzangers, Lievegem
- Recht en eerlijk, Wielsbeke
- De Kristalzangers, Bellegem
- De Scheldevink, Zingem
- De Vrije Vinkeniers, Poperinge
- De Hospitaalvink, Ronse
- De Rooiveldvink, Waardamme
- De Boomgaardvink, Maarke-Kerkem

Zoals de wet voorziet is de bijeenkomst van vermelde 209 stemgerechtigden de Algemene
Vergadering. De beslissing om ook deze bijeenkomst online te laten plaats vinden, ontslaat
ons echter geenszins van een aantal door de wet voorgeschreven verplichtingen.
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zoals verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 04 april 2019) dat in werking trad op 01 mei 2019 stipuleert onomstotelijk de
door de wet opgelegde verplichtingen.
De heer Wesley Knuts werd – net als vorig jaar - bereid gevonden om voor onze federatie de
anonieme stemverrichting uit te werken. Gezien zijn ruime ervaring bij onze goede vrienden
van K.B.O.F. kon hij ons net als in vorige editie het feilloze en vooral veilige verloop van de
anonieme stemverrichting waarborgen.
Ik benadruk dat niemand buiten de stemgerechtigde zelf zicht heeft op het stemgedrag van
deze of gene maatschappij, gewest of regio. Daarmee wordt meteen ook elke betrokkenheid
van het Bestuursorgaan bij deze beoordeling uitgesloten.
Alle stemgerechtigde leden of hun gevolmachtigden ontvingen op donderdag 03 maart 2022
na 14 uur een uitnodiging tot de stemming toegezonden. In deze uitnodiging werd meteen de
unieke en éénmalig te gebruiken link tot de stembrief toegevoegd.
Op donderdag 03 maart 2022 om 18 uur werd de stemming officieel geopend en konden onze
stemgerechtigde leden hun stem uitbrengen over volgende vragen:
1/ Goedkeuring van de jaarrekening en de eindbalans van het boekjaar 2021
2/ Goedkeuring van de begroting voor 2022
3/ Ontlasting voor het financieel beheer van het Bestuursorgaan voor het jaar 2021
4/ Goedkeuring van de Gecoördineerde Statuten
5/ Goedkeuring van de kandidatuur voor het Bestuursorgaan van de heer Baert Dominique
6/ Goedkeuring van de kandidatuur voor het Bestuursorgaan van de heer Welvaert Gino
Naar jaarlijkse gewoonte blijven wij onze informatieverstrekking en transparante werking naar
alle leden getrouw. De stopzetting van ons A.Vi.Bo.-blad belette ons niet om via “De A.Vi.Bo.-
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mail” van 19 januari 2022 en onze website www.avibo.be de jaarrekening en de balans van het
boekjaar 2021 evenals de begroting 2022 te publiceren.
De herwerkte Gecoördineerde Statuten verschenen met begeleidende verduidelijking integraal
in ons “A.Vi.Bo.-blad” van 22 december 2021, in “De A.Vi.Bo.-mail” van 26 januari 2022 alsook
op onze website www.avibo.be .
De vorige Statuten werden inderdaad herwerkt en aangepast aan de onderrichtingen
uit het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 en de
vernieuwde A.Vi.Bo.-realiteit.
Inderdaad binnen een maatschappij in beweging kunnen en mogen we geen kans
onbenut laten om als federatie enerzijds te voldoen aan de opgelegde wetgeving en
anderzijds voeling te houden met de veranderde situatie.
Belangrijkste wijzigingen zijn dan ook rechtstreeks gevolg van ons absoluut streven en
onze wettelijke plicht, te voldoen aan de huidige wetgeving.
Terminologie wordt – waar nodig – aangepast aan wettelijke vereisten, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden geëxpliciteerd en afgetoetst aan de verordeningen zoals ze
zijn vervat in het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen
Anderzijds en in ondergeschikte orde willen wij bij deze gelegenheid graag de meer
recente veranderingen in de schoot van onze werking verankeren en waar nodig
bijschaven.
Zo worden www.avibo.be en “De A.Vi.Bo.-mail” erfgenaam van “Het A.Vi.Bo.-blad” en
bijgevolg het officieel orgaan van de federatie.
Wij poogden bovendien tevens een aantal zaken uit eerdere editie te vereenvoudigen
dit – uiteraard - met absoluut respect voor de positie van de Algemene Vergadering.
Onze traditioneel vroege communicatie van deze gegevens zorgt er telkens voor dat
stemgerechtigde leden - zo gewenst en ruimschoots voor de uiteindelijke stemming - nog
bijkomende informatie of toelichting kunnen opvragen.
Na het uitbrengen van hun stem ontvingen ze per mail onmiddellijk de bevestiging van hun
deelname en de schriftelijke weerslag van de door hen uitgebrachte stemmen.
Het maximaal aantal uit te brengen stemmen bedraagt op basis van eerdere toelichting:
171 aangesloten maatschappijen
28
gewestleiders
10
coördinatoren
209
stemgerechtigden
Op zaterdag 05 maart 2022 om 12 uur werd de stemming afgesloten en werd elke deelnemer
terstond op de hoogte gebracht van het eindresultaat van de stemming.
In het verder verloop van deze bijeenkomst wordt naast de uitslag van de stemming tevens
verdere toelichting verschaft.
…
- Overzicht der genomen administratieve beslissingen en mededelingen van het jaar 2021.
Geachte vergadering,
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Waarde vrienden,
Onze hoopvolle berichten uit vorige Algemene Vergadering indachtig, dienden voorbije
werkjaar eens te meer stevig terug te schakelen. Onderrichtingen vanuit de overheid ontbraken
al te vaak aan duidelijkheid en éénduidigheid.
Plaatselijke overheden – aan hun lot overgelaten - mochten naar eigen goeddunken
bijeenkomsten al dan niet toelaten. Stevige polemiek vanuit het Bestuursorgaan ontstond met
een aantal gemeentebesturen rond het feit dat zij zonder blozen onze hobby onverholen
classificeerden onder de amateursporten waardoor we in de feitelijke onmogelijkheid werden
geplaatst onze hobby te beleven.
Vinkenieren is sedert 2013 toegevoegd aan de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen
en leent zich bijgevolg niet tot vrijelijke experimenten door plaatselijke ambtenaren. Wij dragen
ons steentje bij aan het cultureel erfgoed door het uitoefenen naar aloude traditie van onze
hobby “de vinkensport”!
In de marge dien ik echter wel te vermelden dat het onze voortdurende zorg was, is en blijft
om voor al onze liefhebbers in de meest veilige omstandigheden te laten bijeenkomen en
zettingen te verspelen. Het gros van onze vinkenierspopulatie behoort - zoals genoegzaam
bekend – tot de zogenaamde risicogroep. Aandachtig toehoorder begrijpt onmiddellijk de
bijzondere terughoudendheid van uw Bestuursorgaan bij het omgaan met deze crisis.
Uiterst voorzichtig en bedachtzaam volgden wij steevast de evolutie op de voet met maar één
doel voor ogen: “Op later tijdstip terug SAMEN genieten van onze wondermooie hobby!”
Vergaderingen van het Bestuursorgaan werden net als het vorige jaar in hoofdzaak via
videoconferentie gevoerd. Ik hoef u niet te schetsen dat deze vorm van overleg een
substantieel onderdeel van samenkomen ontzegt. Interacties tussen personen in vaak nonverbale communicatie gaat hopeloos en jammerlijk verloren.
Zoals uit eerdere ervaringen genoegzaam ervaren, is en blijft communicatie naar onze leden
van primordiaal belang.
Besluitvorming uit extra- overlegmomenten van uw Bestuursorgaan werd summier, duidelijk
en overzichtelijk gecommuniceerd via onze verschillende kanalen. Regiocoördinatoren en
gewestleiders ontvingen zo goed als onmiddellijk een mail met betreffend besluit in vervat.
Vervolgens werd de onderrichting verspreid via Avibo-Admin en het Vinkenbelletje om
uiteindelijk te verschijnen in ons aller A.Vi.Bo.-blad.
U merkt het, kosten noch moeite werden gespaard om jullie zo snel als mogelijk te
informeren rond te treffen maatregelen.
Kampioenschappen werden eerder reeds afgelast en toch wilden we heel graag een absoluut
monument laten stralen. We opteerden om de Ronde van Vlaanderen alsnog zijn beloop te
laten krijgen.
Noodgedwongen echter dienden we het aantal ritten binnen deze te verspelen Ronde af te
slanken naar 8 waarvan de 5 beste ritten werden weerhouden.
Dat vogel “Wooky” van Carine Claeys met 4.558 zangen over de vijf wedstrijden het pleit won,
zal niemand verbazen.
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Jammer genoeg dienden we echter wel een aantal zaken anders aan te pakken. De
jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad kon niet doorgaan en door de beperkingen in
de reke werden zangkeuringen afgevoerd. Vanuit deze vaststelling riepen we al onze
vinkeniers op om hun vogels qua zang streng te beoordelen en meer dan ooit in te zetten op
een goede voorzanger om problemen achteraf te vermijden.
In het kader van onze winteractiviteiten dienden we voor het tweede jaar op rij en
niettegenstaande ons voorbereidend overleg onze plaatselijke tentoonstellingen te
annuleren.
Laat het vooral duidelijk zijn :”Uw Bestuursorgaan wou, wil en zal ook in de toekomst al te
grote risico’s vermijden! Wij zijn er immers voor alle vinkeniers!”.
Dat we de voorbije jaren alsnog zonder al te veel kleerscheuren doorkwamen was voor alle
duidelijkheid onder meer de verdienste van bijzonder veel mensen met een groot hart voor
onze liefhebbers en de vinkensport.
Laten we in deze vooral niet vergeten, hoe bevoorrecht wij als vinkeniers steevast waren!
Een nederig woord van dank voor de vele mensen die het aandurfden blijvend hun nek uit te
steken is hier dan ook zonder meer op zijn plaats.
Wij danken dan ook
- De heer Alexander De Croo: huidig premier, die onze zaak blijft opvolgen.
Bijzondere dank voor zijn blijvende steun en engagement voor de vinkensport en
A.Vi.Bo.;
- De heer Vincent Van Quickenborne, huidig vice-premier en minister van Justitie,
burgemeester van Kortrijk voor zijn aangehouden sympathie voor onze sport en
onze vereniging;
- De heer Herman De Croo -minister van Staat – houdt het vuur met onze
verzuchtingen brandende bij onze premier en draagt onze hobby een warm hart
toe;
- De heer Carl Decaluwé: provinciegouverneur van West-Vlaanderen die als eminent
voorvechter van de vinkensport binnen zijn huidig mandaat het onmogelijke blijft
doen om onze liefhebbers zo veel als mogelijk gelegenheid te bieden hun hobby
uit te oefenen;
- De heer Kurt Vanryckeghem: Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester
van Waregem, die zich meer en meer profileert als onze voorvechter in het Vlaams
Parlement en er – dankzij zijn breed netwerk – onze liefhebbers uit de regio
Waregem binnen een uitbraak van vogelgriep sneller terug in de reke kreeg;
- De vele andere vaak plaatselijke politieke mandatarissen die, zonder in de absolute
spotlight te treden, onze hobby een warm hart toedragen en vaak vanuit de
coulissen hun broodnodige en bijzonder gewaardeerde steun verlenen;
- De echte vinkeniers die begrepen waar het om draaide en onmiddellijk en vooral
op correcte wijze meestapten in de directieven van het Bestuursorgaan om in de
veiligste omstandigheden alsnog te genieten van de reke.
- De plaatselijke, gewestelijke en regionale besturen en hun vele medewerkers
binnen onze federatie die gedurende het voorbije jaar eens te meer bewezen, uit
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het juiste hout te zijn gesneden en ongelooflijk flexibel en creatief waren in het
levend houden van onze eeuwenoude hobby;
De medewerkende ereleden die uw Bestuursorgaan voorbije jaren door dik en dun
bleven steunen en ons met raad en daad bijstonden;
De collega’s binnen ons Bestuursorgaan: Gilles, Eddy, Dominique en Marnix die er
steeds staan om waar nodig ondersteuning te bieden. Hun inbreng en visie op
bepaalde probleemstellingen zorgt voor extra verrijking bij het ontwikkelen van
een afdoend antwoord. Dank voor jullie gedegen inzet en steun.

Dankzij de inzet van vele tientallen onbaatzuchtige medewerkers slaagden we er uiteindelijk
in om alsnog een vinkenseizoen te realiseren. Mijn oprechte dank en achting naar allen die
hieraan meewerkten.
Het Bestuursorgaan liet zich voorbije jaar niet onbetuigd en zette volop in op het aanhalen
van de banden met onze bevriende vogelhoudersfederaties K.A.O.B. en K.B.O.F. binnen
NOFON.
Dat ook hier corona zijn zegje deed, is u inmiddels welbekend. Het eerste NOFONChampionship in Putte diende door de zoveelste besmettingsgolf afgevoerd te worden.
De werking binnen NOFON blijft echter gestaag groeien als overlegplatform tussen
vogelhouders. De kracht van het getal biedt ons mogelijkheden om samen invloed uit te
oefenen op initiatieven van tegenstanders.
Dat wij onze banden met Care 4AYA verder aanhalen, herhaal ik graag voor deze vergadering.
Jammer genoeg belette de pandemie ook hier de mogelijkheden om zaken in overleg dieper
uit te werken.
Toen Linda op 30 april 2021 de deur van het secretariaat achter haar dichttrok betekende dit
ook voor ons allen het einde van een belangrijke periode binnen onze werking. Vele jaren was
Linda de absolute rots in de branding.
Zowel voor leden, bestuursleden, bezoekers en niet in de laatste plaats voor de leden van het
Bestuursorgaan was Linda de bron van informatie. Zij bezit een uitgebreide kennissenkring en
wist op die wijze vaak problemen op te lossen.
Haar tussenkomsten bij de ombudsdienst van B-Post mogen gerust heroïsch genoemd
worden. Bijna wekelijks en voor iedere klager weer nam ze steevast contact op. Ze bleef
hardnekkig doorgaan in haar streven naar correcte bedeling van ons blad!
Al te vaak bleek dit jammer genoeg bijzonder weinig zoden aan de dijk te zetten doch dit
belette haar niet om er de week daarop terug tegenaan te gaan.
Linda was onze dagelijkse en rechtstreekse link met onze vinkeniers en ze deed dit verdomd
goed.
Nog voor Linda met pensioen ging, hadden we gelukkig reeds een aantal afspraken gemaakt
voor de periode erna. Linda wilde zich immers graag blijvend engageren als vrijwilliger binnen
onze werking. Het naderende einde van ons blad zorgde immers voor het verdwijnen van de
abonnementsdienst waardoor ze in beperktere tijd de algemene zaken voor ons verder kon
opvolgen.
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In onze eerste fysieke vergadering zullen we uiteraard hulde brengen aan Linda voor haar
schitterende loopbaan een haar bijzonder engagement.
2021 zal in de geschiedenis van onze federatie A.Vi.Bo. geboekstaafd staan om allerlei zaken.
Het is een open deur in trappen wanneer ik het einde van het tijdperk van ons A.Vi.Bo.-blad
als tweede highliner aanhaal!
Na 87 jaar te fungeren als bindmiddel tussen liefhebbers, besturen en sympathisanten is ons
blad jammer genoeg niet meer. Waar we bij het opstellen van onze begroting voor 2021 het
risico namen door de abonnementsprijs te behouden, bleek dit achteraf gezien een al te
positieve inschatting.
Het chronisch gebrek aan artikels en het sterk dalend aantal abonnementen in samenhang
met onze eerdere stappen om het blad af te slanken, bood uiteindelijk doch jammer genoeg
maar één uitweg meer.
Onze jarenlange goede en begripvolle samenwerking met de directie en de mensen van de
drukkerij – op vandaag “Dejonghe labels & packaging” uit Ieper – in het bijzonder met Regina
en Leen blijft ons absoluut bij en zal onze geschiedenis dan ook blijven kleuren. Wij blijven
deze mensen bijzonder dankbaar voor de goede samenwerking en het begripvol en
respectvol afsluiten van deze uiterst boeiende periode.
Het zou in deze weinig respectvol zijn, mocht ik de vele medewerkers die gedurende voorbije
87 jaar het beste van zichzelf hebben gegeven vergeten te bedanken om “Het A.Vi.Bo.-blad”
de uitstraling te geven die het nog steeds verdient.
Tal van schrijvers en andere medewerkers en denkers hebben immers gigantisch veel werk
verzet om dit monument steeds verder uit te bouwen.
Weet dat het verdwijnen van ons blad ook voor de leden van het Bestuursorgaan een
behoorlijk zware klap is om te verwerken.
Doch als levende federatie moeten we ons rechtop zetten en onze blik op de toekomst
richten.
Als gevolg van onze beslissingen in 2014, werden het voorbije jaar twee te kleine gewesten
opgedoekt. De drijfveer voor deze beslissing blijft dat gewesten in eigen rangen
zangkeuringen en ereraden moeten kunnen voorzien zonder dat gezondigd wordt tegen de
regels van onpartijdigheid.
Het gewest Ronse werd zoals eerder gemeld – als te klein gewest – ontbonden. De heer Yvan
Batsleer kreeg eervol ontslag uit zijn functie als gewestleider. Wij danken hem voor de
jarenlange inspanningen ten bate van de vinkensport in en om Ronse.
De enige overblijvende maatschappij sloot inmiddels aan bij het gewest Brakel.
Dat Daniël Schelstraete – absoluut monument binnen onze werking – na vele tientallen jaren
ontslag nam, blijft op vandaag nazinderen. Dankbaar voor zijn blijvende en trouwe steun aan
onze werking hopen we deze ware volksvriend op onze eerste fysieke ontmoeting stevig in de
bloemen te zetten.
Het gewest Wakken hield tevens op te bestaan en de maatschappijen sloten als verbond aan
bij het gewest Tielt.
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Bij het afsluiten van dit luik van onze Algemene Vergadering geven wij telkenjare een
opsomming van mensen die binnen onze werking één of andere sanctie opliepen.
Tot onze spijt blijven er ook op heden een aantal personen waarvan de schorsing in het
komende speelseizoen verderloopt.
Voor alle duidelijkheid en enkel indien er geen specifieke maatregelen werden opgelegd
kunnen zij géén bondslidkaarten ontvangen en bijgevolg niet deelnemen aan zettingen noch
als eigenaar noch als tekenaar. Betrokken leden zijn met andere woorden niet welkom op
onze organisaties.
Aangesloten leden die betrokken geschorste leden tegen beter weten in alsnog laten
deelnemen aan wedstrijden worden op dezelfde wijze gesanctioneerd.
Dhr. Marcel Himpe, wordt geschrapt van de bondslijsten.(Zie verslag Verzoeningscommissie
15 juni 2005; Avibo-blad 06 juli 2005);
Dhr. Kurt Pysson wordt van de ledenlijst A.Vi.Bo geschrapt (beslissing van de bondsraad, zie
A.Vi.Bo.-blad van 06 januari 2010);
Dhr. Dirk Blondeel dient zijn schulden ten aanzien van het gewest Waregem B te vereffenen
voor hij kan aansluiten bij een maatschappij (verslag Raad van Bestuur 10 april 2010);
Dhr. Gerard Goddeeris, Meulebeke, werd op zijn vraag geschrapt van de bondslijsten;
Dhr. Jeffrey Vanhoucke, Dentergem, wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen voor de
beroepscommissie (beslissing beroepscommissie van 21 september 2011);
Dhr. Antoon Vandecasteele, Ardooie, wordt geschrapt van de bondslijsten;
Dhr. Willy Bouillion en echtgenote Paula Crombez uit het gewest Gistel worden geschrapt
van de bondslijsten;
Dhr. Jeroen Bouckhout uit het gewest Vichte wordt geschrapt van de bondslijsten (bondsraad
van 13 juni 2012);
Dhr. Willy Dupont uit het gewest Kortrijk wordt geschrapt van de bondslijsten;
Dhr. Geert Desender uit het gewest Torhout wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen
voor het dagelijks bestuur A.Vi.Bo(A.Vi.Bo.-blad van 24 juli 2013);
Dhr. Kurt Deprauw uit het gewest Ingelmunster mag levenslang geen enkele bestuursfunctie
meer waarnemen. (bondsraad van 6 mei 2015);
Dhr. Danny Verhaest, gewest Roeselare wordt geschrapt van de bondslijsten (beslissing
bondsraad dd. 09-04-2016);
Dhr. Daniël Coopman, Emelgem, wordt geschrapt van de bondslijsten;
Dhr. Willy Decleir wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen voor het dagelijks bestuur
A.Vi.Bo. (verslag raad van bestuur dd. 10-03-2018).
Dhr. Christof Hemeryck wordt geschrapt van de bondslijsten;
Mevr. Rosette Van Schoors, gewest Denderstreek, wordt geschorst tot het vrijwillig
verschijnen voor de ereraad.
Dhr. Roger Lafourte, gewest Ninove, wordt geschrapt van de bondslijsten.
Mevr. Dorine Ferlin, gewest Kortrijk, wordt geschrapt van de bondslijsten.
Als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst met Vimibel worden de volgende geschorste
leden van Vimibel ook niet toegelaten binnen A.Vi.Bo.
- Dhr. Paul De Brouwer
- Dhr. Eddy De Schrijver
- Dhr. Steven Van Den Meerssche
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Mevr. Christine Van Den Broek

---------- Herdenkingsmoment overleden vinkeniers.
Goede vrienden,
Het is traditie om naar aanleiding van deze bijeenkomst even stil te staan bij diegene die ons
ontvallen zijn.
Dat wij er bovendien aan houden om jullie bij deze gelegenheid uit te nodigen op onze
traditionele herdenkingsviering is genoegzaam bekend.
De voorbije jaren, bijzonder zwaar geteisterd door corona, moesten we noodgedwongen een
aantal herdenkingsmomenten afgelasten. Dit neemt echter onder geen beding weg dat wij als
goede vrienden meeleven en op die wijze deelachtig zijn aan het diepe verdriet dat hun
heengaan ongetwijfeld veroorzaakt.
Wij durven familie en vrienden van de dierbare overledenen vragen om het beeld dat zij
koesteren levend te houden en daar de kracht uit te putten om de draad weer op te nemen.
Na twee jaar noodgedwongen verstoken te zijn geweest aan de bedoelde
herdenkingsmomenten liggen de kaarten op vandaag uiterst gunstig. De beslissingen van het
laatste Overlegcomité indachtig kunnen we zonder beperkingen groen licht geven voor de
eerste grote A.Vi.Bo.-manifestatie in de voorbije twee jaar.
Het bestuur en de leden van de Sint-Elooisvink uit Wingene, in samenspraak met de
parochiale werkgroep en onze proost E.H. André Foulon, zitten nu reeds twee jaar op hun
honger en zien er naar uit onze A.Vi.Bo.-familie te mogen ontvangen.
Op zaterdag 19 maart 2022 om 15.00 uur wordt wij als hechte vinkeniersgemeenschap met
ons allen verwacht in de Sint-Amanduskerk van Wingene.
Net als in het verleden vragen we maatschappijen en gewesten die een vlag hebben om deze
bij deze bijzondere gelegenheid tevens mee te brengen. Hun aanwezigheid beklemtoont onze
hechte verbondenheid met diegene die ons ontvallen zijn en de families, vrienden en andere
naasten die verweesd achter blijven.
Om dit luikje af te sluiten willen we graag enkele ogenblikken stilstaan en nadenken.
Om een aanzet te geven tot dit denken, reik ik u graag een eenvoudig gedichtje aan
geschreven door Rutger Kopland (Nederlands dichter uit vorige eeuw):
Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
---------- Mededeling uitslag van de stemming rond het financieel beheer 2021 en de begroting 2022.
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Geachte vergadering,
in het voorwoord waar ruim aandacht werd besteed aan de samenstelling van de Algemene
Vergadering werd tevens de wijze waarop gestemd kon worden geëxpliciteerd.
Gisterenmiddag, zaterdag 05 maart om 12 uur werd de stemming afgesloten en per kerende
ontvingen alle stemgerechtigde leden – die wel te verstaan effectief hun stem uitbrachten –
deze uitslag reeds op hun mailadres.
Rest ons nu enkel deze uitslag officieel kenbaar te maken.
Het totaal aantal stemgerechtigde leden bedraagt op vandaag: 209.
In totaal werden slechts 109 stemmen uitgebracht.
De uitslag van de stemming voor wat betreft:
1/ Goedkeuring van de jaarrekening en de eindbalans van het boekjaar 2021
Ja-stemmen: 104
Neen-stemmen: 5
2/ Goedkeuring van de begroting voor 2022
Ja-stemmen: 105
Neen-stemmen: 4
3/ Ontlasting van beheer aan het Bestuursorgaan.
Ja-stemmen: 98
Neen-stemmen: 11
4/ Goedkeuring van de gecoördineerde Statuten
Ja-stemmen: 108
Neen-stemmen: 1
5/ Goedkeuring van de kandidatuur voor het Bestuursorgaan van Baert Dominique
Ja-stemmen: 104
Neen-stemmen: 5
6/ Goedkeuring van de kandidatuur voor het Bestuursorgaan van Welvaert Gino
Ja-stemmen: 105
Neen-stemmen: 4
-

De voorziene minima, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van 01 mei 2019 (B.S.: 04 april 2019), zijn bij deze ruim bereikt.
Het financieel jaarverslag 2021 en de begroting 2022 werden door de Algemene
Vergadering goedgekeurd.
De Algemene Vergadering gaf tevens ontlasting voor het gevoerde financieel
beleid in 2021.
Zo goed als alle uitgebrachte stemmen, stemden in met de aanpassing van de
Statuten.
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-

De kandidatuur van de heren Baert Dominique en Welvaert Gino werd door de
Algemene Vergadering goedgekeurd.
Het Bestuursorgaan blijft na deze stemming bijgevolg ongewijzigd en bestaat uit:
o De heer Gilles Peirs, bestuurder
o De heer Eddy Dejonghe, bestuurder
o De heer Dominique Baert, bestuurder
o De heer Marnix Moerman, ondervoorzitter
o De heer Welvaert Gino, voorzitter

Met deze goedkeuring hernieuwt de Algemene Vergadering het vertrouwen in het
Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan dankt jullie uitdrukkelijk voor het blijvend vertrouwen en kijkt mede
dankzij jullie steun hoopvol de toekomst tegemoet.
---------- Richtlijnen en toelichting inzake de opstart en de werking in 2022.
Geachte vergadering,
Waarde vrienden,
Sympathisanten,
Reikhalzend kijken we eens te meer met zijn allen uit naar wat 2022 ons brengt!
Een nieuw speel- en kweekseizoen staat inmiddels in de steigers en naar jaarlijkse gewoonte
zijn de liefhebbers nu reeds in grote conditie. Van de vogels zwijgen we nog.
Zoals u hoorde is er heel wat veranderd binnen onze werking.
Uw Bestuursorgaan heeft echter in de storm van veranderingen steeds doelgericht verder
gewerkt met maar één doel voor ogen: “Het welzijn van de liefhebbers, de federatie en de
vinkensport!”
Zo werd - in de schaduw van het naderende einde van het monument dat ons blad was - in de
coulissen inmiddels stevig gebouwd aan de opvolging. We willen immers onze vinkeniers
blijvend voorzien van de nodige informatie inzake wetgeving, vergaderingen, reglementen en
wedstrijden.
De website www.avibo.be werd klaargestoomd voor de cruciale rol die deze dient op te
nemen. Om deze bron van informatie daadwerkelijk bij mensen te brengen werd geopteerd
om de informatie tevens via een wekelijkse mail naar onze liefhebbers door te zenden. “De
A.Vi.Bo.-mail” was geboren.
Ons administratief programma Avibo-Admin werd met de nodige zorg verder uitgebouwd als
basis om uiteindelijk mede het antwoord te formuleren op het dreigend gebrek aan
communicatie.
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Maatschappijen en gewesten kunnen sedert enige tijd hun plaatselijke vergaderingen en
bijeenkomsten aankondigen via Avibo-Admin, waarna deze ogenblikkelijk wordt gepubliceerd
op vermelde website onder de tab “Activiteiten” binnen het item “aankondigingen”. Nadien
kan zonder probleem een verslag worden toegevoegd aan de aankondiging in Avibo-Admin
die tevens verschijnt op onze website.
Onze facebookgroep krijgt een rol in de verwerking van items uit het vroegere gildeleven
(kaartingen en andere tombola’s) en rouw en feestelijkheden. Deze groep wordt inmiddels
ook vaak geraadpleegd door heel wat van onze leden.
Uiteraard ligt de hoofdmoot van onze werking rond het verspelen van vinkenzettingen.
Aankondigingen en uitslagen besloegen ook in onze vroegere bladen een belangrijk deel van
onze edities. Ons programma “Zettingsoft” dat reeds sedert jaren zijn strepen heeft verdiend,
neemt zonder problemen deze taak tot de hare.
De aankondigingen vervangen de vroegere zettingformulieren. Gezien het feit dat deze zo
goed als de enige bron van inkomsten zijn voor het onderhoud en de optimalisering van onze
website en onze A.Vi.Bo.-programma’s drukten wij de prijs van de vroegere €5 (bij
zettingformulieren) naar €3 voor de huidige aankondigingen.
Het is in dit kader bijzonder belangrijk te herhalen dat de aankondiging via onze website
www.avibo.be de enige rechtsgeldige en officiële aankondiging is.
Zowel voor het Agentschap Natuur en Bos als voor onze verzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid (verbonden aan de bondslidkaart) dient elke zetting dus via deze weg
aangekondigd te worden.
Het is in deze bijgevolg ook duidelijk dat deze zettingen tijdig dienen aangekondigd.
We zullen hier net als in het verleden de limiet van 10 dagen voor de dag van de zetting
hanteren wat concreet inhoudt dat elke zetting op onze website dient aangekondigd tien
dagen voor ze plaats vindt!
Ik herhaal dat het verspelen van niet aangekondigde zettingen illegaal is!
De inrichters en de deelnemers stellen zich bloot aan strafrechtelijke vervolging en onze
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal bij gebeurlijk incident geenszins tussenkomen.
Onze programmeur Filip Beunens van Infosystems© samen met de heer Marc Vantieghem,
medewerkend erelid A.Vi.Bo., samen met enkele leden van het Bestuursorgaan gingen reeds
enige tijd geleden aan de slag om ook dit instrument te optimaliseren. De meest recente
versie van dit juweeltje biedt tal van voordelen voor onze maatschappijen.
Na introductie van de maatschappij eigen informatie, in de module “basisbestanden” ,
worden deze kenmerken onmiddellijk vertaald in de verdere opbouw.
Om tegemoet te komen aan maatschappijbesturen die in de onmogelijkheid verkeren om dit
digitale kanaal te gebruiken, voorzagen we de mogelijkheid om zettingen te laten aanmaken
door personen vreemd aan de maatschappij (lees: andere maatschappij, gewestleider,
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coördinator). Uiteraard moet met zelfde mensen worden stil gestaan bij ingave van de
uitslagen om dit systeem optimaal te laten werken.
In dit kader heeft uw Bestuursorgaan ruimte geschapen naar onze coördinatoren om op hun
eenvoudige vraag tekst en uitleg te komen verschaffen en iedereen mee te nemen op deze
nieuwe weg van verbinding. Zo zullen we op 19 maart de regio rond Waregem aandoen om
op 20 maart richting Aalter te gaan.
Wees er absoluut van overtuigd dat optimaal gebruik van Zettingsoft er voor zorgt dat er niet
langer beperkingen worden opgelegd aan het verschijnen van uitslagen en bovendien de
einduitslag van de Ronde van Vlaanderen sneller en foutloos kan worden berekend.
U hoort het goed: “Uw Bestuursorgaan besliste om de Ronde ook in 2022 te laten
doorgaan!”. Dat in dit kader de vroegere abonnementsplicht verdwijnt is voor iedereen
duidelijk.
De module wedstrijdbeheer zorgt, naast eenvoudig aankondigen van zettingen, tevens voor
een vlotte en foutloze verwerking van resultaten en vertaling naar aangemaakte
kampioenschappen.
Mits connectie met internet, worden de resultaten onmiddellijk gepubliceerd en gehecht aan
de eerdere aankondiging.
Belangrijke wijziging binnen deze module is de introductie van de zogenaamde vogel-ID. deze
cijfercombinatie is terug te vinden op de bondslidkaart en zorgt voor eenvoudig, correct en
snel inschrijven van de vogel.
Zoals eerder aangekondigd zal ons vernieuwde Reglement Inwendige Orde worden
gepubliceerd voor de seizoenstart. Een aantal zaken werden aangepast aan de gewijzigde
A.Vi.Bo.-realiteit doch de grondslag van ons vinkenzetten bleef onaangeroerd.
In overleg met onze coördinatoren werd uiteindelijk beslist om de vele administratieve
beslommeringen vanaf oktober tot december in de toekomst anders aan te pakken.
Liefhebbers kunnen vanaf dit jaar hun lidmaatschap bij hun maatschappij, hun inventaris van
vogels in hun bezit, de aangevraagde bondslidkaarten en de eerste aanvraag van kweekringen
bundelen. Eind november kunnen zij deze zaken overmaken aan hun maatschappij zodat op
01 december alles verzameld is.
De kweekringen voor de eerste bestelling zullen vervolgens tevens worden afgeleverd met de
bondslidkaarten en dit rond half januari. Voorbije levering verliep mede door corona
behoorlijk moeilijk waardoor de door ons vooropgestelde termijn ruimschoots werd
overschreden, waarvoor excuses.
Uiteraard kijken we komend jaar verlangend uit naar een aantal grote organisaties. De
provinciale kampioenschappen en ons Nationaal Kampioenschap trekken hier onze bijzondere
aandacht.
Op 26 juni 2022 zijn we dan ook massaal aanwezig in Houthulst om na lange tijd een nieuwe
Kampioen van België te huldigen. Zoals altijd sparen de inrichters tijd, moeite nog middelen
om deze editie een bijzondere uitstraling te geven. We hopen alvast op een grote opkomst!
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U merkt het goede vrienden, uw Bestuursorgaan, onze regiocoördinatoren, onze
gewestleiders en de vele plaatselijke bestuursleden zijn er alvast klaar voor!
Een pandemie slaagt erin om ons even van de wijs te brengen doch wij zijn allen uit het goede
hout gesneden en gaan bijgevolg éénsgezind komend speel- en kweekseizoen in!
Lang leve A.Vi.Bo.!
Lang leve de vinkensport!
---------- Slotwoord.
Goede vrienden,
Het is en blijft bijzonder onwezenlijk jullie zonder enige fysieke feedback te moeten
toespreken doch ik ben er rotsvast van overtuigd dat we elkaar volgend jaar op zondag 05
maart 2023 in het Jeugdcentrum van Waregem ontmoeten om naar aloude traditie en tussen
pot en pint er een schitterende 74ste Algemene Vergadering van te maken.
Maak er alvast een bijzonder geslaagd speel- en kweekseizoen van. Geniet met volle teugen
van onze wonderbaarlijke en pure hobby, doch hou het vooral veilig!!

Namens het Dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.
De voorzitter, Gino Welvaert,
De ondervoorzitter, Marnix Moerman
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