Verslag vergadering Bestuursorgaan van 12 maart 2022
Aanwezig:
De heer Gino Welvaert, voorzitter
De heer Marnix Moerman, ondervoorzitter
De heer Dominique Baert, bestuurder
De heer Eddy Dejonghe, bestuurder
Afwezig:
De heer Gilles Peirs, bestuurder

A) Verwelkoming door de voorzitter
De weken na de Algemene Vergadering zijn traditioneel de laatste loodjes voor aanvang van
een nieuw speelseizoen.
Niettegenstaande de verontrustende besmettingscijfers zien we met zijn allen reikhalzend uit
naar 1 april.
Na twee zwaar geteisterde jaren is elk rechtgeaard vinkenier immers meer dan klaar om er
stevig tegen aan te gaan!
Blijf echter voorzichtig en vermijd contacten die niet echt noodzakelijk zijn!!
De Algemene Vergadering kende net als vorig jaar een onwezenlijk verloop. De voorgelegde
vragen werden met overdonderende meerderheid door onze stemgerechtigde leden
goedgekeurd.
De houding en de gewaardeerde steun van onze leden is bijzonder bemoedigend voor ons,
waarvoor dank.
Voorbije jaren waren bijzonder ondankbaar en eisen hun tol doch uw warme steun doet ons
hopen op een algeheel herstel van wat eens was.
Dankzij de steun uit de vergadering kunnen we er samen met frisse moed weer tegenaan,
want er staan heel wat uitdagingen voor de deur!!
Alvorens het seizoen definitief van start gaat, zijn er eerst nog een aantal belangwekkende
bijeenkomsten die ons absoluut niet mogen ontgaan:
- Op 19 maart herdenken we met zijn allen onze ontvallen vrienden van voorbije jaren;
- Op 26 maart komen onze officiële zangkeurders samen om hun bijdrage in het welslagen
van komende speelseizoen te bevestigen.
Het is inmiddels voor iedereen duidelijk dat ook onze plaatselijke besturen hemel en aarde
hebben verzet om een goede start te nemen.
Mochten er alsnog besturen problemen ervaren bij het correct aankondigen van hun
zettingen willen en zullen wij op hun eenvoudige vraag graag tekst en uitleg verschaffen en
waar nodig bijspringen om alles vlekkeloos te laten verlopen.
Ik zie er alvast naar uit jullie terug te mogen in de “heilige” reke om samen ten volle te
genieten van onze wonderbaarlijke hobby.

B) Verslag vorige vergadering
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Het vorig verslag werd goedgekeurd.

C) Maatregelen inzake Covid-19
Waar ik vorige maand startte met: “Het ergste lijkt achter de rug!”, ligt de klemtoon op
vandaag op “lijkt”.
Het voorbije hoerageroep in media en publiek verstomt wanneer ik op de werkvloer
geconfronteerd wordt met een stortvloed van besmettingen. Gelukkig kunnen we dankzij de
gerichte vaccinatiecampagnes tot op heden stellen dat het ziekteverloop al bij al vrij rustig, ja
zelfs onopgemerkt verloopt.
Het Bestuursorgaan houdt er nog steeds aan u allen tot voorzichtigheid aan te manen.
Vanuit deze stelling blijven we al onze leden oproepen om steevast de meest uitgebreide
voorzorgsmaatregelen toe te passen.
Naast het correct gebruik van mond-neusmasker, strikte maatregelen inzake handhygiëne,
het voldoende afstand houden blijft het opvolgen van uw vaccinatieschema van cruciaal
belang.
Om de zwakkeren onder ons blijvend te beschermen en geen onnodige risico’s te nemen,
houden we eraan volgende maatregelen blijvend te handhaven:
- Het secretariaat A.Vi.Bo. blijft gesloten voor het publiek.
Enkel na telefonische afspraak wordt u – mits het toepassen van vermeld mondneusmasker toegelaten;
- De jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad werd verplaatst en vastgelegd op
zaterdag 26 maart 2022;
- De eerder geplande zangvoordracht zal alsnog plaatsvinden in Anzegem op zaterdag
09 april op initiatief van de Dorpszangers uit Anzegem.
Uiteraard hopen we samen met u dat huidige ziektecijfers niet al te fel blijven oplopen zodat
we vanaf 01 april terug onze aloude hobby kunnen beoefenen.
Wat er ook in de nabije toekomst kan of mag, draag onze onderrichting steeds hoog in het
vaandel :
“ NEEM NOOIT RISICO’S !!!
UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!”
Uw Bestuursorgaan houdt eraan om de huidige communicatielijnen ook in de toekomst
verder aan te wenden. Alle wijzigingen en richtlijnen worden bijgevolg per direct en na
overleg gecommuniceerd via:
▪
onze website: www.avibo.be ;
▪
onze facebookgroep;
▪
Avibo-admin;
▪
“De A.Vi.Bo.-mail”
▪
mailing naar coördinatoren en gewestleiders.

D) Naklanken na de Algemene Vergadering
In tegenstelling tot vorig jaar liep de stemming niet naar wens. Uw Bestuursorgaan besteedde
dit net als vorig jaar integraal uit en heeft bijgevolg geen zicht op wat eventueel fout liep.
2

Een aantal mensen diende het stemformulier op te diepen uit hun spam/ongewenste
berichten.
Wij verontschuldigen ons uitdrukkelijk voor deze onhebbelijkheid.
Wij willen eens te meer naar alle leden van de Algemene Vergadering benadrukken dat ons
gevoerde financieel beleid steevast transparant is en op eenvoudige vraag kan worden
geconsulteerd. Het was en is geenszins de bedoeling om onvolledige of wazige info te
verstrekken zoals iemand insinueerde.
Het feit dat wij onze jaarrekening tijdig publiceren biedt elkeen de mogelijkheid om zo
gewenst info te vragen of te controleren.
Enige verwarring ontstond duidelijk rond de vraag naar het ontlasten van of kwijting geven
aan het Bestuursorgaan inzake het gevoerde beleid in het voorbije jaar. De wet voorziet
inderdaad dat dit in een bredere context dient worden beschouwd en niet alleen het
financieel beleid moet worden in acht genomen.
Beide kandidaten om hun mandaat binnen het Bestuursorgaan te verlengen werden op
overdonderende wijze verkozen. Proficiat aan Dominique en Gino.
Het huidig Dagelijks Bestuur binnen het Bestuursorgaan :
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
Uw Bestuursorgaan hoopt dat voorbije online-editie de laatste in zijn soort was. Met zijn allen
kijken we immers uit naar de fysieke ontmoeting in Waregem op de eerste zondag van maart.
We duimen alvast voor deze werkwijze bij volgende editie op 05 maart 2023.

E) H. Mis voor overleden vinkeniers
Op zaterdag 19 maart 2022 om 15 uur worden alle vinkeniers verwacht op bovenvermelde
viering in de Sint-Amanduskerk in Wingene.
De bestuursploeg van de Sint-Elooisvink in samenwerking met de parochiale werkgroep doen
er alles aan om deze viering de luister en uitstraling te geven die ze verdient.
Na de voorbije coronajaren is het voor het eerst dat we terug kunnen aanknopen met deze
aloude A.Vi.Bo.-traditie.
Maatschappijen en gewesten worden uiteraard verwacht met hun vlag zodat ook deze
aanwezigheid imponeert en verbondenheid uitstraalt.
Uw Bestuursorgaan werkt een deugdelijk alternatief uit voor de naamafroeping van onze
overleden vrienden. De lijst van voorbije drie jaar is dermate lang dat we onmogelijk de
namen op onze gebruikelijke wijze kunnen proclameren binnen een redelijk tijdsbestek.

F) Het vernieuwde Reglement Inwendige Orde
Het ontwerp is afgewerkt en wordt overlopen.
Er veranderde fundamenteel niks aan eerdere uitgave doch de wijzigingen in onder meer de
Statuten en de A.Vi.Bo.-communicatie werden onmiddellijk doorgevoerd.
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Indien geen verdere verfijningen dienen worden aangebracht wordt dit heel binnenkort
gepubliceerd op onze website www.avibo.be en gecommuniceerd via “De A.Vi.Bo.-mail”.
Wij staan zoals steeds open voor vragen en/of verbeteringen op gepubliceerd document via
info@avibo.be .

G) Het speelseizoen 2022
Het speelseizoen 2022 vangt aan op 1 april. De aankondigingen van zettingen van 01 april
dienen te worden gepubliceerd op ons officieel orgaan www.avibo.be op 22 maart.
Gelieve de aankondigingen van uw zettingen telkens minstens 10 dagen voor de wedstrijddag
te publiceren via Zettingsoft.
Enkel op die wijze voorkomt u problemen met het Agentschap Natuur en Bos en voldoen de
deelnemers en de organisatoren aan de voorwaarden voor de verzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid.
Omwille van het feit dat we volledig digitaal werken worden de uitslagen integraal gepubliceerd
op onze website en via “De A.Vi.Bo.-mail”.
Zondaguitslagen die tellen voor de Ronde van Vlaanderen dienen ook gepubliceerd indien
minder dan ½ uur gespeeld is met vermelding: “geen uitslag mogelijk”.
Opmerking: indien op zondagen in april, die niet in aanmerking komen voor de Ronde, slechts
een half uur gespeeld wordt, mag de niet-omgerekende uitslag gepubliceerd worden.
Met uitzondering van alle ritten van de Ronde en de feestdagen gedurende die zelfde periode,
kan samengespeeld worden met Vi.Mi.Bel.
Het speelseizoen vangt dus wettelijk aan op 1 april.
We zouden het betreuren moest blijken dat voor deze datum proefzettingen worden gehouden
gezien hun illegaal karakter.
In de rand melden we nogmaals dat een zetting één uur duurt.
Slechts bij extreme weersomstandigheden tijdens de zetting kan in extremis beslist worden om
de zetting minder dan één uur te laten duren.
Vooraf via onze officiële kanalen publiceren dat er een half uur gespeeld wordt, kan dus niet!
Bij elke ingeschreven vogel hoort bovendien een bondslidkaart, ook op een proefzetting.

H) De kweek in 2022
Net als voorheen blijven wij eerdere onderrichtingen getrouw:
- Nieuwe kwekers dienen een controlebezoek te aanvaarden van de gewestleider of zijn
afgevaardigde om de mogelijkheid tot kweken te laten vaststellen.
- Bij weigering van controle worden geen kweekringen afgeleverd.
- Bestellingen 2de ronde gebundeld per gewest ten laatste op 01 mei in secretariaat.
- Bestellingen 3de ronde gebundeld per gewest ten laatste op 15 juni in secretariaat.
Voor beide bestellingen aanvaarden wij maar één gezamenlijke bestelling per gewest en dit
via de gewestleider/coördinator.
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-

Bij beide bestellingen dient bovendien een administratieve bijdrage betaald van €5 per
liefhebber.

I) Beschrijven kampioenschappen
De beschrijven van de onderscheiden kampioenschappen worden bij voorkeur digitaal
(info@avibo.be ) op het secretariaat verwacht zodra ze beschikbaar zijn en zeker uiterlijk eind
april.

J) Kandidaturen kampioenschappen 2023
Het kampioenschap van West-Vlaanderen 2023 werd reeds toegewezen aan de Boogaardvink
uit Kortemark.
Voor de overige provincies, Kampioenschap van België en Kampioenschap van de
Vriendenkring kan u kandideren.
Maatschappijen die de traditionele herdenkingsmis voor overleden vinkeniers willen
organiseren kunnen tevens hun kandidatuur kenbaar maken.

K) Stuurgroepen
Algemeen beleid
- Het secretariaat blijft – zoals eerder aangehaald - tot nader order gesloten voor alle
bezoekers.
Onze werking blijft telefonisch en via mail bereikbaar op de eerder vermelde
openingsuren!
Spontaan aanbellen zonder eerdere telefonische afspraak blijft – gezien de strikte
maatregelen – zinloos !!
-

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

-

Dominique, Marnix en Gino namen deel aan een online-werkvergadering van NOFON.
Naast de huidige situatie werd uitgebreid nagedacht over het NOFON-Championship
van december 2022
De Algemene Vergadering van NOFON werd gepland op 01 april 2022. Het integrale
Bestuursorgaan van onze federatie wordt uitgenodigd.

-

Dank aan mevrouw Birgit Dejonghe van drukkerij Dejonghe uit Ieper voor de
gewaardeerde steun bij de druk van de affiches voor komend Kampioenschap van
België.

-

Aanvraag erkenning vogelhoudersfederatie bij ANB vanaf 2022 wordt door het
Bestuursorgaan goedgekeurd.

-

Huidige stand van zaken rond vogelgriep (communiqué van het FAVV):
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Alle beperkingszones in ons land zijn op dit ogenblik opgeheven.
Vanaf nu gelden bijgevolg in het gehele land enkel de algemene maatregelen.
Deze maatregelen zijn de volgende:
- Het pluimvee van commerciële bedrijven en van particuliere houders moet
worden afgeschermd.
- Alle pluimvee en andere vogels moeten afgeschermd worden gevoederd en
gedrenkt. Er mag om te drenken geen onbehandeld oppervlaktewater of
regenwater worden gebruikt.
-

Ronde van Vlaanderen 2022.
Het is de vaste overtuiging van uw Bestuursorgaan om de Ronde van Vlaanderen in
zijn glorie te behouden. Uiteraard vervalt de abonnementsplicht en kan elke vogel met
geldige bondslidkaart deelnemen aan dit monument. In huidig opzet verdwijnt tevens
de ondergrens naar het minimum aantal zangen.

-

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

-

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

-

Net zoals de vorige jaren deed onze ere-voorzitter Noël Vlaminck nazicht van de
hoklijsten. Zijn opmerkingen zullen medegedeeld worden op de Algemene Raad.
Hartelijk dank Noel voor uw blijvende inzet.

Administratie
- Secretariaatswerking:
- Momenteel gaat zo goed als alle aandacht naar vragen en problemen met
aankondigingen van zettingen en vergaderingen.
- Evolutie in updates computers
- Admin :
Volgende geplande vergadering: 23 maart 2022.
Tekst en uitleg bij vorige overlegmoment werd verstrekt.
- Website en “De A.Vi.Bo.-mail”:
Ideeën naar toekomst en evolutie.
Extra opties worden voorzien in het kader van de vereenvoudigde werking van de
Officiële Zangkeurraad.
Blijvende aandacht aan bijwerken en continuïteit van ons infokanaal.
- Zettingsoft:
Zettingsoft blinkt steevast uit in zijn eenvoud en zorgt er dan ook voor dat elke
maatschappij dit instrument probleemloos kan gebruiken.
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Blijvend stimuleren van maatschappijen is en blijft ons aller opdracht!!
Er zijn inmiddels twee op de praktijk gerichte infomomenten voorzien op 19 en 20
maart in respectievelijk de regio’s Waregem en Aalter.
Marc en een delegatie van het Bestuursorgaan zullen de aanwezige bestuursleden die
de administratie zullen bijwerken voor hun maatschappij met raad en daad bijstaan.
Maatschappijen die op heden nog problemen hebben met het aankondigen van hun
zettingen, gelieve zo snel mogelijk contact te nemen met uw regiocoördinator zodat
we in onderling overleg alles in het werk kunnen stellen om alles alsnog rond te
krijgen voor de seizoenstart.
- Facebookgroep:
Blijvende aandacht op het strikt bewaken van informatie die wordt goedgekeurd.
Tucht en ICE:
- De lijst geschorsten wordt steevast bijgewerkt in Avibo-admin.
- Onze federatie behoudt de link met het Vlaams Steunpunt Cultureel Erfgoed.
Kweek
- Oproep om bij inventarisatie blijvend alle vogels op de inventarislijsten in te brengen:
mannen en poppen….
- De 2de bestelperiode voor kweekringen 2022 loopt af op 01 mei 2022.
Net als in het verleden dient bij nieuwe kwekers een formulier na controle door de
gewestleider of zijn gemandateerde te worden afgeleverd.
Alle bestelling worden per gewest verzameld en in één gezamenlijke bestelling aan het
secretariaat overgemaakt.
Liefhebbers die binnen de 2de en de 3de bestelling ringen aanvragen, betalen een
administratieve kost van €5 aan de federatie.
We blijven benadrukken dat het voor ons eenvoudiger en dan ook goedkoper is om alles
in de eerste bestelling te verwerken.
Zang
- Individuele verantwoordelijkheid van de liefhebber bij het beluisteren van eigen vogels
en aanbieden van voorzanger is en blijft essentieel bij het voorkomen van problemen.
- De jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad zal doorgaan op zaterdag 26 maart
2022 om 14 uur in “Het Laurierblad” in Kuurne. Na de vergadering wordt aan de
aanwezigen een receptie aangeboden.
Wij vragen onze officiële zangkeurders hun aanwezigheid te bevestigen per mail aan
info@avibo.be en dit tot 21 maart
- Overleg met het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad gaat door op 16
februari op het secretariaat.
Concrete afspraken en voorbereiding van de jaarvergadering van de Officiële
Zangkeurraad evenals evaluatie huidige evolutie binnen de werking en de geplande
zangvoordracht.
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- De zangvoordracht bij de Dorpszangers uit Anzegem gaat door op zaterdag 09 april
2022 om 14 uur in hun lokaal, dorpshuis “De Klokke”.

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

Tot op heden slaagden we er wonderwel in om een gevarieerd blad aan te bieden.
Van zodra aankondigingen van zettingen en uitslagen worden gepubliceerd zal
ongetwijfeld het gros van onze aandacht die richting uitgaan.

-

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

L) Briefwisseling
1. Mevrouw Vanessa Cambron, uw mail van 9 maart 2022
De voorzitter gaf u reeds persoonlijk antwoord.
2. Dhr. Eddy Vermoortele, coördinator, uw mail van 9 maart 2022
Dank voor uw schrijven en navraag.
3. De Herrezen Bosvogel, Zarren, schrijven van 21 februari 2022
Nota genomen van de storting van het batig saldo van 810,48 Euro aan de vereniging
“Centrum ter Preventie van zelfdoding” te Brussel. Hartelijk dank.
Nota : De meeste e-mails en vragen die niet aan de vergadering dienen voorgelegd te
worden, worden in de mate van het mogelijke direct afgehandeld zodanig dat de vraagsteller
in het slechtste geval geen maand dient te wachten op antwoord.
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