Verslag vergadering Bestuursorgaan van 9 april 2022
Aanwezig:
De heer Gino Welvaert, voorzitter
De heer Marnix Moerman, ondervoorzitter
De heer Dominique Baert, bestuurder
De heer Eddy Dejonghe, bestuurder
De heer Gilles Peirs, bestuurder

A/ Woord van de voorzitter
Na de hectiek van voorbije maand maart kunnen we terug overgaan naar de orde van de dag.
De Algemene Vergadering, de H. Mis en de jaarvergadering van onze Officiële Zangkeurraad
naast onze maandelijkse bijeenkomst en de infomomenten rond Zettingsoft en andere Nofonmomenten vulden onze agenda’s meer dan behoorlijk.
Niettegenstaande de drukte deed het waarlijk deugd om eens te meer samen te zijn bij een
aantal van deze gelegenheden. Een mens zou oprecht afleren om elkaar in levende lijve te
ontmoeten.
Elk van de bijeenkomsten liet sporen na, doch ik wil graag nog eens mijn oprechte achting en
dank uitdrukken naar de organisatoren, de voorgangers, de vlaggendragers en de vele
aanwezigen op de voorbije herdenkingsviering voor onze overleden vrienden in Wingene.
Aangrijpend mooi en hartversterkend!!
Niettegenstaande de onverkwikkelijke uitbraak van vogelgriep in het centrum van de
vinkensport zijn een aantal van onze vinkeniers inmiddels aan de slag gegaan in het prille
speelseizoen 2022.
Waar we met zijn allen hoopvol uitkeken naar een vlekkeloze start na twee onthoofde
seizoenen kregen we eens te meer het deksel op de neus.
Ook de weergoden lieten het in het eerste weekend behoorlijk afweten en waren op die wijze
zonder meer solidair met de vinkeniers die noodgedwongen moesten binnen blijven.
Voor het eerst in lange tijd weer fysiek vergaderen binnen ons Bestuursorgaan, doet raar.
Nochtans vind ikzelf deze wijze van samenzitten de meest natuurlijke, directe en
constructieve.
Ik hoop alvast dat de collega’s er klaar voor zijn.
Uit ervaring weet ik echter dat ik niet hoef te twijfelen en ook zij net als onze vele liefhebbers
klaar staan om erin te vliegen.
B/ Verslag vorige vergadering
Er vielen geen opmerkingen te noteren, het verslag werd goedgekeurd.
C/ Huidige situatie inzake maatregelen rond Corona
Met een bang hart hebben we met zijn allen de voorbije weken doorploegd.
De ongebreidelde vrijheid joeg de besmettingscijfers eens te meer de hoogte in en de vrees
op verregaande gevolgen doemde weer op.
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Gelukkig lijken de cijfers op heden de goede kant op te gaan en durven we hopen op een iet
of wat normaal speelseizoen.
Het Bestuursorgaan blijft er echter nog steeds aan houden u allen tot voorzichtigheid aan te
manen.
Vanuit deze stelling blijven we al onze leden oproepen om steevast de nodige
voorzorgsmaatregelen toe te passen.
Om de zwakkeren onder ons blijvend te beschermen en geen onnodige risico’s te nemen,
houden we eraan iedereen op te roepen al te nauwe contacten te vermijden.
Social distancing is en blijft een niet te versmaden zekerheid in deze!
Het secretariaat A.Vi.Bo. blijft echter gesloten voor het publiek. Enkel na telefonische afspraak
wordt u – mits het gebruik van vermeld mond-neusmasker toegelaten.
Uiteraard hopen we samen met u dat huidige tendens zich doorzet zodat we onze aloude
hobby als weleer kunnen beoefenen.
Wat er in de nabije toekomst al dan niet kan of mag, blijf onze stelregel steeds indachtig :
“ 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/ Mutaties
Hoofdstuk 06.02 van ons Reglement Inwendige Orde omvat volgende tekst rond het muteren
van vogels die meer dan 700 slagen presteerden.:
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 v an
de over te dragen vogel legt eveneens de steekkaart voor plus
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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.

E/ Bondslidkaartlijsten
a) U doet de wijzigingen via admin:
- wanneer u de ledenlijsten van uw maatschappij heeft aangepast, volstaat het te
klikken op “LIJST WERD NAGEKEKEN EN IS UP TO DATE”
- idem voor de bondslidkaartlijsten: wanneer deze vogels aangepast zijn, volstaat het
om te klikken op “LIJST WERD NAGEKEKEN EN IS UP TO DATE”
Ledenlijsten en bondslidkaartlijsten dienen niet langer afgegeven indien ze correct zijn
ingebracht in admin.
b) U werkt manueel
Gelieve de verbeterde ledenlijsten en de lijsten van de afgeleverde bondslidkaarten te
bezorgen via uw gewestleider/coördinator aan het secretariaat.
De computerledenlijsten en de lijsten afgeleverde bondslidkaarten worden hoogdringend
verwacht (uiterlijk 1 mei).
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Van bondslidkaarten die achteraf werden uitgereikt, dient onmiddellijk een lijst opgestuurd
te worden naar het secretariaat te Kuurne zodat we steeds beschikken over de laatste
gegevens, ofwel dient deze aangepast worden in admin.

F/ Beschrijven kampioenschappen
De beschrijven van de kampioenschappen worden uiterlijk eind april verwacht op het
secretariaat.
Net als in vorige edities en overeenkomstig ons Reglement Inwendige Orde zijn de provinciale
kampioenschappen beschermd en kunnen er bijgevolg geen andere wedstrijden plaatsvinden
op de eerste zondag van juni.
Zorg er tevens voor dat de wedstrijd tijdig werd aangekondigd op onze website!!

G/ Inwendige ordes maatschappijen en gewesten
Iedere maatschappij dient te beschikken over een reglement inwendige orde. Dit mag niet in
strijd zijn met de A.Vi.Bo.-reglementen of de vigerende wetgeving.
Van sommige maatschappijen beschikken we over geen ofwel een hopeloos verouderd
reglement inwendige orde.
Gezien het belang van een actuele versie hopen we spoedig deze update van jullie reglement
te mogen ontvangen.
Maatschappijen die geen wijzigingen aanbrachten, dienen uiteraard geen nieuw exemplaar
op te sturen.
We onderlijnen eens te meer het belang van admin.
Een maatschappijbestuur kan het reglement inwendige orde van de maatschappij bij de
maatschappijfiche in pdf opslaan.
Indien de maatschappij niet werkt met admin, kan het reglement inwendige orde via de
gewestleider bezorgd worden aan de coördinator. Die zal dan zorgen voor de verdere
afhandeling. Zelfde werkwijze kan toegepast worden voor het gewestelijk reglement van
inwendige orde.
Gewesten en maatschappijen die in hun reglement inwendige orde het reglement A.Vi.Bo.
onderuit halen worden hier onverwijld op aangesproken.
Het is zonder meer duidelijk dat het reglement A.Vi.Bo. altijd dient gehanteerd en
gerespecteerd!!!

H/ De huidige communicatie met de leden: een stand van zaken
Na goed drie maanden digitaal werken is het tijd voor een eerste evaluatie van onze
herwerkte communicatielijnen.
Dat het verdwijnen van ons “A.Vi.Bo.-blad” sporen nalaat, hoeft geen betoog.
Uw Bestuursorgaan doet er op vandaag alles aan om deze leemte op te vullen door het
aanreiken van tal van initiatieven en eenvoudig te consulteren media.
1/ “De A.Vi.Bo.-mail” als jongste telg binnen onze A.Vi.Bo.-familie heeft er inmiddels dertien
edities (= een kwart van het jaar) opzitten. Dankzij de inbreng van een aantal medewerkers en
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de bijzondere inzet van goede vriend en meewerkend erelid RikTanghe slaagden wij erin om
onze lezers iedere week op een aangename wijze te vergasten op wat reilt en zeilt binnen
onze federatie.
Bij het samenstellen blijkt echter – wat we reeds langer wisten (cfr de problemen met ons
blad) - de bijzondere kwetsbaarheid ten gevolge van de beperkte aanvoer van artikels.
Dat we digitaal werken zullen we inmiddels geweten hebben. Ook uw Bestuursorgaan staat
bijwijlen voor onverklaarbare raadsels.
Zo bleek bij de opmaak van recentste editie het doorsturen van de link naar de gepubliceerde
uitslagen een fout te bevatten. We beslisten – in overleg met de programmeur – nog even te
wachten met doorsturen om verwarring te voorkomen. Jammer genoeg staan wij vanop de
zijlijn machteloos toe te kijken hoe onze programmeur hopelijk de laatste hindernissen uit de
weg ruimt.
Het toenemend aantal abonnees op onze “A.Vi.Bo.-mail” naast de positieve kritieken sterken
ons er alvast in dat we op deze wijze voor een groot deel van onze liefhebbers een waardige
opvolger van ons aloude blad hebben gecreëerd.
----2/ www.avibo.be wordt vaker en vaker geconsulteerd en is ook voor het Agentschap Natuur

en Bos het officieel orgaan.
Wekelijks worden de “A.Vi.Bo.-mails” van voorbije periode toegevoegd aan onze homepage
en kunnen met één week vertraging ook daar geconsulteerd worden.
Zowat alle maatschappijen (circa 98%) slaagden er op vandaag in om hun zettingen tijdig te
publiceren op onze website via Zettingsoft.
Van volgende maatschappijen ontbreekt enige aankondiging en zij dienen dan ook dringend
actie te ondernemen:
- KM De Boomgaardvink uit Ranst,
- De Goudvink uit Rijmenam,
- KM De Verenigde Liefhebbers uit Lendelede.
Mochten de maatschappijbesturen van deze maatschappijen problemen hebben met het
aankondigen kunnen zij contact nemen met hun gewestleider die in overleg met de
coördinator het nodige zal ondernemen.
We herhalen dat zettingen tijdig (= tien dagen voor de datum van de wedstrijd) dienen
aangekondigd. Het is zoals wettelijk omschreven ten stelligste verboden om zettingen te
organiseren zonder officiële bekendmaking bij het Agentschap Natuur en Bos via onze
website. Organisatoren en deelnemers aan dergelijke illegale manifestaties zullen bij controle
dan ook streng worden gesanctioneerd door de inspectiediensten van ANB.
Bovendien zijn deelnemers of organisatoren van dergelijke wedstrijden onder geen enkel
beding gedekt door de door ons afgesloten polis voor burgerlijke aansprakelijkheid naar
derden. In mensentaal betekent dit dat de aangerichte schade door gebeurlijke ongevallen in
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het kader van deze organisaties integraal zal verhaald worden op organisatoren EN
deelnemers!!
Dat er op heden circa 2.500 zettingen werden aangekondigd, doet ons alvast het beste
verhopen.
----3/ De “A.Vi.Bo.-facebookgroep” heeft een bereik van circa 1.500 leden en dient aangewend
voor bruikbare informatie en het aankondigen van plaatselijke festiviteiten en ander
familienieuws.
De berichtgeving wordt met de grootste omzichtigheid beschermd tegen negatieve invloeden
of berichten die illegale praktijken promoten.
Het probleem van sociale media is namelijk dat dit medium steevast wordt gebruikt door jan
en alleman om ongewenste, zwaar overtrokken, negatieve en ja zelfs foute zaken te
ventileren en dit al te vaak op basis van foute vooronderstellingen.
Wij houden eraan onze liefhebbers op de hoogte te brengen en te houden van correcte en
aftoetsbare informatie. Binnen de vogelhouderij en de wetgeving is er namelijk weinig ruimte
voor speculatie.
We kunnen en zullen ook in de toekomst als Bestuursorgaan immers niet hulpeloos toezien
hoe liefhebbers fout geïnformeerd worden!!

I/ Financieel verslag eerste kwartaal
Eind maart worden voor het eerst de kosten afgetoetst aan de baten.
Naar goede gewoonte geeft Marnix de nodige duiding bij de onderscheiden posten.
We danken Marnix dan ook voor de verduidelijkende en doortastende wijze waarop deze
toelichting telkens weer wordt gepresenteerd.
Als Bestuursorgaan mogen we ons gelukkig prijzen om de vakbekwaamheid van deze
inspanning.

J/ Tweede bestelling kweekringen
We herhalen de onderrichtingen voor wat betreft het bestellen van kweekringen in de twee
mogelijke nabestellingen.
De tweede bestelling wordt namelijk afgesloten op 01 mei 2022.
-

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.
- Bij beide bestellingen dient bovendien een administratieve bijdrage betaald van €5 per
liefhebber.
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K/ H. Mis overleden vinkeniers 2023
Op 18 maart 2023 wordt onze jaarlijkse herdenkingsviering gepland.
Maatschappij-, gewest- of regiobesturen die deze eervolle opdracht tot de hunne willen
nemen, worden verzocht zo snel mogelijk hun kandidatuur kenbaar te maken via mail op
info@avibo.be of via een schrijven aan ons secretariaat aan Schardauw 1 bus 1 te 8520
Kuurne.

L/ Stuurgroepen
Algemeen beleid
1/ Het secretariaat blijft – zoals eerder aangehaald - tot nader order gesloten voor alle
bezoekers.
Onze werking blijft telefonisch (woensdag en donderdag van 10u tot 15u) en via mail
(info@avibo.be) bereikbaar op de eerder vermelde openingsuren!
Spontaan aanbellen zonder eerdere telefonische afspraak blijft – gezien de strikte
maatregelen – zinloos !!
2/ Kampioenschap van België:
2022: regio “De Westhoek” in Houthulst
o Dominique brengt verslag uit rond huidige stand van zaken
o de affiches voor komend Kampioenschap van België zijn in druk
o uitnodiging van hoogwaardigheidsbekleders en andere prominenten
o trofee geschonken door dhr Marc Laseure (Gouden Ring Show)
3/ Dominique, GIno en Eddy namen deel aan de Algemene Vergadering van Nofon op 01
april 2022 te Lier.
Zij brengen uitgebreid verslag van de inhoud van de vergadering.
o de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 worden toegelicht besproken;
o het komende championship wordt uit de doeken gedaan;
o werking van het juridisch luik wordt toegelicht.
o Algemene indrukken worden uitgewisseld.
4/ Aanvraag erkenning vogelhoudersfederatie bij ANB vanaf 2022:
We ontvingen van de bevoegde diensten inmiddels de meest recente
aanvraagformulieren en kunnen aan de slag om tijdig verlenging aan te vragen.
5/Huidige stand van zaken rond vogelgriep (communiqué van het FAVV)na de uitbraak
van 30 maart te Meulebeke:
Er werd een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld
rond het besmette bedrijf.
Binnen deze kringen is het vervoer van onder meer vogels verboden.
In de rest van ons land gelden verder de eerdere gepubliceerde algemene
maatregelen.
Deze maatregelen zijn de volgende:
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-

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.

Uw Bestuursorgaan nam onmiddellijk contact met bevriende politici om onze zaak bij
de minister en zijn agentschap te bepleiten.
Spijts de hoopvolle wending die we vorig jaar konden bewerkstelligen verkregen deze
achtbare mensen echter nu geen onmiddellijke genoegdoening.
Het Federaal Agentschap voor de Voedsel Veiligheid (FAVV) schermt met de Europese
verordening inzake maatregelen bij Aviaire Influenza. Deze dienen namelijk op het
ganse grondgebied onverkort te worden toegepast.
Op aanraden van de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester van Waregem en Vlaams
volksvertegenwoordiger wordt een schrijven voorbereid naar Europarlementsleden
om onze belangen ook op dat niveau te verdedigen.
In dit kader zal Gino eerstdaags een expliciete vraag van de stad Roeselare
beantwoorden.
6/ Maatschappijbesturen die plichtsbewust zettingen hebben aangekondigd welke door
vogelgriep uiteindelijk werden verboden, hoeven zich geen zorgen te maken rond de
verrekening van deze aankondigingen. Het Bestuursorgaan besliste om bedoelde
aangekondigde zettingen immers niet aan te rekenen.

7/ Ronde van Vlaanderen 2022.
Na onze heuglijke beslissing uit vorige vergadering dient het duidelijk te zijn dat enkel
de resultaten op de individuele bondslidkaart kunnen worden in rekening gebracht
van wedstrijden die door het betreffende maatschappijbestuur werden aangevuld
met een uitslag gepubliceerd via zettingsoft op onze website!!
Net als voorheen zullen maatschappijen die in gebreke blijven naar betrokken
gedupeerde liefhebber opdraaien voor de gemiste prijs van deze laatste.
8/ Gino verleende medewerking aan een studente uit de “Luca School of Arts” rond
positieve beeldvorming en herkenbaarheid van onze hobby bij jongeren.
9/ Op vraag van Gluon Art en Research en voor het bestendigen van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed gaan wij in gesprek met een kunstenaar die wil werken rond
luisteren naar vogels.
10/ We herhalen de oproep naar kandidaturen voor grote organisaties (= provinciale
kampioenschappen, de H. Mis, het Kampioenschap van België) in 2023 en de daarop
volgende jaren.

8

We weten met zijn allen dat dergelijke manifestaties de nodige voorbereidingen
vergen in de schoot van regio, gewest of maatschappij en willen jullie graag tijdig op
weg helpen.
11/ Congres op 05 november 2022 in de Kubox in Kuurne.
Beperkte kern werkt programma en praktische uitvoering uit. We danken nu reeds de
heer Rik Tanghe, meewerkend erelid, voor zijn engagement.
Administratie
1/ Secretariaatswerking:
- Momenteel gaat zo goed als alle aandacht naar vragen en problemen met
aankondigingen van zettingen en vergaderingen.
- Er werd geïnvesteerd in de upgrade van ons computerbestand.
- Alle problemen hieraan gelieerd, werden inmiddels bijgewerkt.
- De problemen met Isabel© zijn inmiddels uitgeklaard en opgelost.
- B-Post zag zijn eerder falen in en stuurde een creditnota voor onkosten voor de
bedeling van ons blad in…2022!!
2/ Admin :
Volgende geplande vergadering: 27 april 2022.
Tekst en uitleg bij vorige overlegmoment werd verstrekt.
3/ 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.
4/ Zettingsoft:
Zettingsoft blinkt steevast uit in eenvoud en zorgt er dan ook voor dat elke
maatschappij dit instrument probleemloos kan gebruiken.
Blijvend stimuleren van maatschappijen is en blijft ons aller opdracht!!
We verontschuldigen ons voor de onverhoopte problemen die kortelings zijn
opgedoken en doen er alles aan deze zo snel als mogelijk te verhelpen.
Hier en daar krijgen we de opmerking dat men niet over een laptop beschikt en
bijgevolg het zettinggebeuren bij de wedstrijd zelf niet digitaal kan uitvoeren.
In de praktijk kan men echter gewoon verder werken zoals vroeger en vervolgens aan
de pc het zettinggebeuren aanvullen zodat de uitslag alsnog op onze website en “De
A.Vi.Bo.-mail” wordt gepubliceerd.
Eertijds diende men immers nadien ook het uitslagenformulier in te vullen en door te
sturen naar de drukkerij.
Het is echter bijzonder handig om op de inschrijvingsbriefjes onmiddellijk het
lidnummer of vogel-id te noteren zodat bij de latere ingave op de pc dit veel vlotter
gaat.
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Het aanmaken van de uitslag en vervolgens doorzenden zijn eenvoudig en kunnen snel
en zorgeloos verlopen.
5/ Facebookgroep:
Blijvende aandacht op het strikt bewaken van informatie die wordt goedgekeurd.

Tucht en ICE:
- De lijst geschorsten wordt steevast bijgewerkt in Avibo-admin.
- De heer Jeroen Bouckhout vraagt om terug toegelaten te worden tot A.Vi.Bo.manifestaties na het verlopen zijn schorsing.
- De heer Christof Hemeryck vraagt Beroepscommissie aan om rehabilitatie te
verkrijgen na eerdere schrapping van de bondslijst.
- 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….
- Een foute aflevering van onze leverancier van kweekringen uit de eerste bestelronde
werd inmiddels rechtgezet. De kweekringen werden inmiddels opgestuurd naar
betrokken liefhebber.
- 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.
We benadrukken dat alle bestellingen uit de maatschappijen per gewest dienen
verzameld en in één gezamenlijke bestelling aan het secretariaat overgemaakt.
Liefhebbers die binnen de 2de en de 3de bestelperiode ringen aanvragen, betalen per
aanvraag 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.
- Het verslag van de jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad wordt overlopen en
waar nodig verduidelijkt.
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- In de drukte van het grote aantal mededelingen binnen de agenda op deze
vergadering ging het thema – aangebracht uit het coördinatorenoverleg rond het al
dan niet handhaven van de klever voor toekappers verloren.
- Introductie van het mailadres zangkeurraad@avibo.be .
Alle keuringsverslagen van officiële, regionale en gewestelijke keuringen kunnen
hierop worden toegezonden.
Alle vragen, problemen of opmerkingen inzake zangkeuringen en ons zangreglement
worden tevens op dit adres ingewacht.
- Overleg met het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad wordt gepland op het
secretariaat op 13 april 2022.
Concrete afspraken en voorbereiding van de keuringen, de verwerking en de
samenwerking binnen het dagelijks bestuur.
Stellingname inzake klever toekapper bespreken.
- De zangvoordracht bij de Dorpszangers uit Anzegem gaat op dit ogenblik door.

De A.Vi.Bo.-mail
- Collega Eddy deed inmiddels de controle van de jaargangen van ons blad op onze
website. We leggen de opgemerkte gebreken voor aan de programmeur en willen zo
snel als mogelijk de 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.

M/ Briefwisseling
1. Rouwbeklag
We vernamen het overlijden van dhr. Herman De Lat, KM De Dorpzanger Erpe.
Aan de familie bieden we onze blijken van deelneming aan.
2. Dhr. Geert Missinne, gewestleider Ingelmunster, uw mail van 9/4/2022
Aankondigingen van zettingen die omwille van de vogelgriep niet kunnen
doorgaan zullen NIET aangerekend worden.
3. Dhr. Geert Van Avermaet, coördinator, uw mail van 21/3/2022
Gewestelijke keuringen mogen doorgaan op weekdagen en zaterdagen.
4. Dhr. Wilfried Cosman, gewestleider Veurne, uw mail van 5/4/2022
Dank voor uw schrijven.
5. Dhr. Patrick Bossuyt, Molenzangers, Kuurne, uw mail van 17/3/2022
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Dank voor uw insteek. Wij bekijken hoe we eventueel op uw vraag een afdoend
antwoord kunnen geven.
6. Dhr. Marc Laseure, voorzitter Gouden Ring Show, uw mail van 17/3/2022
Dank voor uw sympathieke steun en schenking.

Namens het Bestuursorgaan,
Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
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