VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGAAN DD. 13 MEI 2022
Aanwezig :
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
- Dhr. Dominique Baert, bestuurder
A/ Woord van de voorzitter
Half mei en de zomer lijkt nu reeds behoorlijk op gang.
In de kweekvolières wordt duchtig gebroed en ook de speelvogels komen langzaam aan in
topvorm.
Besturen zetten hun beste beentje voor om onze liefhebbers te plezieren en de vinkensport
de eer te geven die ze verdient.
Liefhebbers nemen de draad weer op en corona lijkt voor sommigen allang vergeten.
Onze officiële zangkeurders zijn met frisse moed gestart en brachten vanuit de reke reeds een
aantal keer heuglijk nieuws mee.
Het feit dat vogels geldige zang zingen, onderlijnt de stipte en strikte opvolging van onze
liefhebbers bij het opleren van hun kwekelingen. Dat plaatselijke besturen mee de correcte
zang bewaren is geruststellend. Waar voor aanvang van het speelseizoen iedereen dacht dat
het er slecht aan toe ging met de zang – na twee jaar corona – blijkt dit in de feiten te
worden tegengesproken.
Inmiddels dagen de provinciale kampioenschappen op!
We durven hopen dat elk kampioenschap kan bogen op een stevige opkomst en prachtige
resultaten.
Het is alvast mijn stelling dat elke deelnemer een winnaar is!
Volgende week is het verzamelen geblazen om de afspraken voor het komende
Kampioenschap van België vast te leggen op de eerste werkvergadering. Na meer dan twee
jaar gedwongen rust kijkt iedereen ongetwijfeld uit naar het weerzien en de gezelligheid.
Ik hoop jullie alvast in Jonkershove te mogen ontmoeten.
Gezien onze drukke agenda houd ik het hier alvast voor bekeken zodat de collega’s er volop
tegenaan kunnen gaan.

B/ Mededeling:
Om uiteenlopende redenen werd ons Bestuursorgaan afgelopen weken in het hart getroffen
door behoorlijk zwaar onheil.
Twee bestuurders zien zich jammer genoeg – zo goed als gelijktijdig - genoodzaakt onze
werking met onmiddellijke ingang te verlaten.
-

De heer Eddy Dejonghe ziet zich om persoonlijke reden genoodzaakt al zijn officiële
functies neer te leggen.
Uiteraard danken we hem voor zijn gedreven inzet in alle functies die hij binnen onze
federatie bekleedde.
Eddy verzekerde ons alvast van zijn blijvende loyaliteit naar onze federatie en de
werking.
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-

Niet totaal onverwacht – voor ons althans – vroeg de heer Gilles Peirs ons zijn ontslag
binnen het Bestuursorgaan te aanvaarden.
De combinatie tussen zijn uitermate drukke beroepsbezigheden en de verplichtingen
binnen zijn mandaat dwongen hem de voorbije tijd al te vaak tot het maken van
bijzonder moeilijke keuzes.
Dit ontslag betekent voor ons alvast een zware klap gezien onze hoge verwachtingen
naar Gilles toe. Zijn jeugd en inventiviteit boden naar ons aanvoelen heel wat
garanties voor de toekomst.
Gilles herhaalde zijn uitnodiging om massaal op te dagen op komend Kampioenschap
van de A.Vi.Bo.-kring waar hij mee zijn schouders onder zet.

De bijzonder ongelukkige timing en het feit dat twee mensen gelijktijdig afhaken deed ons
aanvankelijk twijfelen om op hun vraag in te gaan.
Het moet echter duidelijk zijn dat wij geenszins mensen willen beïnvloeden om binnen het
vrijwilligerswerk gedwongen verder te werken.
Ons respect voor collega’s en medewerkers is dermate groot dat wij – hoe moeilijk dit ook is –
dankbaar zijn voor wat zij hebben betekend en gepresteerd. Dat wij bovendien ook in de
toekomst kunnen blijven rekenen op hun steun en sympathie stemt ons alvast hoopvol.
Uw huidig Bestuursorgaan – enigszins verweesd achter blijvend - gaat na een periode van
beraadslaging en informele contact name de nodige stappen zetten om deze hiaten zo snel
als mogelijk in te vullen.
De onderrichtingen in en de mogelijkheden geschapen vanuit het nieuw Wetboek van
Verenigingen en Vennootschappen bieden alvast enig soelaas bij het bedenken van creatieve
oplossingen.

C/ Verslag vorige vergadering
Het verslag werd goedgekeurd.

D/ Huidige situatie inzake Corona-maatregelen
De tendensen in de besmettingscijfers zijn en blijven geruststellend!
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.
We roepen tevens onze oudere leden op om van zodra ze worden uitgenodigd voor een
eventuele 4de prik deze onverwijld te nemen.
Het beestje is immers NIET weg!!
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!
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Het secretariaat A.Vi.Bo. blijft zoals eerder gemeld intussen 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 onbekommerd
kunnen genieten van onze wondermooie hobby.
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.

E/ Huidige situatie vogelgriep
Na de problemen vorige maand in de ruime regio rond Meulebeke, vaardigde het FAVV in de
nacht van 28 op 29 april laatstleden de opheffing van de schutkringen uit.
Door de gunstige evolutie in de besmettingsdruk worden de algemene maatregelen vanuit
het FAVV vanaf zaterdag 14 mei 2022 als volgt bijgesteld:
- De ophokverplichting wordt opgeheven, zowel voor hobbypluimvee als voor
professioneel gehouden pluimvee.
- Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven.
- Het binnen of afgeschermd voederen van alle pluimvee blijft evenwel verplicht.
Het Agentschap acht, na overleg met experten, de kans hoog dat de circulerende
besmettingen bij wilde vogels inmiddels een endemisch karakter kregen en het risico op
uitbraken bijgevolg sterk aanwezig blijft!
Uw Bestuursorgaan gesteund door een aantal bevriende politici houdt inmiddels de vinger
aan de pols om elke opportuniteit die zich voordoet aan te grijpen om onze hobby uit dit
onverkwikkelijk verhaal los te weken.

F/ Mutaties van vogels boven 700 liedjes.
Door de beperkingen inzake de toegankelijkheid van ons secretariaat - zoals eerder vermeldneem je best eerst contact om een afspraak vast te leggen.
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We herhalen eerdere onderrichtingen inzake de verplichting rond mutaties van vogels boven
700 liedjes.
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 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.
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G/ Nazicht computerledenlijsten en afgeleverde bondslidkaartlijsten
- Computerledenlijsten
Maatschappijen die hun gegevens steevast aanpassen in Avibo-admin dienen geen lijsten af te
leveren.
Gelieve echter wel steeds onmiddellijk bij te werken.
Zij die niet werken met Avibo-admin worden gevraagd dringend de verbeterde
computerledenlijsten en bondslidkaartlijsten te bezorgen aan het secretariaat.
Ook van de later afgeleverde bondslidkaarten dient telkens een lijst overgemaakt aan het
secretariaat.
- Bondslidkaartlijsten
a) U doet de wijzigingen via Avibo-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 Avibo-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 bij
hoogdringendheid verwacht.
Van bondslidkaarten die achteraf worden uitgereikt, dient onmiddellijk een lijst opgestuurd
te worden naar het secretariaat te Kuurne zodat we steeds beschikken over de laatste
gegevens
Het verdient echter absolute aanbeveling om deze aanpassing telkens in Avibo-admin te
realiseren.

H/ De provinciale kampioenschappen
Wij ontvingen de beschrijven van deze organisaties en het beloven stuk voor stuk pareltjes te
worden. De beschrijven worden via “De A.Vi.Bo.-mail” kenbaar gemaakt.
Het Bestuursorgaan houdt eraan om op de onderscheiden organisaties zo veel als mogelijk
aanwezig te zijn. Op die wijze willen we de verbondenheid tussen alle vinkeniers
beklemtonen.
De huidige samenstelling noopt er ons echter jammer genoeg toe bepaalde keuzes te maken.
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Om onze vinkeniers en de onderscheiden organisatoren een hart onder de riem te steken en
de nodige promotie voor ons naderend Kampioenschap van België te maken zullen wij alvast
aanwezig zijn op volgende provinciale kampioenschappen:
West-Vlaanderen: Dominique
Oost-Vlaanderen: Gino
Brabant: Marnix
Vriendenkring: het Bestuursorgaan
We hopen op uw talrijke aanwezigheid op deze feestelijke bijeenkomsten!

I/ “De A.Vi.Bo.-mail” en www.avibo.be .
- “De A.Vi.Bo.-mail”
Dat we inmiddels op weekbasis circa 1.700 lezers hebben is een onverhoopt succes!
Problemen inzake de publicatie van uitslagen uit vorig verslag werden inmiddels deugdelijk
verholpen door onze programmeur.
Blijvende dank gaat uit naar onze schrijvers die langzamerhand de weg naar ons nieuwe
informatiekanaal hebben ontdekt en meewerkend erelid Rik Tanghe die blijvend zijn
taalgevoel aanwendt in het redigeren van de ingezonden artikels.
Het toenemend aantal abonnees op onze “A.Vi.Bo.-mail” naast de positieve kritieken sterken
ons geloof in het feit dat we op deze wijze voor een groot deel van onze liefhebbers een
waardige opvolger van ons aloude blad hebben gecreëerd.
- www.avibo.be
Onze website wordt vaker en vaker geconsulteerd door externen en is en blijft 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 daar - met één week vertraging echter - geconsulteerd worden.
Zo goed als alle maatschappijen slaagden er op vandaag in om hun zettingen tijdig te
publiceren op onze website via Zettingsoft.
Van volgende maatschappij ontbreekt op heden enige aankondiging:
- De Goudvink uit Rijmenam.
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 natuurinspectiediensten.
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!!
Door een aantal omstandigheden verwijderden volgende maatschappijen een aantal
aangekondigde zettingen:
- Klein Maar Moedig uit Scheldewindeke
- KM De Jonge Vinkeniers uit Jabbeke
Dat er op heden ongeveer 2.900 zettingen werden aangekondigd, stelt ons gerust en laat het
beste verhopen voor de toekomst.

J/ Stuurgroepen
Algemeen beleid
1/ 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 !!
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 inmiddels bij de
organisatoren
o uitnodiging van hoogwaardigheidsbekleders en andere prominenten is rond
o trofee geschonken door Marc Laseure (Gouden Ring Show)
o werkvergaderingen voorzien op 20 mei en 10 juni 2022
3/ Aanvraag erkenning vogelhoudersfederatie bij ANB vanaf 2022 :
Wordt eerstdaags afgewerkt en ingediend.
4/ Publieke consultatie aangaande een ontwerp van gedelegeerde verordening over
mogelijke vrijstelling van registratie als houder van dieren.
Wij zullen hierop reageren.
5/ Op vraag van Gluon Art en Research en voor het bestendigen van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed gingen wij inmiddels in gesprek met een kunstenaar die wil werken
rond luisteren naar vogels.
6/ 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.
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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.
Het provinciaal kampioenschap van West-Vlaanderen 2023 werd reeds toegewezen
aan de Bogaardvink uit Kortemark.
7/ 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 worden de laatste vragen en problemen met aankondigingen van
zettingen en verwerken van uitslagen weggewerkt.
2/ Admin :
Volgende geplande vergadering : 1/6/2022 op het secretariaat.
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 ontvangen blijvend de opmerking dat men niet over een laptop beschikt en
bijgevolg het zettinggebeuren bij de wedstrijd zelf niet digitaal kan uitvoeren.
We herhalen uit vorig verslag:
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.
Het aanmaken van de uitslag en vervolgens doorzenden zijn eenvoudig en kunnen snel
en zorgeloos verlopen.
Tot onze grote tevredenheid stellen we vast dat op vandaag reeds 93% van de
uitslagen van zondag ll. binnen zijn. Vanaf 10h15 komen reeds de eerste uitslagen
binnen en kunnen via onze website geconsulteerd worden. We danken van harte alle
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medewerkers, bestuursleden, gewestleiders en coördinatoren die het beste van
zichzelf geven om dit prachtige resultaat te verwezenlijken.
5/ Facebookgroep:
Blijvende aandacht op het strikt bewaken van informatie die wordt goedgekeurd.

Tucht en ICE:
- De lijst van geschorsten wordt steevast bijgewerkt in Avibo-admin.
- De heer Jeroen Bouckhout wordt terug toegelaten tot A.Vi.Bo.-manifestaties.
- De heer Christof Hemeryck kreeg rehabilitatie van de Beroepscommissie en kan
bijgevolg terug deelnemen aan wedstrijden.
- De heer Antoon Vandecasteele blijft geschrapt van de bondslijst!
Betrokkene liet immers na een verzoek tot rehabilitatie te richten aan de
Beroepscommissie.
Intussen slaagde hij er blijkbaar in om aan te sluiten bij Vimibel!
De voorzitter contacteerde inmiddels de collega’s van Vimibel om overeenkomstig
onze afspraken betrokkene ook daar te weren.
Hij kan hoe dan ook NIET worden toegelaten tot enige A.Vi.Bo.-manifestatie noch als
eigenaar noch als tekenaar!!
Betrokkene nam - tevens en totaal in strijd met de geldende reglementering - reeds
deel aan zettingen binnen onze federatie onder meer op naam van zijn echtgenote,
mevrouw Kristien Vandenberghe.
Mevrouw Vandenberghe is lid bij KM De Verenigde Liefhebbers uit Ardooie, gewest
Ardooie.
Gezien de flagrante overtreding van onze interne afspraken wordt mevrouw
Vandenberghe met onmiddellijke ingang geschrapt van de bondslijst. (Hfdst 5, 05.07
art 01 van het Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo.)
- 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 3de bestelperiode voor kweekringen 2022 loopt af op 15 juni 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.
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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.
- De Officiële Zangkeurraad hernam zijn werkzaamheden. Onder de enthousiaste
begeestering van de ondervoorzitters wordt goed werk geleverd.
We zijn uiteraard aangenaam verrast door de eerder beperkte aanwezigheid van
vogels met afwijkende zangen op gecontroleerde wedstrijden.
- Het mailadres zangkeurraad@avibo.be doet inmiddels zijn werk.
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.

De A.Vi.Bo.-mail
- De hiaten in de jaargangen van ons blad op onze website worden – van zodra hier tijd
voor is - weggewerkt. Op die wijze willen we onvolkomenheden wegwerken.
-

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.

K/ Briefwisseling en diversen
1. Rouwbeklag
We vernamen het overlijden van mevr. Lea Thienpont, echtegenote van eregewestleider Julien Decock.
Aan Julien en familie bieden we onze oprechte blijken van deelneming aan.
2. KM Verenigde Liefhebbers, Ardooie, uw mail van 7/5/2022
Zie hoger onder Stuurgroepen / Tucht
3. De Dorpzangers, Anzegem, uw mail van 21/4/2022
Nota genomen van de terugkeer naar het vroegere lokaal De Speldoorn.
4. De Kasteelvink, Eksaarde, uw mail van 21/4/2022
Nota genomen van de naamsverandering van het lokaal : OC De Wisse.
5. De Moubekevink, Zedelgem, uw mail van 19/4/2022
Nota genomen van uw mededeling.
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Namens het dagelijks bestuur,
Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
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