VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGAAN DD. 4 juni 2022
Aanwezig :
- Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
- Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
- Dhr. Dominique Baert, bestuurder

A/ Woord van de voorzitter
We kregen voorbije maand eens te meer flink wat voor de kiezen.
Naast het plotse ontslag van twee bestuurders volgde als het ware een spervuur aan
aanvallen op de grondslagen van onze liefhebberij. Zowel vanuit Europa doch tevens vanuit
andere wetgevende kamers werd onverhoeds de aanval ingeluid op de vogelhouderij in onze
contreien.
Collega’s Marnix en Dominique, samen met onze meewerkende ereleden, het Dagelijks
Bestuur van de Officiële Zangkeurraad, onze coördinatoren, onze gewestleiders, onze
organisatoren van kampioenschappen, onze maatschappijbesturen en tal van
sympathisanten, leden en aanverwanten zetten zich meer dan ooit schrap om verenigd een
nieuw hoofdstuk aan te vatten.
Zoals in de laatste A.Vi.Bo.-mail vermeld, is niet alles kommer en kwel.
Er zijn namelijk tal van lichtpuntjes die we jammer genoeg te vaak weg relativeren.
Ontmoeting met jeugdige en bruisende bestuursploegen met tal van vernieuwende ideeën –
zonder de grondslag van onze hobby aan te tasten – stemt mij althans gerust.
We kunnen bovendien tot onze uiterste genoegdoening vaststellen dat onze huidige
organisatoren van provinciale en nationale titelwedstrijden waarlijk hemel en aarde verzetten
om hun organisaties tot pareltjes om te toveren.
De gevestigde orde binnen onze werking samen met een massa vinkeniers dient dergelijke
initiatieven de nodige ruimte te geven om de nieuwe insteek naast de traditionele waarden in
ons samenzijn een eerlijke kans te geven.
Ik blijf er inmiddels van overtuigd dat we samen kunnen en zullen zegevieren!
Dank voor jullie blijvende tomeloze inzet en steun.

B/ Verslag vorige vergadering
Het vorig verslag werd goedgekeurd.

C/Mededeling van het Bestuursorgaan
Na de zware tegenslag van voorbije maand waar twee bestuurders hun ambt voortijdig
neerlegden, ging uw Bestuursorgaan onmiddellijk aan de slag.
Enigszins aangeslagen doch steevast met de blik op de toekomst en het welzijn van de
federatie en de vinkensport voor ogen, pleegden zij overleg met oude getrouwen uit ons
vinkeniersgild.
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Niettegenstaande onze voorgestelde wijziging van de Statuten in voorbije Algemene
Vergadering door tal van technische problemen het vereiste quorum niet haalde, creëert het
Wetboek voor Verenigingen en Vennootschappen toch nu reeds mogelijkheden om de hiaten
– zij het tijdelijk – op te vullen.
In het kader van coöptatie tot volgende Algemene Vergadering (op zondag 05 maart 2023 te
Waregem) werden gesprekken gevoerd met een aantal meer dan beslagen meewerkende
ereleden. Het is immers feit dat we zo snel mogelijk degelijk ingewerkte mensen nodig
hebben om in het afdoend bestrijden van de toenemende golf aan bedreigingen voor onze
hobby accuraat op te treden.
Na grondig en zorgvuldig overleg werden concrete afspraken gemaakt om de openstaande
mandaten alvast tot volgende Algemene Vergadering in te vullen met de heren Marc
Vantieghem en Rik Tanghe.
Zij zullen met ingang vanaf heden als “oud”-gedienden toetreden tot huidig Bestuursorgaan
en blijven in functie tot volgende Algemene Vergadering. Betrokken vergadering kan - al
naargelang - betrokken heren bevestigen in of ontslaan uit dit mandaat.
We danken Marc en Rik voor het aangegane engagement en wij zijn er alvast van overtuigd
dat hun ruime ervaring naast hun uitgebreide kennis van het vinkeniersbestaan het schip mee
op koers zal houden.

D/ Evolutie inzake Corona-maatregelen
De besmettingscijfers duiken verder naar beneden!
Het Bestuursorgaan blijft er niettegenstaande deze hoopvolle berichtgeving aan houden u
allen tot blijvende 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 en eerdere vaccins verliezen ernstig aan werkzaamheid!! Dat
er bovendien nieuwe varianten als kapers op de kust loeren, is een feit!
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!
Wij zijn steeds bereikbaar via ons mailadres info@avibo.be.
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag tussen 10u en 15u.
Bezoek is enkel mogelijk na telefonisch afspraak.
Uiteraard hopen we samen met u dat huidige tendensen zich doorzetten en nieuw onheil weg
blijft, zodat we onbekommerd kunnen blijven 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 !!!
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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/ 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.
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
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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.

F/ 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
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Het verdient echter absolute aanbeveling om deze aanpassing telkens in Avibo-admin te
realiseren.

G/ 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 zinloos !!
2/ Kampioenschap van België:
2022: regio “De Westhoek” in Houthulst
o Dominique brengt verslag uit rond huidige stand van zaken
o uitnodiging van hoogwaardigheidsbekleders en andere prominenten is rond
o werkvergadering voorzien op 10 juni 2022
o Roger Lecoutere heeft bevestigd om de fotoreportage te voorzien op komend
KvB
3/ 12 maatschappijen worden aangemaand om de onderrichtingen uit ons Reglement
Inwendige Orde inzake de bescherming van ons Nationaal Kampioenschap op te
volgen!
Hoofdstuk 14.2 artikel 16 stipuleert :
De zaterdag voor en de maandag na het Nationaal Kampioenschap mogen geen
klassementszettingen of kampioenschappen van steden en gemeenten
georganiseerd worden.
4/ Aanvraag erkenning vogelhoudersfederatie bij ANB vanaf 2022 :
Wordt eerstdaags afgewerkt en ingediend.
5/ De Ondernemingsrechtbank van Kortrijk bezorgde ons de bevestiging van de
neerlegging van onze goedgekeurde balans van het boekjaar 2021.
6/ Publieke consultatie aangaande een ontwerp van gedelegeerde verordening over
mogelijke vrijstelling van registratie als houder van dieren.
De voorzitter tekende - namens de federatie en alle vinkeniers - bezwaar aan bij de
Europese Commissie rond dergelijke - overigens zinloze - verordening.
7/ Op vrijdag 03 juni vond een vergadering van het dagelijks bestuur van NOFON in Aalst
plaats.
Naast een check up van de huidige stand inzake het komende Championship werd
uitgebreid van gedachten gewisseld rond huidige negatieve spiraal inzake wetgevende
initiatieven:
o Voorstel verordening Europa
o Vogelgriep
o Soortenbesluit
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o
o
o
o

Ringenbesluit
Relatie met ANB
Strengere regelgeving in Wallonië
…

Alle vogelhouders zullen vooral dringend samen een vuist moeten maken en juridisch
degelijk onderbouwd in het verweer moeten gaan. Het is naar ons aanvoelen immers
reeds voorbij vijf voor twaalf en onze hobby komt danig onder druk te staan dat niks
doen geen optie is!!
NOFON zal op eerstkomend overleg met het bestuur van de Nationale Raad van
Dierenliefhebbers een duidelijk standpunt innemen rond aanpak en strategie. De
vereniging is bereid om ook met andere verenigingen tot verregaande samenwerking
over te gaan om verenigd de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
8/ De voorzitter contacteert “Liberas” (centrum voor de geschiedenis van het vrije
denken en handelen) rond de borging van ons archief in het kader van Immaterieel
Cultureel Erfgoed.
9/ 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.
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.
10/ Zoals in de laatste A.Vi.Bo.-mail gemeld worden meer en meer problemen gemeld
met gsm-toestellen die tijdens de zetting afgaan en waar bijwijlen ook wordt op
geantwoord!! Deze houding is onsportief en zonder meer laakbaar!
Toestellen dienen zeker worden uitgeschakeld of -beter nog – niet meegenomen in de
reke!!
11/ De voorzitter ontving nog steeds geen respons van de collega’s van Vimibel inzake
een voorgelegde kwestie.
12/België is internationaal officieel vrij van vogelgriep doch er blijft absolute
waakzaamheid geboden!!
Door de gunstige evolutie in de besmettingsdruk worden de algemene maatregelen
vanuit het FAVV vanaf zaterdag 14 mei 2022 als volgt bijgesteld:
o De ophokverplichting wordt opgeheven, zowel voor
hobbypluimvee als voor professioneel gehouden pluimvee.
o Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt
eveneens opgeheven.
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o 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!
13/ 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, voor zijn reeds verricht titanenwerk en blijvend engagement.

Administratie
1/ Secretariaatswerking:
- Momenteel worden de laatste vragen en problemen met aankondigingen van
zettingen en verwerken van uitslagen weggewerkt.
-

Tot onze verbijstering blijkt na de laatste controle van financiën en boekhouding:
o het gewest Waregem nog steeds een openstaande rekening te hebben.
We betreuren het feit dat spijts onze aanmaningen betrokken gewest in
gebreke blijft.
o De Goudvink uit Rijmenam reeds een tijdlang een openstaande schuld
heeft aan de federatie.
Betrokken gewest en maatschappij zullen zolang de schuld blijft open staan geen
drukwerken meer ontvangen.

-

Op aangeven van een attent lid werd een spaarrekening geopend bij een andere
bank om onze spaartegoeden te spreiden en bijgevolg veilig te stellen.

-

Alle zettingformulieren uit vorige jaren werden inmiddels terug betaald. Gezien de
bijkomende administratieve gevolgen die dit heeft, wordt deze actie nu definitief
afgesloten.
Waar wij aanvankelijk deze periode wensten af te sluiten op 31 maart 2022 lieten
wij deze - mede door de verspreide slagorde waarin ze ons bereikten - in stilte tot
op heden doorlopen.

-

De stijgende prijzen aan de pomp doen terechte vragen rijzen rond de
kilometervergoeding voor onder meer onze officiële zangkeurders in opdracht.
Marnix maakt een simulatie met de impact van een eventuele aanpassing van de
vergoeding.

2/ Admin :
Tekst en uitleg bij vorige overlegmoment werd verstrekt.
3/ Website en “De A.Vi.Bo.-mail”:
Ideeën naar toekomst en evolutie. (verwerking Ronde van Vlaanderen, gerichte
opzoekingen…)
7

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:
Dankzij de gedreven en stipte opvolging van plaatselijke besturen detecteerden we
onvolkomenheden in dit programma. Onze programmeur toog onmiddellijk aan de
slag om gemelde problemen aan te pakken.
Een nieuwe update werd inmiddels gelanceerd waarin de vastgestelde probleempjes
werden aangepakt. Tot onze tevredenheid blijkt op heden alles naar wens te verlopen.
Dank aan Marc Vantieghem die de ontwikkelingen binnen deze telg bewaakt en
koestert tot welzijn van onze werking.
Zettingsoft blinkt steevast uit in eenvoud en zorgt er dan ook voor dat elke
maatschappij dit instrument probleemloos en vooral gratis kan gebruiken.
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 eens te meer dat:
In de praktijk men gewoon verder kan 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.

In de context van dit verhaal is het 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 bijzonder eenvoudig en
kunnen snel en kommerloos worden verwerkt en gepubliceerd op onze website
www.avibo.be .
Tot onze grote tevredenheid stellen we vast dat op vandaag meer dan 98% 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
medewerkers, bestuursleden, gewestleiders en coördinatoren die het beste van
zichzelf geven om dit prachtige resultaat te verwezenlijken.
Een aantal maatschappijen blijkt blijvend problemen te ondervinden. Wij weten niet
wat er aan de hand is en dringen erop aan om via de gewestleider en/of de
coördinator de nodige stappen te zetten om ook hun leden en deelnemers te
publiceren.
Het gaat om : “De Roodborstjes” uit Oostkamp, gewest Brugge;
“De Paradijsvogels” uit Veurne, gewest Veurne en
“Recht en Eerlijk” uit Eernegem, gewest Gistel.
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5/ Facebookgroep:
Blijvende aandacht op het strikt bewaken van informatie die wordt goedgekeurd.
Het correct en tactvol omgaan met elkaar is en blijft grondslag van degelijke
communicatie.
In dit kader volgende quote gevonden:
“Je vuile was hoort in de wasmachine, niet op facebook!”
Tucht en ICE:
- De lijst van geschorsten wordt steevast bijgewerkt in Avibo-admin.
- Het Dagelijks Bestuur van de A.Vi.Bo. vzw heeft overeenkomstig de Statuten artikel
14, zoals beschreven in de Statuten en Reglement Inwendige Orde van maart 2022,
beslist:
• de heer Sneppe Johan, lidnummer 031213, lid bij De Sijseelse Botvink Sijsele,
gewest Brugge, wegens bedrog en inbreuken op het Reglement Inwendige Orde;
•

de heer Melckebeeck Freddy, lidnummer 000831, lid bij KM Het Lustig Vinkje
Herdersem, gewest Denderstreek, wegens bedrog en inbreuken op het Reglement
Inwendige Orde;

door te verwijzen naar de Bondsraad.
- 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….
- Door een administratieve fout bij onze producent bleken er in de levering van de tweede
bestelperiode fouten te zijn geslopen. Onze producent zette na onze melding de fout
onmiddellijk recht, waarvoor dank. Wij vermelden hierbij dat elke vogel een uniek
ringnummer dient te dragen.
- 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.
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.
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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.
Hoedt u hier zeker bij uw keuze geen vogels voor te zetten waar enige twijfel kan
rijzen.
De meest correcte voorzanger biedt immers beste garanties op leerlingen met een
geldig Vlaams vinkenlied!
- De Officiële Zangkeurraad hernam zijn werkzaamheden. Onder de enthousiaste
begeestering van de ondervoorzitters wordt bijzonder goed werk geleverd.
In navolging van de overigens terechte opmerking van onze coördinatoren en onder
stimulerende impuls van de ondervoorzitters werden alle regio’s inmiddels bezocht.
Deze prestatie verdient onze algemene achting en dankbaarheid.
We zijn uiteraard aangenaam verrast door de eerder beperkte aanwezigheid van
vogels met afwijkende zangen op de meeste van de gecontroleerde wedstrijden.
In de rand dient echter te worden vermeld dat bepaalde regio’s blijkbaar vasthouden
aan het cultiveren van gezang dat een aanfluiting is van de grondslagen van ons
zangreglement. We roepen iedereen op om op verantwoorde wijze deze anomalieën
te weren.
We kunnen niet genoeg herhalen dat ons zangreglement moet zorgen voor cohesie
binnen onze rangen. Waar je ook aan wedstrijden deelneemt, geldt immers eenzelfde
richtlijn.
Het oogluikend toelaten van zogenaamde streekdialecten leidt tot pijnlijke
misverstanden en jammerlijke en vooral te vermijden discussies.
- We wijzen maatschappijbesturen op het feit dat zij steeds een gewestelijk
zangcommissaris in hun rangen dienen te hebben. Deze maakt tevens deel uit van de
gewestelijke zangcommissie.
De gewestleider kan uit deze pool putten om gewestelijke zangkeuringen uit te
voeren. Bij belet van de zangcommissaris kan de gewestleider de voorzitter of de
afgevaardigde van de maatschappij vorderen om deze opdracht te vervullen.
- Een aantal gewesten binnen een regio groeiden naar elkaar toe en beslisten om
steevast hun gewestelijke keuringen regionaal te laten verlopen.
We hebben hier als Bestuursorgaan uiteraard geen probleem mee, doch we
beklemtonen dat de gewestelijke werking minstens evenwaardig is!
- Officiële zangkeurders worden geacht hun engagement op te nemen.
Voor een groot deel van onze keurders blijkt dit geen probleem. Een aantal echter
meldt zich steeds af.
Het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad beraadde zich rond dit steeds
vaker voorkomend fenomeen.
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Aan- en afwezigheden worden geïnventariseerd en conclusies zullen hier worden aan
gekoppeld.
- 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.
We stellen enkele problemen vast bij de tarieven van keuringen. We herhalen
hieronder de bedragen.
-Aanvraag keuring in beroep 60€
-Aanvraag keuring in hoger beroep 85 €
-Aanvraag keuring in cassatie 100€
-Administratiekost afgekeurde vogel bij speciale opdracht 15€
-Administratiekost afgekeurde vogel gewestelijke of regionale keuring 15€
-Administratiekost inleveren bondslidkaart na oproeping keuring 25€

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.

H/ Briefwisseling en diversen
1. Mevr. Valerie Vermeersch, coördinator, uw mail van 1 juni 2022
De afgevaardigde moet zorgen dat het reglement van inwendige orde nageleefd
wordt.
Namens het dagelijks bestuur,
Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
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