Bondsraad van 2 juli 2022 om 11.00 uur
Aanwezig: Guido Haeck (voorzitter bondsraad), Eric Strobbe en Stefaan
Dewitte (secretaris)
Rapporteur Filip Santens
Beklaagde Freddy Melkebeeck
Klacht van dhr. Gino Welvaert tegen dhr. Freddy Melkebeeck.
De rapporteur Filip Santens bracht verslag van zijn onderzoeksdaden
betreffende de aanklacht tegen dhr. Melkebeeck.
Kern van de klacht: “Op zaterdag 28 mei werd vogel Jelle van dhr. Freddy
Melkebeeck opgeroepen om gewestelijk gekeurd te worden tijdens de
zetting in Liedekerke. De gewestelijke zangkeurder van Herdersem (de
maatschappij waar Freddy lid is) stelde vast dat de aangeboden vogel niet
vogel Jelle zou zijn. Daarom werd er overgegaan tot een ringcontrole. Tijdens
de ringcontrole werd vastgesteld dat de aangeboden vogel niet de correcte
ring aanhad.”
.

BESLUIT VAN DE BONDSRAAD
Gelet op de verwijzing van de aanklacht door het dagelijks bestuur naar de
bondsraad van 3 juni 2022 (Bijlage A in het dossier)
Gelet op het verslag van de ringcontrole van 28 mei 2022 (bijlage B in het
dossier)
Gelet op de getuigenverklaring van dhr. Freddy Melkebeeck van 17 juni 2022
(bijlage C in het dossier)
Gelet op de uitnodiging tot verschijnen voor de bondsraad van 23 juni 2022
(bijlage D in het dossier)
Dhr. Freddy Melkebeeck geeft de feiten toe. Hij wist dat het niet vogel Jelle
was die hij ter keuring aanbood. Vogel Jelle zat al het volledige seizoen in
een volière om te kweken. Hij speelde met een andere vogel op de
bondskaart van Jelle. Het was die vogel die opgeschreven werd. Freddy
bood dan ook die vogel ter keuring aan. Hij betwist de fraude niet.
Daarom beslist de bondsraad het volgende:

Dhr. Freddy Melkebeeck wordt met onmiddellijke ingang voor de rest van het
seizoen 2022 effectief geschorst. Die schorsing geldt als eigenaar en als
tekenaar. Daarnaast wordt dhr. Freddy Melkebeeck voor twee seizoenen
(2023 en 2024) voorwaardelijk geschorst. Bij een volgende inbreuk wordt die
schorsing meteen effectief. Vooraleer dhr. Freddy Melkebeeck terug aan
wedstrijden kan deelnemen in het seizoen 2023 dient hij alle vogels waarvoor
hij bondskaarten aanvraagt ter keuring aan te bieden.
Tegen de beslissing van de bondsraad kan zowel de beklaagde als de
aanklager in beroep gaan zoals beschreven in artikel 13 litt. A. van de
statuten van Avibo en verder onder punt 14.25.02 van het reglement
inwendige orde Avibo. De termijn om in beroep te gaan bedraagt 14 da gen
te rekenen vanaf het verschijnen van de beslissing van de bondsraad in “De
A.Vi.Bo.-mail”.

