VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGAAN DD. 9 juli 2022
Aanwezig :
-Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
-Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
-Dhr. Dominique Baert, bestuurder
-Dhr. Marc Vanthiegem, bestuurder
Verontschuldigd :
-Dhr. Rik Tanghe, bestuurder
A/ Woord van de voorzitter
Vorige vergadering waren we nog in gespannen verwachting rond de provinciale
kampioenschappen en ons nationaal festijn. De verwachtingen waren hoog gespannen na
twee jaar corona.
De provinciale kampioenschappen kenden een warrig verloop. Enkel Antwerpen en VlaamsBrabant konden bogen op een normaal verloop. Wat zich in Oost- en West-Vlaanderen op
datzelfde ogenblik afspeelde hield het midden tussen een zondvloed en complete chaos.
Spijts de volgehouden inspanningen van de organisatoren en de talrijke medewerkers
beslisten de weergoden over het verloop.
Ons nationaal kampioenschap kreeg na zoveel tegenslag alvast de weergoden mee.
Na twee jaar noodgedwongen aan de kant zitten etaleerden de organisatoren van regio “De
Westhoek” uit het goede hout gesneden te zijn en presenteerden een glorieus spektakel.
Tal van medewerkers presteerden het opnieuw of voor het eerst om de hun toegewezen
taak met verve te vervullen. Heel wat “liefhebbers” gaven jammer genoeg “niet thuis” doch
de echte “die-hards” tekenden alvast present op een wedstrijd doorspekt met alle
noodzakelijke ingrediënten die aloud vinkenieren kenmerkt.
De feestelijke hulde aan alle kampioenen en laureaten als sluitstuk op zoveel moois werd op
hoger niveau gehesen door de bijzonder geapprecieerde aanwezigheid van een aantal
politieke zwaargewichten die onomwonden hun sympathie voor onze hobby
herbevestigden.
De eerste vergadering na ons nationaal kampioenschap kenmerkt zich door evaluatie en
introspectie.
Inderdaad we stevenen met vastberadenheid af op het einde van het speelseizoen en hier
en daar dienen lessen te worden getrokken.
Liefhebbers, maatschappij-, gewest- en regiobesturen ervaarden ongetwijfeld
mogelijkheden en tekortkomingen in verloop van huidig speelseizoen.
Hun inbreng is belangrijk en dient onverkort te worden verwoord op één van de adviserende
vergaderingen in september om vervolgens waar nodig en mogelijk vertaald naar acties voor
de toekomst.
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Mij is alvast de doorgedreven vastberadenheid van zovele medewerkers en liefhebbers niet
ontgaan. Zonder hen en hun bijzondere inbreng waren voorbije feesten zonder meer tot
rouwplechtigheden verworden.
Dank !!
B/ Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.
C/ Felicitaties
Hartelijk gefeliciteerd aan collega Rik Tanghe en echtgenote Marleen ter gelegenheid van
hun 40-ste huwelijksverjaardag.
D/ Opvolging evolutie Corona-maatregelen
In vorige vergaderingen werd steevast de nadruk gelegd op het sluimerende gevaar van
opflakkeringen van het vermaledijde virus.
De opkomst van de nieuwe coronavariant Omikron BA.4 en BA.5 is op zijn minst hoogst
alarmerend en dreigt eens te meer ons gezondheidssysteem onderuit te halen.
Vanuit deze stelling blijven we al onze leden oproepen om steevast de nodige
voorzorgsmaatregelen toe te passen.
We roepen tevens op om van zodra leden worden uitgenodigd voor een eventuele 4de prik,
deze onverwijld te nemen.
Om de zwakkeren onder ons blijvend te beschermen en geen onnodige risico’s te nemen,
houden we er bovendien aan iedereen op te roepen om blijvend al te nauwe contacten te
vermijden.
Social distancing is en blijft een niet te versmaden zekerheid in deze!
In dit kader blijft het secretariaat A.Vi.Bo. zoals eerder gemeld intussen gesloten voor het
publiek. Enkel na telefonische afspraak wordt u toegelaten.
Uiteraard hopen we samen met u dat huidige tendensen geen hypotheek leggen op ons
samen genieten en samenzijn in het kader van het beleven van onze 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.
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E/ Naklanken Kampioenschap van België
Het blijft een jaarlijkse doch daarom niet minder bizarre vaststelling dat op de zaterdag voor
en de maandag na onze feestdag bij uitstek heel wat liefhebbers de reke vullen met
bijzonder sterke vogels.
Naar ons kampioenschap sturen zij namelijk hun kat!
Op deze wijze sluiten dergelijke leden zich feilloos aan bij de grijze, grauwe groep van
negativisten.
Te ver, te dicht, te warm, te koud, te droog, te nat, te oud, te jong en andere flauwe excuses
worden feilloos aangehaald!
Dit terwijl 565 echte vinkeniers zich niet uit hun lood lieten slaan en de verplaatsing wel
maakten om te vertoeven tussen gelijkgestemden en om bovendien samen een
spreekwoordelijke vuist te maken tegen wat de vogelhouderij in Vlaanderen bedreigt!
De organisatoren van regio “De Westhoek”, onder leiding van hun frontman Eddy
Vermoortele, bewogen – na meer dan twee jaar geduld - waarlijk hemel en aarde om onze
jaarlijkse feestdag tot een hoogfeest te maken.
Hun organisatie benaderde zonder meer de perfectie en geen deelnemer noch andere
sympathisant voelde zich niet welkom en wel omgeven.
Een meer dan verdiende en dikke proficiat aan de vele bezielers en nog talrijkere
vrijwilligers/medewerkers bij het welslagen van dit evenement.
De inzet van de gemeentelijke diensten onder leiding van een begeesterde ploeg uit het
College van Burgemeester en Schepenen van Houthulst zorgde voor optimale veiligheid en
meer dan verzorgde accommodatie.
De aanwezigheid van Vicepremier en Minister van Justitie en de Noordzee, de heer Vincent
Van Quickenborne, naast de opgemerkte aanwezigheid van de Gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen en aloud voorvechter van de vinkensport, de heer Carl Decaluwe, samen
met eerder aangehaald College van Burgemeester en Schepenen van Houthulst zorgden
alvast voor het nodige aanzien bij de officiële hulde.
Bijkomend gewicht werd in de schaal gelegd door de meer dan gewaardeerde aanwezigheid
van tal van collega’s en goede vrienden uit bevriende vogelfederaties en NOFON.
Bijzondere dank aan onze fotograaf Stephan Vermeersch, die in een eerste optreden,
uitzonderlijk knap werk wist te realiseren. In onderlinge contacten blijkt hij alvast bereid om
ook in de toekomst als verslaggever met onze federatie in zee te gaan.
Evaluatie van de opkomst:
- Volgende gewesten verdienen onze bijzondere achting en respect. Alle maatschappijen
waren namelijk aanwezig uit de gewesten Avelgem, Gistel , Ieper, Oostnieuwkerke,
Torhout, Veurne en Zonnebeke!
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- Het gewest Torhout onder de stimulerende impuls van hun gewestleider/coördinator
Valerie Vermeersch was sterkst vertegenwoordigd met zegge en schrijve 100 vogels.
- Het gewest Denderstreek (zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant) met 13 aanwezige
vogels laat verschillende West-Vlaamse gewesten achter zich en weet zich op deze
uitzonderlijke wijze te onderscheiden.
- 51 maatschappijen lieten jammer genoeg verstek gaan op het hoogfeest van de
vinkensport.
Oorzaken voor dit afkalven zijn ongetwijfeld legio doch al te vaak wordt het gebrek aan
waar engagement en geloof in wat we willen realiseren, weerhouden.
In het huidig maatschappelijk denken berusten heel wat mensen jammer genoeg in wat
gebeurt en doen geen verdere moeite om verbondenheid te etaleren.
De afgevaardigden van deze maatschappijen, als stemgerechtigd lid van de vzw, dienen
dringend initiatief te nemen om in de schoot van eigen maatschappij deze vaststelling ter
sprake te brengen. Het is bovendien bijzonder eigenaardig dat afgevaardigden zelf de
doelstellingen van de eigen vzw niet ondersteunen door afwezig te blijven!!
- Wanneer door vertrouwenspersonen onomwonden wordt opgeroepen tot boycot van
ons kampioenschap uit onvrede met beslissingen van de Officiële Zangkeurraad stemt dit
tot nadenken.
Sportiviteit houdt immers in dat we ons kunnen verzoenen met scheidsrechterlijke
beslissingen en ons vermeend gelijk niet hanteren als sloophamer bij grote organisaties
of als dynamiet onder de fundamenten van de federatie!
Alvast een meer dan bizarre werkwijze om zijn gelijk te willen halen!!
F/ Het Kampioenschap van België in 2023
Op 25 juni 2023 vindt het 63ste Kampioenschap van België voor Vlaamse vinkenzang plaats.
Contacten werden inmiddels gelegd doch het blijft nog even wachten op definitieve
toezegging om het volgende vinkeniersmoment bij uitstek vast te leggen.
Regio’s, gewesten of maatschappijen die de uitdaging willen aangaan kunnen nog steeds
kandideren.
G/ Kandidaturen Provinciale Kampioenschappen 2023
Op zondag 04 juni 2023 vinden naar jaarlijkse traditie onze Provinciale Kampioenschappen
plaats.
Geïnteresseerde maatschappij-, gewest- en regiobesturen worden uitgenodigd deze
organisatie ter harte te nemen en per kerende hun kandidatuur te stellen. Enkel voor de
provincie West-Vlaanderen ontvingen wij de kandidatuur van “De Bogaardvink” uit
Kortemark, gewest Torhout.
De overige provincies staan tot op heden open en te begeven.
H/ Kandidatuur Kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring 2023
Wij ontvingen op heden nog geen kandidatuur om deze organisatie waar te nemen.
Nieuwsgierig naar de eventuele gegadigden kijken we alvast uit waar we op zaterdag 10 juni
2023 worden verwacht om dit verbroederingsfeest mee te maken.
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We geven graag voorkeur aan maatschappijen waar één van hun leden deel uitmaakt van de
kring van A.Vi.Bo.-medewerkers (schrijvers in ons “A.Vi.Bo.-mail, Officiële Zangkeurders,
gewestleiders, coördinatoren, ereleden en leden van het bestuursorgaan)
I/ Bestelling ringen kweekseizoen 2023
- De bestellingen gebeuren op het correcte en meest recente “formulier bestelling
kweekringen”!! (zie formulieren op Avibo-admin)
- Het afleveren van kweekringen kan enkel mits:
- Controle op kweekmogelijkheden bij een beginnende kweker toelaten en het verslag
indienen.
- Verklaring op eer op het bestelformulier ondertekenen door de kweker.
- In het kweekseizoen 2023 aangesloten blijven bij een A.Vi.Bo.-maatschappij.
- Het correct bedrag betalen (let op: in de 2de en de 3de bestelperiode geldt een vaste
administratiekost 5€).
- Er wordt slechts één bestelling voor een volledig gewest geaccepteerd!! Het is immers
bijzonder moeilijk op te volgen voor ons secretariaat en de gewestleider wanneer
maatschappijen dit niet correct uitvoeren.
-De originele ondertekende bestelformulieren 1e periode kweekseizoen 2023 dienen op ons
secretariaat aanwezig te zijn voor 01 december 2022. (ten laatste tegen 15 november bij de
maatschappij)
J/ Financiën en boekhouding
Marnix geeft uitgebreid tekst en uitleg bij de verschillende posten.
- Na zes maanden wordt een betrouwbare inschatting gemaakt inzake de situering van de
huidige inkomsten en uitgaven ten opzichte van de opgemaakte begroting voor het lopende
werkjaar.
- Het stopzetten van ons A.Vi.Bo.-blad naast de terugbetaling van zettingformulieren uit het
verleden aan onze maatschappijbesturen heeft een behoorlijke impact op dit tussentijdse
resultaat!
- De afrekening van de lidgelden wordt eerstdaags gemaakt en aan de gewestleiders
overgemaakt.
- Aan het einde van het speelseizoen wordt tevens de afrekening van de aankondigingen van
zettingen gemaakt. In dit kader willen we de maatschappijen - die gedurende de maand april
door vogelgriep niet konden zetten doch wel een aankondiging hadden geplaatst- oproepen
om deze zettingen kenbaar te maken via info@avibo.be .
Zoals we hadden beloofd zullen wij immers deze aankondigingen niet aanrekenen en om al
teveel rompslomp te vermijden vragen wij éénieders medewerking bij het afsluiten van de
telling en verrekening.
Oprechte dank aan Marnix voor de stipte en strikte opvolging van het financieel reilen en
zeilen van de federatie.
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J/ Mutaties 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 uitgegeve n 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 zo ngen 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,
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regionale en plaatselijke kampioenschappen ( van 15 april tot en met 31
augustus).
Art. 08
Bij mutatie van elke vinkenman gedure nde 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.

K/ 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/ Het secretariaat zal wegens zomerverlof bovendien gesloten zijn van 1 tot 31
augustus!
Wij blijven echter bereikbaar op ons e-mailadres info@avibo.be
3/ De aanvraag voor erkenning als beleidsondersteunende vereniging wordt
voorbereid.
4/ Aanvraag erkenning vogelhoudersfederatie bij ANB vanaf 2022 werd afgewerkt en
ingediend.
5/ Op maandag 04 juli 2022 vond een vergadering van de Nationale Raad voor
DierenLiefhebbers plaats in Dilbeek.
NOFON nam een duidelijk standpunt in rond aanpak en strategie van de problemen
die ons belagen.
De vereniging is en blijft bereid om ook met andere verenigingen tot verregaande
samenwerking over te gaan om samen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
Gino brengt uitgebreid verslag over deze bijeenkomst en herhaalt eens te meer:
“Alle vogelhouders zullen dringend samen een vuist moeten maken en juridisch
degelijk onderbouwd in het verweer moeten gaan.
Het is immers reeds voorbij vijf voor twaalf en onze hobby komt danig onder druk
te staan!!”
6/ 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.
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7/ 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.
8/ De voorzitter ontving nog steeds geen respons van de collega’s van Vimibel inzake
een voorgelegde kwestie.
9/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.
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!
10/ 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:
- De leveringen van kweekringen (3de bestelronde) werden afgerond
- Actuele vragen en problemen worden zo goed en zo kwaad mogelijk opgelost of
doorverwezen.
2/ Admin :
Een nieuw overleg dient gepland om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.
Eerdere ideeën rond mogelijkheden gecreëerd door optimaal gebruik van Admin en
Zettingsoft dienen geconcretiseerd. Zo moeten zoekmogelijkheden en bundelen van
resultaten worden geoptimaliseerd.
3/ Website en “De A.Vi.Bo.-mail”:

8

Ideeën naar toekomst en evolutie. (verwerking Ronde van Vlaanderen, gerichte
opzoekingen…)
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 blijven we op
regelmatige basis kleine onvolkomenheden detecteren in dit programma.
Onvolkomenheden die steevast worden overgemaakt aan onze programmeur die
vervolgens deze onhebbelijkheden feilloos weet weg te werken.
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 intussen blijvend problemen 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 Lebeekse vink” uit Outer-Lebeke, gewest Denderstreek;
“De Meerse Vinkeniers” uit Mere, gwest Denderstreek;
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“De Paradijsvogels” uit Veurne, gewest Veurne en
“Recht en Eerlijk” uit Eernegem, gewest Gistel.
Enkele maatschappijen lieten na één of meerdere zondaguitslagen (Ronde) over te
maken.
Mogen wij vragen om dit alsnog te realiseren? Het gaat om :
“De Rapidevink” uit Ophasselt, gewest Denderstreek (uitslag 01 mei)
“De Zwalmvink” uit Nederzwalm, gewest Oudenaarde (uitslag 29 mei)
“Het Lustig Vinkje” uit Herdersem, gewest Denderstreek (uitslag 12 juni)
“De Woudzangers” uit Klerken, gewest Houthulst (uitslag 12 juni)

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.

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 Denys Juri, lidnummer 012422, lid bij KM “Eerlijk duurt Langst” uit
Wakken, gewest Tielt, wegens overtreden van het Reglement Inwendige Orde,
meer specifiek het plegen van fraude en het weigeren van kooi- en ringcontrole;
-

de heer Denys Aaron, lidnummer 102999, lid bij KM “Eerlijk duurt Langst” uit
Wakken, gewest Tielt, wegens overtreden van het Reglement Inwendige Orde,
meer specifiek het plegen van fraude en het weigeren van kooi- en ringcontrole;

op woensdag 29 juni 2022 door te verwijzen naar de Bondsraad.
In afwachting van de uitspraak werden beide heren - gezien de ernst van de
gepleegde feiten - met onmiddellijke ingang geschorst. Ze kunnen bijgevolg onder
geen beding deelnemen aan A.Vi.Bo.-activiteiten tot de uitspraak van de
Bondsraad.
- De Bondsraad - in vergadering op 02 juli 2022 - deed inmiddels uitspraak in eerdere
aanklachten:
• de heer Sneppe Johan, lidnummer 031213, lid bij De Sijseelse Botvink Sijsele,
gewest Brugge, wordt voorwaardelijk geschorst voor de rest van het seizoen 2022
en de seizoenen 2023 en 2024. Bij een volgende inbreuk wordt die schorsing
meteen effectief.
Daarnaast mag dhr. Johan Sneppe niet deelnemen aan nationale, provinciale en
regionale kampioenschappen in de seizoenen 2023 en 2024.
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• de heer Melckebeeck Freddy, lidnummer 000831, lid bij KM Het Lustig Vinkje
Herdersem, gewest Denderstreek, 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 bondslidkaarten aanvraagt ter
keuring aan te bieden.
Het Bestuursorgaan sluit zich aan bij de beslissing van de Bondsraad en tekent geen
beroep aan in beide zaken.
- Het Dagelijks Bestuur van de A.Vi.Bo. vzw heeft -op aangeven van een Officieel
Zangkeurder in opdracht mevrouw Bombay Tanja, lidnummer 103101, lid bij KM De Vrije Vinkeniers Torhout,
gewest Torhout wegens onsportief gedrag op het voorbije Kampioenschap van
België;
doorverwezen naar de Gewestelijke ereraad Houthulst.
- 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….
- Als gevolg van afspraken in voorbije overlegmomenten met coördinatoren zal de
eerste bestelling samenvallen met het binnenbrengen van het inventarisblad in de
maatschappij (op 15 november). Zo doende is en blijft de liefhebber lid bij de
maatschappij waar hij ringen bestelt. Wij bepaalden de gezamenlijke besteldatum
voor de gewesten op 01 december.
- Het blijft inmiddels A.Vi.Bo.-regel dat een liefhebber die voor het eerst kweekringen
aanvraagt binnen onze federatie een controle op kweekmogelijkheden door de
gewestleider of zijn afgevaardigde dient toe te laten. Er worden immers geen ringen
afgeleverd als het controleverslag niet werd afgeleverd.

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.
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De meest correcte voorzanger biedt immers beste garanties op leerlingen met een
geldig Vlaams vinkenlied!
- De leden van de Officiële Zangkeurraad leverden bijzonder puik werk op het
afgelopen Kampioenschap van België en verdienen onze appreciatie voor hun attente
en correcte inzet.
- De aanvragen voor Beroep en Hoger Beroep tegen enerzijds keuringen van de
Gewestelijke Zangcommissie en anderzijds de keuringen in speciale opdracht van de
Officiële Zangkeurraad lopen niet zoals het hoort. Borgsommen worden laattijdig of
niet doorgestort waardoor de vogels niet of laattijdig worden opgeroepen.
Het Bestuursorgaan buigt zich over deze kwestie en werkt een voorstel uit.
- Officiële zangkeurders gebonden door het Ethisch Charter weten dat ze geen
commentaar geven buiten hun opdracht. We ontvingen hierrond een klacht van een
liefhebber en zullen betrokken zangkeurder tot de orde roepen.
Het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad beraadde zich rond dit steeds
- Het mailadres zangkeurraad@avibo.be doet inmiddels zijn werk.
Alle keuringsverslagen van officiële, regionale en gewestelijke keuringen kunnen
hierop worden toegezonden. Tot onze verbazing merken we wel dat we bijwijlen vrij
lang moeten wachten op deze verslagen.
We roepen onze gewestleiders en coördinatoren op hun digitale versie van de
verslaggeving zo snel mogelijk over te maken zodat deze kan gepubliceerd worden in
ons officieel orgaan “De A.Vi.Bo.-mail” en daadwerkelijk uitwerking krijgt.
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 verder wegwerken.
-

Bij het naderen van het einde van het speelseizoen wordt het chronisch gebrek aan
artikels eens te meer duidelijk. Dat deze chronische ziekte tevens mee aan de basis
van het einde van ons aller “A.Vi.Bo.-blad” lag, is genoegzaam bekend. We roepen
iedereen op om eigen ervaringen of leuke anekdotes neer te schrijven en aan onze
redactie te bezorgen zodat we er ook in de toekomst blijven in slagen onze mail
boeiend en aantrekkelijk te houden.

-

Artikels die normaliter in ons blad verschenen kunnen nu 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 en diversen
1. Rouwbeklag
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We vernamen het overlijden van dhr. Frans Debraeve, ere-gewestleider van het
gewest Deerlijk.
Aan de familie bieden we onze oprechte blijken van deelneming aan.
2. Dhr. Jean-Pierre Malysse, uw mail van 5/7/2022
Zaak in onderzoek.
3. Dhr. Eddy Hoste, uw mail van 22/6/2022
Nota genomen van lokaalwijziging bij de Roodborsten uit Tielt.
4. Dhr. Danny De Decker, uw mail van 11/6/2022
Nota genomen van uw ontslag als secretaris en gewestafgevaardigde.
Hartelijk dank voor uw inzet.
5. Dhr. Janick Lagast, gewestleider Brugge
Nota genomen van het verslag van de gewestzetting.
6. Dhr. Ronny Velle, Kortemark, uw brief van 24/6/2022
Nota genomen van uw schrijven.

Namens het dagelijks bestuur,
Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
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