Bondsraad van 30 juli 2022 om 10.00 uur
Aanwezig: Guido Haeck (voorzitter bondsraad), Eric Strobbe en Stefaan
Dewitte (leden bondsraad)
Rapporteur Filip Santens.
Klacht van dhr. Gino Welvaert, voorzitter Avibo jegens Lucien Dewilde. Kern
van de klacht:
De rapporteur Filip Santens bracht verslag van zijn onderzoeksdaden
betreffende de aanklacht tegen dhr. Dewilde.
Kern van de klacht: Op zaterdag 9 juli 2022 diende dhr. Dewilde zich met een van
zijn vogels, vogel Vedet, aan te melden op de gewestelijke keuring in Houthulst. Na
de keuring werd er overgegaan tot een ringcontrole. De aangeboden vogel bleek
niet de ring aan te hebben die op de bondskaart vermeld stond (17 AVB 001342
003).

BESLUIT VAN DE BONDSRAAD
Gelet op het doorsturen van de klacht door dhr. Gino Welvaert aan de rapporteur
van de bondsraad Filip Santens van 13 juli 2022 (bijlage 1)
Gelet op het keuringsverslag van 9 juli 2022 (bijlage 2)
Gelet op de telefonische verklaring van dhr. Lucien Dewilde van 27 juli 2022
uitgeschreven door de rapporteur (bijlage 3)
Gelet op de telefonische verklaring van dhr. Robert Gesquiere, afgevaardigde van
de Vrijbosvink Langemark, uitgeschreven door de rapporteur (bijlage 4).

Dhr. Lucien Dewilde is omwille van zijn leeftijd niet aanwezig op de bondsraad. Hij
deed zijn verklaring telefonisch tegenover de rapporteur. Lucien heeft maar een
vogel in zijn bezit, zijnde vogel Vedet. Hij beweert dat het wel degelijk vogel Vedet
was die hij op de keuring aanbood. Zijn vogel zingt normaal 300 liedjes. Op de
keuring zong hij er maar 147 en hij beweerde dat hij meestal dezelfde zang zong en
naar eigen zeggen dat betwistbare liedje niet. Hij begreep niet waarom de ring niet
klopte, want hij heeft maar een vogel.
Dat Lucien maar een vogel heeft wordt bevestigd door Robert Gesquiere, de
afgevaardigde van de Vrijbosvink Langemark. Robert ging de volgende dat (10 juli)
bij Lucien langs om te controleren wat er fout liep. Hij nam vogel Vedet uit zijn kooi
om de ring te controleren. De ring was vuil en diende eerst schoon gemaakt te

worden. Het ringnummer van die vogel klopt volledig met de bondskaart van Lucien.
Robert verklaart ten stelligste dat Lucien inderdaad maar een vogel heeft.

Op het keuringsverslag staat bij ringnummer van vogel Vedet het vogelid vermeld
en niet het ringnummer. De rapporteur kon dus niet controleren of het ringnummer al
dan niet klopt. Dit is op zijn minst een procedurefout.

BESLUIT EN ADVIES
De bondsraad vindt dat Lucien Dewilde ter goeder trouw handelde. Er is volgens de
bondsraad geen sprake van kwaad opzet. Er liep waarschijnlijk iets verkeerd bij deze
ringcontrole. Daarom legt de bondsraad geen sanctie op tegen dhr. Dewilde. Dhr.
Dewilde dient volgend seizoen vogel Vedet wel opnieuw ter keuring aan te bieden
vooraleer hij kan spelen.

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 14.23.02 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”.
---

Bondsraad van 30 juli 2022 om 10.00 uur
Aanwezig: Guido Haeck (voorzitter bondsraad), Eric Strobbe en Stefaan
Dewitte (leden bondsraad)
Rapporteur Filip Santens.
Klacht van dhr. Gino Welvaert, voorzitter Avibo jegens Frans Decaestecker.
Kern van de klacht:
De rapporteur Filip Santens bracht verslag van zijn onderzoeksdaden
betreffende de aanklacht tegen dhr. Decaestecker.
Kern van de klacht: Op zaterdag 9 juli 2022 diende dhr. Decaestecker zich met een
met een van zijn vogels, vogel Axelle, aan te melden op de gewestelijke keuring in
Houthulst. Na de keuring werd er overgegaan tot een ringcontrole. De aangeboden

vogel bleek niet de ring aan te hebben die op de bondskaart vermeld stond (21 AVB
017234 039).

BESLUIT VAN DE BONDSRAAD
Gelet op het doorsturen van de klacht door dhr. Gino Welvaert aan de rapporteur
van de bondsraad Filip Santens van 13 juli 2022 (bijlage 1)
Gelet op het keuringsverslag van 9 juli 2022 (bijlage 2)
Gelet op de mail van dhr. Geert Decaestecker met de verklaring van dhr. Frans
Decaestecker (bijlage 3)

Dhr. Frans Decaestecker is omwille van medische redenen niet aanwezig op de
bondsraad. Hij deed zijn verklaring per mail tegenover de rapporteur. Frans is ziek en
kan zelf niet meer instaan voor de verzorging van zijn vogels en neemt ook niet meer
deel aan de wedstrijden. Zijn vogels werden opgekooid door zijn vrouw en blijkbaar
heeft ze de verkeerde vogel in de kooi van vogel Axelle gestopt. Het is zijn zoon
Geert die al het hele seizoen met de vogels van zijn vader aan de zettingen
deelneemt. Ook hij wist niet dat er een verkeerde vogel op naam van Axelle
gespeeld werd. Het was, volgens Frans en Geert, wel degelijk de opgeschreven
vogel die op de keuring werd aangeboden. Ze betwisten niet dat de ring niet klopte.
Ze beweren enkel dat ze dit niet wisten. Volgens hen was er dus geen sprake van
kwaad opzet.

BESLUIT EN ADVIES
De bondsraad vindt dat er wel degelijk sprake is van fraude, zijnde een verkeerde
vogel aanbieden op de keuring. De ring klopte niet. Daarom wordt dhr. Frans
Decaestecker voor de rest van het lopende seizoen 2022 geschorst. Daarnaast krijgt
hij een voorwaardelijke schorsing voor de seizoenen 2023 en 2024. Bij een volgende
inbreuk op de Aviboreglementen wordt deze schorsing meteen effectief.
Daarnaast dienen dhr. Frans en Geert Decaestecker alle vogels waarvoor ze in het
seizoen 2023 een bondskaart aanvragen eerst ter keuring met ringcontrole 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 14.23.02 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”.
-----

