Coördinatorenoverleg van 03 september 2022
Aanwezig: Valerie Vermeersch, Eddy Vermoortele, Ignace Vercruysse, Stefaan
De Witte, Guido Haeck, Eric Strobbe, Geert Van Avermaet,, Michel Moreels, Joeri
Haeck, Noël Vlaminck, Luc De Schrijver, Rik Tanghe, Marc Vantieghem,
Dominique Baert, Gino Welvaert
Verontschuldigd: Wielfried Debels en Filip Santens
- Welkomstwoord:
Collega’s , goede vrienden het is bijna vreemd elkaar na een zo goed als
vlekkeloos speelseizoen terug te mogen ontmoeten.
Gezellig samenzitten en van gedachte wisselen over wat was en wat komt is het
ultieme opzet van deze bijeenkomst.
Het voorbije werkjaar was in tal van opzichten bijzonder en wij zullen in het
kader van deze bijeenkomst met graagte tekst en uitleg verschaffen bij de vaak
tumultueuze wendingen die ons te beurt vielen.
In een sfeer van vertrouwen en respect kunnen en mogen immers veel zaken
vrijuit worden besproken en we hopen dit dan ook net als in het verleden te
mogen ervaren.
Dat onze federatie het afgelopen jaar tevens afscheid diende te nemen van een
aantal oude getrouwen is jammer genoeg een terugkerend item. Uit
erkentelijkheid voor de verdienste van deze ontvallen vrienden durf ik geachte
vergadering te vragen recht te staan en gedurende één minuut in stilte hun
gedachtenis te eren.
- Mededelingen Bestuursorgaan rond het voorbije werkjaar en evaluatie speelen kweekseizoen 2022
De voorzitter schetste de verschillende hindernissen die afgelopen seizoen
dienden genomen en gaf waar nodig toelichting. In deze toelichting kwamen
aangereikte vragen van de vergadering ruim aan bod.
- Introductie A.Vi.Bo.-mail na stoppen van ons blad
- Hoe verliep de communicatie met onze achterban
- De Bijzondere Algemene Vergadering waar de stemming in het honderd
liep
- Aankondiging nieuwe stemming over de wijziging van de Statuten in
volgende Algemene Vergadering te Waregem op 05 maart 2023
- De herdenkingsmis in Wingene als eerste echte lichtpunt na jaren van
kommer en kwel
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- Introductie Zettingsoft en de aankondigingen van onze wedstrijden die al
bij al vlot verliep (meer dan 3.200 aangekondigde wedstrijden!!)
- Oproep naar maatschappijen om meer samen te werken en in onderling
overleg wedstrijden te plannen zodat er uiteindelijk enkel winnaars zijn
(de liefhebbers, de lokaalhouders en de maatschappijen)
- De publicatie van ons verbeterd Reglement Inwendige Orde op
www.avibo.be
- De introductie van de vogel-id als gigantische vooruitgang bij inschrijving
en verwerking
- Volgend seizoen op elke afgeleverde bondslidkaart de klever uit AviboAdmin (hoe gaan we dit realiseren)
- Vogelgriep de zo goed als jaarlijks terugkerende gesel. Huidige stand van
zaken
- Ontslag van Eddy en Gilles.
- Coöptatie van Rik en Marc als tijdelijke ondersteuning
- Deze tijdelijke oplossing maakt het meer dan ooit duidelijk dat we
dringend op zoek moeten gaan naar deugdelijke, frisse opvolging!! Bij
deze roepen wij u nu dringend op om samen met ons op zoek te gaan naar
gedreven, plichtsbewuste en enthousiaste mensen die onze taak in eerste
instantie willen verlichten om ze op termijn over te nemen.
- Teloorgang A.Vi.Bo.-blad mede door gebrek aan artikels wordt bevestigd
in huidige aanlevering naar de A.Vi.Bo.-mail. Schrijnend gebrek aan
zinvolle invulling
- A.Vi.Bo.-mail met input uit Zettingsoft en onze website: de publicatie van
verslagen van zangkeuringen en andere verslagen mochten wij gelukkig
een aantal artikels publiceren. Ik breng echter graag in uw aller
herinnering dat het einde van ons “A.Vi.Bo.-blad” in ondergeschikte orde
het gevolg was van financiële noodzaak doch in belangrijke mate door het
gebrek aan invulling werd onderuit gehaald.
- Het bewandelen van de digitale weg biedt bovendien het voordeel dat we
sneller zaken doorspelen en er bijgevolg accurater kan worden
opgetreden.
- de optimalisering van de werking van de Officiële Zangkeurraad: Vóór eind
mei werden alle regio’s aangedaan door onze zangkeurders.
Niettegenstaande de vaak bijzonder goede resultaten dienden we jammer
genoeg enkele wanklanken te noteren. Dat verantwoordelijken en
collega’s zangkeurders op dat ogenblik openlijk tegen de werking van de
zangkeurraad, ons aloud zangreglement en onze federatie ingaan, stemt
tot nadenken en bevordert geenszins het vertrouwen.
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- Oproepen tot een boycot van kampioenschappen door zogenaamde
A.Vi.Bo.-getrouwen is duidelijk een brug te ver en betrokkenen dienen
hier zelf hun conclusies uit te trekken.
- Gewestkeuringen vaak te weinig en te laat. Er dient korter op de bal
gespeeld bij het opduiken van afwijkende zangen. Al te vaak wordt deze
weinig aangename opdracht overgelaten aan de Officiële Zangkeurraad
die dan als schietschijf wordt gebruikt.
- Tanende gewestelijke werkingen kunnen naar ons gevoel ondersteund
worden door een positieve inbreng uit de regio. Wanneer er echter een
zangvoordracht wordt aangeboden, blijken in de praktijk bijzonder weinig
gegadigden geïnteresseerd.
- De introductie van het e-mailadres van de zangkeurraad : Dat uitslagen
van keuringen op zeer korte termijn worden gepubliceerd in de A.Vi.Bo.mail bevordert de plaatselijke werking en zorgt voor snelle communicatie
naar de liefhebbers toe.
- In de toekomst zullen afgekeurde vogels op inactief worden geplaatst
waardoor ze zonder fout worden verwijderd uit de einduitslag van de
Ronde en geen bondslidkaart kunnen aanvragen of inschrijven op
wedstrijden. Dat wij afgelopen seizoen leergeld betaalden, was overigens
duidelijk. (afleveren klevers en zangkaarten, …)
- Waar we steeds bereid zijn om het concept van de keuringen te bespreken
en te optimaliseren zullen we geenszins onderhandelen over ons aloud
zangreglement.
- Dankzegging aan Thierry Van de Putte, Kristof Vuylsteke en Danny
Ghyselinck die als ondervoorzitters met enthousiasme onze sprong in het
onbekende mee ondersteunden en uitbouwden.
- In onze voortdurende bekommernis voor het welzijn van onze plaatselijke
maatschappijen verbonden wij er ons toe de ongebruikte
zettingformulieren terug te nemen en aan de volle prijs terug te betalen.
( de vaak laattijdige reactie uit maatschappijen verplichtte er ons
uiteindelijk toe om in juni deze actie te stoppen)
- Op basis van deze en vele andere pijnlijke ervaringen uit het verleden
legde het Bestuursorgaan enige terughoudendheid aan de dag bij de
ontwikkeling van een kalenderboek met zettingen. Immers, zo goed als
altijd komen tal van aanvragen, meldingen en andere laattijdig, onvolledig
of fout binnen.
- Wij herhalen dat wij helemaal geen probleem hebben met de publicatie
in een kalender of boek van aangekondigde zettingen op basis van de
informatie verstrekt op onze website.
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- Oproep om bij vaststellen van problemen in één van onze programma’s,
dit onmiddellijk en steevast te melden zodat dit kan verholpen worden.
- Duidelijke afspraken inzake zettingen voor kleine vogels dienen gemaakt.
Evolutie naar getallen boven 500 zangen creëren ontegensprekelijk en
meer nog dan in het verleden de kans op manipulatie en fraude.
- De input van maatschappijbesturen via Zettingsoft creëerde inmiddels tal
van mogelijkheden. Zo werd de “top 40” geïntroduceerd, de eerste - zij
het voorlopige - uitslag van de Ronde verscheen welgeteld drie dagen na
afloop van dit criterium, op de dag van het Kampioenschap van België
werd naast een kort verslag in een extra mail de uitslag verspreid, …
Kortom wij zijn er op heden meer dan ooit van overtuigd dat mits correct
gebruik de mogelijkheden quasi onbegrensd zijn.
- Onze grote kampioenschappen kenden het voorbije jaar wisselend succes.
Niettegenstaande de degelijke voorbereidingen vielen de provinciale
kampioenschappen in Oost- en West-Vlaanderen letterlijk en figuurlijk in
het water.
Onze liefhebbers -verwend als ze zijn, zijn blijkbaar de ellende van
voorgaande jaren allang vergeten en in West-Vlaanderen werd behoorlijk
hard en bijzonder grof van leer getrokken tegen de organisatoren.
- Het voorbije Kampioenschap van België, ingericht door de regio
Westhoek, verliep als het ware vlekkeloos. De organisatoren verdienen
een pluim voor hun prestatie.
- Het stipt en correct optreden van onze Officiële Zangkeurders zorgde voor
het feilloos uitreiken van de titels. Zoals eerder aangehaald treedt uw
Bestuursorgaan steeds kordaat op tegen elke vorm van bedrog en fraude.
Het is dan ook bijzonder pijnlijk te moeten vernemen dat bedoelde
overtreder reeds eerder werd verdacht van wanpraktijken doch men
steevast naliet ringcontrole uit te voeren en/of dit te melden aan het
Bestuursorgaan.
- Op aangeven van de Bondsraad verzoeken wij deze vergadering alvast om
in de toekomst bij ring- en kooicontrole steeds alle ringgegevens te
noteren van de vogel die in de kooi blijkt te zitten dit om discussies
achteraf te vermijden en de fraude onomstotelijk vast te leggen. Wij zullen
het huidig formulier in die zin aanpassen.
- Vogelhouders hebben het ongetwijfeld al opgevangen doch de wetgeving
op alle niveau’s is in sneltreinvaart uiterst complex en voor de gewone
sterveling compleet onontwarbaar geworden. Onze federatie neemt
binnen NOFON blijvend initiatief om in deze kwesties aan de vinger aan
de pols te houden. Problemen inzake vogelgriep, het Soortenbesluit, het
zogenaamde Ringenbesluit, en andere federale en Europese
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verordeningen worden gezamenlijk aangepakt, opgevolgd en vervolgens
gecommuniceerd aan onze liefhebbers.
Onze federatie werkt op basis van deze samenwerking tevens mee aan het
NOFON-championship van 16 tot en met 18 december in Putte. Samen
met de collega’s van KAOB en KBOF zullen ook wij en hopelijk vele
liefhebbers binnen onze overkoepeling immers ons beste beentje
voorzetten op deze grote vogelshow.
Dat onze relatie met de zusterfederatie Vimibel inmiddels ernstig
bezoedeld is door het openbaar maken van vertrouwelijke informatie is
niet onbelangrijk en wordt onverkort voorgelegd aan de Algemene Raad
voor advies. Binnen het Bestuursorgaan wordt de verdere samenwerking
vanuit deze context sterk in vraag gesteld.
Uw Bestuursorgaan nam het voorbije jaar overigens elke mogelijkheid aan
om op alle fronten samen te werken en onze hobby de nodige uitstraling
te geven.
Ook in het kader van de borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed
werden inmiddels belangrijke stappen gezet. De archieven van ons
“A.Vi.Bo.-blad” werden in de veilige handen van het archiefcentrum
“Liberas” overgedragen. Onze bezorgdheid rond het veilig bewaren en
opslaan van zoveel belangwekkend erfgoed deed ons besluiten om deze
prachtige naslagwerken te borgen voor de toekomst. In de overeenkomst
met deze organisatie werd uiteraard bedongen dat de werken hoe dan
ook de eigendom van de A.Vi.Bo. vzw blijven en vrijelijk kunnen
geconsulteerd worden in een beveiligde omgeving.
In dit kader geven wij graag mee dat bedoelde organisatie tevens vlaggen
van ter ziele gegane verenigingen samen met hun eventuele
beeldmateriaal (foto’s, films, artikels..) op onze eenvoudige vraag wil
archiveren en bewaren voor het nageslacht.
Alvorens dit jaar af te sluiten willen wij op zaterdag 05 november 2022
graag uitpakken met een nieuwe editie van een “Congres”. Goede vriend
Rik Tanghe neemt het voortouw en is druk doende aan de uitwerking van
een alvast boeiend programma. Dat de Kubox the place to be is zal geen
vinkenier verwonderen.
In navolging van onze eerdere afspraken schakelen wij dit jaar voor het
eerst over op een gelijktijdig individueel lidmaatschap in de
maatschappij gekoppeld aan de eerste ringenbestelling en de jaarlijkse
inventarisatie. In die zin raden we maatschappijen aan hun
ringbestellingen en inventarisbladen in te zamelen rond 15 november
zodat voor 01 december de bestelling voor de eerste levering
kweekringen per gewest kan worden overgemaakt aan ons secretariaat.
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- Uiteraard hopen we in januari terug aan te knopen met de recente
traditie van onze plaatselijke tentoonstellingen. Een voorlopige kalender
werd gepubliceerd en een overleg wordt gepland.
U merkt het we blijven gedreven verder bouwen aan onze toekomst.

- Het Kampioenschap van België : de organisatie voor de toekomst
Het feit dat maatschappijen en gewesten blijkbaar en meer en meer feestelijk
bedanken om deze en andere grotere organisaties waar te nemen, dwingt uw
Bestuursorgaan er toe om ook dit evenement naar zich toe te trekken.
Ik had gehoopt vandaag uit te pakken met de definitieve toezegging doch er
doken onvoorzien een aantal praktische problemen op waardoor we nog steeds
in de voorwaardelijke wijs dienen te spreken.
Op vraag van de burgemeester van een Vlaamse stad met bijzondere sportieve
uitstraling zullen wij normaliter in 2023 uitpakken met een bijzondere editie. De
gezagsdragers nemen het op vandaag voor ons op en zijn in druk overleg met
het Agentschap Wegen en Verkeer om ons eerstkomend kampioenschap op een
wel bijzondere plaats te laten doorgaan.
Komende dagen worden de laatste hindernissen ongetwijfeld weggewerkt!!
Van zodra dit van de baan is, nodigen wij het betreffende gewest/regio uit voor
overleg rond de praktische uitwerking en eventuele engagementen.
Intussen lijkt het ons meer dan nodig om ook de regio’s uit te nodigen om
initiatief te nemen in navolging van regio de Westhoek. Met het bestaande
draaiboek en de steun en medewerking van collega Dominique worden
onmogelijke hindernissen herleid tot lichtlopende hellingen en wordt alles
bijgevolg bijzonder haalbaar.
We durven de hoop uitspreken uit deze vergadering engagementen voor de
toekomst te mogen ontvangen zodat de monumenten van onze hobby overeind
kunnen blijven.

- Ontwikkelingen in Admin, Zettingsoft, onze website,…
Wij nodigen maatschappijen, gewesten en regio’s steevast uit om problemen te
melden en de vraag naar verbeteringen en of extra mogelijkheden aan ons over
te maken.
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Het dient echter duidelijk te zijn dat wij in de uitwerking van de applicaties de
gulden middenweg dienen te bewandelen en bijgevolg geen programma kunnen
maken dat antwoord biedt aan alle plaatselijke klemtonen of gewoontes.
Collega’s Marc en Marnix nemen elke uitdaging aan en bekijken in overleg met
onze programmeur de haalbaarheid van deze of gene vraag.
Dat wij ondertussen druk bezig blijven om zaken te optimaliseren mag gezegd.
Komende winterperiode zullen wij alvast alle formulieren op Avibo-admin aan
een grondige controle onderwerpen en waar nodig bijwerken en actualiseren.
Ook uit de hoek van deze vergadering werden – overigens volledig terecht –
opmerkingen gemaakt rond achterhaalde formuleringen of fouten op
betreffende formulieren.

- Varia
- wat met opzoekingen op vogelnaam: onbeperkt of limiteren per liefhebber
- iemand neemt onze communicatie op de korrel doch verwacht antwoord op
een dreigmail (dat er overigens nooit zal komen)
- facebook (zettingen publiceren??.... FB is NIET het officieel orgaan doch wordt
door velen geraadpleegd als en er verschijnen al te vaak herhalingen!
- de vraag naar de meerwaarde van de klever “Toekapper” wordt eens te meer
gesteld
- vraag naar regeling inzake de introductie van testzettingen (met bondslidkaart
…
- innen van administratieve kosten voor keuringen via maatschappijen
- kampioenschappen (op weekdagzettingen) op vogel of liefhebber (kan
momenteel niet in zettingsoft)
- ruilingen van vogels na 15 april verbieden
- maatschappijkalender afdrukken uit admin of vanop de website?
- de kalender met werkzaamheden voor coördinatoren en gewestleiders dient
dringend bijgewerkt
- wat met vogels met ring aan uit ander Europees land. Zoals eerder
beschreven kunnen alle vogels die een officiële ring dragen met als diameter
2,7 mm of kleiner een bondslidkaart krijgen en bijgevolg deelnemen aan
zettingen .
Na een behoorlijk drukke doch bijzonder constructieve bijeenkomst kon
iedereen tevreden en met een voldaan gevoel huiswaarts gaan.
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Op basis van wat werd besproken worden enkele zaken uitgediept op komende
Algemene Raad.
Namens het Bestuursorgaan A.Vi.Bo.
Moerman Marnix, ondervoorzitter
Welvaert Gino, voorzitter
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