VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGAAN DD. 10 september 2022
Aanwezig :
-Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
-Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
-Dhr. Dominique Baert, bestuurder
-Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
Verontschuldigd :
-Dhr. Rik Tanghe, bestuurder
A/ Woord van de voorzitter
Septembermaand is in de werking van onze federatie sedert jaar en dag een bijzonder
hevige en drukke maand.
In de schoot van maatschappijen en gewesten wordt het voorbije speelseizoen geëvalueerd
en op basis hiervan wordt wat goed is behouden en wat mis liep bijgestuurd. De basis van
een gezonde bedrijfsvoering.
Plaatselijke of gewestelijke problemen op basis van algemene verordeningen die dienen
bijgestuurd of geoptimaliseerd worden onverkort terug gekoppeld naar uw Bestuursorgaan.
Afgelopen zaterdag overlegden we in een uiterst constructief overleg met de coördinatoren.
De verzuchtingen waar heel wat vinkeniers, maatschappijen en/of gewesten mee kampen
werden geformuleerd en binnen een gezonde debatcultuur doorgepraat.
Uw Bestuursorgaan maakt zich op vandaag op om de punten die aan bod kwamen op 17
september (binnen één week dus) aan de gewestleiders voor te leggen voor advies.
Uiteraard durven wij hopen om dit op eenzelfde positieve wijze te mogen ervaren.
Deze overlegmomenten zijn bijzonder belangrijk binnen onze werking omdat ze zorgen voor
de uitwerking van ideeën en verfijningen die onze hobby aantrekkelijker kunnen maken.
Immers de vertaling van deze verbeteringen of bijsturingen kunnen worden omgezet in
afspraken die worden vertaald binnen ons Reglement Inwendige Orde.
Op vermelde wijze weegt de opmerkzaamheid of de inventiviteit van elk lid van onze
federatie op mindere of meerdere wijze op de besluitvorming.
De collega’s binnen het Bestuursorgaan maken zich niet alleen op voor deze vergadering
doch zijn inmiddels stevig aan de slag gegaan met de uitwerking van ons komend congres op
05 november.
Wij houden jullie zeker op de hoogte en weet dat naast elk van onze vinkeniers tevens de
besturen uit alle geledingen van onze werking bijzonder welkom zijn!
We maken er samen ongetwijfeld een nieuw hoogfeest van!!
B/Spoedig herstel
De leden van het Bestuursorgaan wensen Claudine , echtgenote van bestuurder Marc
Vantieghem een spoedig en algeheel herstel toe.
C/Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.
D/ Evolutie Corona-maatregelen
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De vaccinatiecampagne komt eerstdaags op kruissnelheid en in dit kader roepen we al onze
leden op om zich van zodra mogelijk te laten vaccineren. Niettegenstaande de actuele
gunstige evolutie bij ons duiken in andere landen nog besmettingshaarden op. De hoge
vaccinatiegraad bij ons zorgt er op vandaag voor dat besmettingen vaak of onopgemerkt of
zonder veel erg verlopen.
Dit is het onlosmakelijk bewijs dat vaccineren er wel degelijk toe doet!!
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!
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 beproefde 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/ Verslag overleg coördinatoren van 03 september
Het overlegmoment met onze coördinatoren werd dankzij de schriftelijke inbreng vooraf
vooral geënt op de plaatselijke verzuchtingen.
In een kameraadschappelijke sfeer werden ervaringen uitgewisseld en zonder meer lessen
getrokken uit wat was.
Het verslag verscheen in onze A.Vi.Bo.-mail van afgelopen woensdag. Toch houden we eraan
in het kader van komende Algemene Raad om een aantal zaken door te praten zodat er geen
onduidelijkheden bestaan.
- 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)
- In dit kader de idee om bij het samen spelen de wedstrijden gespeeld in
zustermaatschappij te laten meetellen in de te verspelen kampioenschappen in eigen
maatschappij. (dit dient uiteraard duidelijk te worden vermeld in elk Reglement
Inwendige Orde!)
- Volgend seizoen op elke afgeleverde bondslidkaart de klever uit Avibo-Admin (hoe
gaan we dit realiseren).
- De tijdelijke oplossing van de coöptatie van Rik en Marc als leden van het
Bestuursorgaan maakt het meer dan ooit duidelijk dat we dringend op zoek moeten
gaan naar deugdelijke, frisse opvolging!!
- Het bewandelen van de digitale weg biedt bovendien het voordeel dat we sneller
zaken doorspelen en er bijgevolg accurater kan worden opgetreden.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.

-

Het Kampioenschap van België : de organisatie voor de toekomst
Het feit dat maatschappijen en gewesten blijkbaar 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. Intussen lijkt het ons meer dan
nodig om ook de regio’s uit te nodigen om initiatief te nemen.

-

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?
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- 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 .
F/ Voorbereiding vergadering Algemene Raad van 17 september
De vergadering van de Algemene Raad gaat naar aloude gewoonte door op de derde zaterdag
van september. Bijgevolg verzamelen we op zaterdag 17 september 2021 in “zaal
Laurierblad”, Weggevoerdenplein 11 te Kuurne (rechtover de kerk).
Dagorde:
a)Administratief gedeelte (11.30-12.00 u) (Let op: NIET in het secretariaat!!)
We durven de dames en heren gewestleiders vragen de eventueel verzamelde stukken in
envelop aan ons te overhandigen bij het betreden van de zaal. Concreet gaat het over de
kweekresultaten (deze resultaten door de verantwoordelijken ingebracht in Admin dienen
niet langer op papier te worden afgeleverd)
b)Middagmaal om 12.00 u.
c)Aanvang van de vergadering om 13.30 uur.
1. Verwelkoming
2. Herdenkingsmoment overleden vrienden
3. Werking A.Vi.Bo.
- evaluatie 2022
- optimaliseren van de werking
4. Voorstelling Kampioenschap van België door de inrichters
5. Eventuele vragen en suggesties
Naar jaarlijkse gewoonte, en zoals voorzien in de Statuten A.Vi.Bo. vzw art. 10 en art 20,
worden alle coördinatoren, gewestleiders, eregewestleiders en eregenodigden uitgenodigd
tot deze zeer belangrijke, adviserende vergadering.
Het blijft onaanvaardbaar dat in het verleden bepaalde gewesten niet waren
vertegenwoordigd op deze richtinggevende bijeenkomst. Wij vragen dan ook dringend dat,
indien de gewestleider niet aanwezig kan zijn, ieder gewest een vertegenwoordiger stuurt die
de volledige vergadering met volle aandacht bijwoont.
Indien bijkomende personen samen met de gewestleider aan tafel willen gaan, dient voor
deze personen € 42 te worden betaald en moeten de namen vooraf op het secretariaat
worden opgegeven.
Uiteraard zullen en dienen wij gevolg te geven aan de steeds wijzigende onderrichtingen
vanuit de overheid en is voorgelegde afspraak bijgevolg gesteld onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen.
G/ Kandidaturen kampioenschappen 2023
Kampioenschap van België: wij wachten op de formele bevestiging
Provinciale Kampioenschappen:
West-Vlaanderen: De Bogaardvink uit Kortemark
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Oost-Vlaanderen:
Vlaams-Brabant:
Antwerpen:
Kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring: KM De Blauwbekken Nokere op aangeven van hun
bestuurslid en gewaardeerd medewerker binnen de federatie Jordi Vanhouteghem
De herdenkingsviering voor onze overleden vinkeniers op 18 maart 2023:

H/ Activiteitenkalender 2022-2023
08.10.2022
16.10.2022

Vergadering Bestuursorgaan
Vinkententoonstelling Hulste

29.10.2022 en vinken- en siervogeltentoonstelling
30.10.2022
en ruil- en vogelbeurs Zonnebeke
30.10.2022

Kooi- en schuilhokjestentoonstelling , vogelbeurs te Sint-Joris

05.11.2022

Congres A.Vi.Bo. Kuurne

06.11.2022

Vinken- Kooien- schuilhokjestentoonstelling
Tentoonstelling botvink mutaties Kuurne

10.11.2022
11.11.2022
27.11.2022

Vergadering Bestuursorgaan
Kooien- schuilhokjestentoonstelling Oostrozebeke
Kooien- schuilhokjestentoonstelling Meulebeke

03.12.2022 en
04.12.2022
Gouden Ring Show Roeselare
16.12.2022 tot
18.12.2022
NOFON – Championship 2022 Putte
14.01.2023
15.01.2023
22.01.2023
29.01.2023

Vergadering Bestuursorgaan
Vinkententoonstelling Oostrozebeke (*)
Vinkententoonstelling ???? (*)
Vinkententoonstelling Marialoop (*)

04.02.2023
05.02.2023
10.02.2023
11.02.2023
12.02.2023
18.02.2023
18.02.2023

Vergadering Coördinatoren
Vinkententoonstelling Erembodigem (*)
Zangvoordracht in Ouwegem
Vergadering Bestuursorgaan
Vinkententoonstelling Deinze (*)
Zangvoordracht in Zonnebeke
Vergadering Officiële Zangkeurraad
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19.02.2023
26.02.2023

Vinken- Kooien- schuilhokjestentoonstelling Anzegem (*)
Vinken- Kooien- schuilhokjestentoonstelling Kortemark (*)

05.03.2023
11.03.2023
18.03.2023

Algemene Vergadering in Waregem
Vergadering Bestuursorgaan
H. Mis overleden vinkeniers

01.04.2023
08.04.2023
30.04.2023

Aanvang speelseizoen
Vergadering Bestuursorgaan
1e rit Ronde van Vlaanderen

01.05.2023
13.05.2023

2° bestelling kweekringen 2023
Vergadering Bestuursorgaan

03.06.2023
04.06.2023
10.06.2023
15.06.2023
25.06.2023

Vergadering Bestuursorgaan

08.07.2023
30.07.2023

Vergadering Bestuursorgaan
Laatste (14e) rit Ronde van Vlaanderen

12.08.2023
26.08.2023
31.08.2023

Vergadering Bestuursorgaan
Sluitingsprijs Hulste
Einde speelseizoen

02.09.2023
09.09.2023
16.09.2023

Vergadering Coördinatoren
Vergadering Bestuursorgaan
Algemene Raad in Kuurne

14.10.2023

Vergadering Bestuursorgaan

10.11.2023

Vergadering Bestuursorgaan

01.12.2023
09.12.2023
31.12.2023

Binnenbrengen inventarissen/1° bestelling kweekringen 2024
Vergadering Bestuursorgaan
Bestellen aantal bondslidkaarten

Provinciale Kampioenschappen
Kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring te Nokere
3° bestelling kweekringen 2023

Kampioenschap van België

(*) Opmerking : Er is een datum vrijgekomen om een vinkententoonstelling te organiseren
op 22.01.2023. Deze vinkententoonstelling maakt deel uit van een reeks organisaties in
januari en februari waarbij de laureaten gehuldigd worden op de Algemene Vergadering in
maart. Gegadigden kunnen contact opnemen met het secretariaat te Kuurne.
Mogen we tevens vragen aan de diverse organisatoren om hun inrichting te bevestigen (voor
zoverre nog niet gedaan) zodanig dat we definitieve kalender kunnen laten verschijnen in
een volgende A.Vi.Bo.-Mail.
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I/ 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 !!
Wij blijven echter steeds bereikbaar op ons e-mailadres info@avibo.be
2/ De aanvraag voor erkenning als beleidsondersteunende vereniging werd inmiddels
gefinaliseerd en doorgestuurd.
3/ Een overleg met de maatschappijen die komende winter vogeltentoonstellingen
inrichten in het kader van ons eerder opzet wordt gepland.
4/ Op zondag 28 augustus vond NOFON-overleg plaats rond het Championship en de
stellingname inzake de Nationale Raad voor Dierenliefhebbers
5/ Op woensdag 31 augustus vond verhelderend overleg plaats met Gunther
Antonissen die vanuit de Nationale Raad voor Dierenliefhebbers de visie op de
toekomst kwam toelichten.
6/ De boekdelen van het A.Vi.Bo.-blad werden inmiddels overgedragen aan “Liberas”.
7/ Naar aanleiding van een escalatie in een lopend dossier wordt de verdere
samenwerking met Vimibel in vraag gesteld. Een overleg om zaken duidelijk te stellen
met de zusterfederatie wordt gepland.
8/ De aanvraag voor subsidie van een hobbyvereniging werd doorgepraat en verder
afgewerkt om in te dienen.
9/ We herhalen de dringende oproep tot strikt en blijvend opvolgen van de
onderrichtingen vanuit het FAVV:
o De ophokverplichting werd eerder opgeheven, zowel voor
hobbypluimvee als voor professioneel gehouden pluimvee.
o Het verplicht binnen drenken van hobbydieren werd
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.
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Het Bestuursorgaan zat samen en tekende de krijtlijnen voor dit gebeuren uit. We
danken eens te meer de heer Rik Tanghe, voor zijn verricht titanenwerk en blijvend
engagement.
11/ Gedragslijn rond publicaties op onze facebookgroep wordt uitgetekend.
12/We ontvingen het ontslag van dhr. Geert Van Avermaet, coördinator. We danken
Geert voor zijn inzet voor zijn regio in de voorbije jaren.
13/We ontvingen de aanvraag voor het oprichten van een nieuwe maatschappij : DE
KOMZANGERS te Wevelgem. Het stamnummer wordt 561.
We wensen u een goede vaart en rekenen op een aangename en positieve
samenwerking!
14/We ontvingen ook een schrijven van de stopzetting van volgende maatschappijen :
-De lichtzangers Ruiselede, gewest Tielt
-Klein Maar Moedig, Scheldewindeke, gewest Gent
-KM De Dorpzanger, Erpe, gewest Denderstreek
Kasboeken worden op het secretariaat verwacht ter inzage. Batig saldo dient
overgemaakt te worden aan een liefdadig doel. Bedankt voor de vele jaren van inzet
voor de vinkensport.

Administratie
1/ Secretariaatswerking:
We hebben een teruggave gekregen van de btw op de terugbetaalde
zettingsformulieren. We kregen nog een aanvraag binnen om zettingsformulieren
terug te geven. We kunnen hier echter niet meer op ingaan.
De onkostennota’s van de officiële zangkeurders zijn bijgewerkt. Na een laatste
controle zal overgegaan worden tot de uitbetaling hiervan.
We vragen nogmaals om ons mede te delen welke aankondigingen van zettingen
mogen geschrapt worden op de website die om één of andere reden geen doorgang
konden vinden. (vogelgriep, verkeerde aankondiging , dubbele aankondiging ….).
Na 30/9 zullen de leveringsnota’s opgemaakt worden (3€ per aankondiging) aan de
hand van alle zettingen die voorkomen op de website !
2/ Admin :
Een nieuw overleg werd gepland (5/10) om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.
Eerdere ideeën rond mogelijkheden gecreëerd door optimaal gebruik van Admin en
Zettingsoft werden inmiddels uitgewerkt en gepubliceerd.
3/ Website en “De A.Vi.Bo.-mail”:
Ideeën naar toekomst en evolutie blijven steeds welkom en worden steevast
onderzocht op hun wenselijkheid en haalbaarheid. (bv. 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.
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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.
Dankzij de opvolging van een aantal aanbevelingen naar plaatselijke maatschappijen
gaan we aan de slag bij de verwerking van de definitieve uitslag van de Ronde van
Vlaanderen.
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.
- Onze federatie behoudt de link met het Vlaams Steunpunt Cultureel Erfgoed.
Inmiddels werden een aantal contacten aangehaald en ons verder engagement
bevestigd.

Kweek
- Herhaalde oproep om bij inventarisatie 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 in/middels 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.
- De kweekresultaten van 2022 mogen opgevraagd worden en ingebracht worden in
Admin.

Zang
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- 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!
- Marc verzette eens te meer een titanenwerk en vinkte alle afgekeurde vogels (na het
verstrijken van de beroepstermijn) aan in Admin. Deze vogels kunnen onder geen
beding (zonder nieuwe keuring) nog deelnemen aan wedstrijden. Marc zal op basis
van de verschenen verslagen deze administratieve opdracht vervullen.
- Wij danken nu reeds de heer Patrik Waege, gewestleider Oudenaarde, voor de
initiatief name om een zangvoordracht in te richten op vrijdagavond 10 februari
2023.
Ook dhr. Luc Blondeel , Zonnebeke neemt initiatief om een zangvoordracht in te
richten op 18/02/2022 (onder voorbehoud) waarvoor dank !

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.
Liberas engageerde zich ertoe om ons hierbij te helpen.
-

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.

J/ Briefwisseling en diversen
1. Dhr. Ignace Vercruysse, coördinator, uw mail van 8/9/2022
Dank voor uw inspanningen.

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

10

