Programma
Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw presenteert

Vijfde congres

Iedereen welkom

9.00 u:
verwelkoming
9.15 u:
opening
9.30 u:
50 jaar kweek:
Rik Tanghe
11.00 u:
Vogelziektes en –noden
Dr. Emiel Demeester
———————————————————————————————12.15 u:
mogelijkheid tot maaltijd
———————————————————————————————13.30 u:
Vogelgriep
Prof. Dr. Gunther Anthonissen
15.00 u:
Kruiden voor de vogels
Guy Vanpeteghem
16.30 u:
bedanking en slot

KO N . N AT. F E D.
ALGEMENE
VINKENIERSBOND
A . V I . B O. V Z W

Aantal personen aanwezig namiddag: ……

Gino Welvaert
Voorzitter
K. N. F.
Algemene Vinkeniersbond
A.Vi.Bo. vzw

Aantal personen die ‘s middags maaltijd nemen: ……. (friet met stoofvlees of vol au vent en groenten:
uw bijdrage € 5,00, A.Vi.Bo. past € 5,00 bij)

In de hoop U te mogen verwelkomen op
dit unieke evenement, geachte sportvriend, teken ik met blijken van de
meeste hoogachting,

Aantal personen aanwezig ’s morgens: ……

zaterdag 5 november 2022
9.00 uur
polyvalente zaal Kubox
Hippodroom
Kattestraat Kuurne.

Onze maatschappij steunt dit congres

Kennisoverdracht en doorstroming van
informatie binnen onze geledingen is in
deze van uitermate groot belang.
Daarom ook digitaliseerden we
bovendien in het kader van onze opname in de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen, met steun van de
provincie West-Vlaanderen, alle edities
van ons officieel orgaan ‘Het A.Vi.Bo.blad’ vanaf 1934 tot 2021 en maakten
die voor iedereen consulteerbaar.

Met de steun van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap nodigen wij U
dan ook graag uit op

Naam: …………………………………………………………. Maatschappij: ……………………………………………………….

Anno 2022 is het tevens vijftig jaar
geleden dat vrije vogelvangst werd afgeschaft. Voorwaar een gelegenheid om
doemdenkers van 1972 en 2002 op hun
plaatst te zetten en te bewijzen dat de
federatie A.Vi.Bo. vzw volop naar de
toekomst blijft kijken.

Met respect voor het rijke verleden van
onze sport en een gezonde blik op de
toekomst stellen we U dan ook het vijfde
congres van de federatie voor.

Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond A.Vi.Bo. vzw
Schardauw 1 bus1 8520 Kuurne
of via
info@avibo.be

De vinkensport in Vlaanderen kijkt terug op een rijk verleden! Bevoorrading
van vinken uit de natuur is in Vlaanderen sedert 2002 verboden.
Sedert jaar en dag, en mede door de
steun van de Vlaamse overheid, voert
de A.Vi.Bo. vzw een actief beleid om het
kweken van botvinken aan te moedigen. Vastberaden en met visie op de
toekomst richtte onze federatie zich op
kwalitatieve vinkenkweek, geconcretiseerd in ons Kweekproject 2007-2010,
met uitloper tot 2013.

Het volop inzetten op digitalisering via
AviboAdmin en ZettingSoft en het vervangen van het ter ziele gegane ‘Het
A.Vi.Bo.-blad’ door het nieuwe digitale
officiële orgaan ‘De A.Vi.Bo.-mail’ getuigt, samen met onze vernieuwde
website en opgestarte facebookaccount,
dat de federatie zich wapende voor de
toekomst.

Scheurstrook bevestiging deelname congres te sturen naar secretariaat

Geachte,
Beste sportvriend,

—————————————————————————————————————————————

Congres A.Vi.Bo. vzw zaterdag 5 november 2022

