VERSLAG SKIPE-VERGADERING BESTUURSORGAAN DD. 8 oktober 2022
Aanwezig :
-Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
-Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
-Dhr. Dominique Baert, bestuurder
-Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
-Dhr. Rik Tanghe, bestuurder

A/ Woord van de voorzitter
Na de rust van de vakantie toch eventjes slikken om er opnieuw volop tegenaan te gaan. Tal
van zaken liggen op de plank en willen een duidelijke antwoord of actie.
Ik maak me sterk dat mits de inzet van de collega’s, goede vrienden, we dit varkentje wel
even wassen.
Zoals in voorbije A.Vi.Bo.-mail gemeld moeten we ons, naast de blijvende strijd tegen corona
als vogelhouder, bijzonder veel zorgen maken over het stevig oprukkend vogelgriepvirus.
Onze organisatoren van tentoonstellingen kunnen op onze blijvende steun en sympathie
rekenen doch alle houders van gevogelte en pluimvee zullen een tandje moeten bijzetten
om besmettingen uit onze bestanden te weren.
In de schoot van maatschappij en gewest is het inmiddels tijd voor de hulde aan de
kampioenen van voorbije speelseizoen. Deze bijeenkomsten zijn voor de bestuursleden de
absolute kroon op het werk en sluiten een hopelijk schitterend werkjaar af.
Inmiddels worden volop voorbereidingen getroffen voor komend kweek- en speelseizoen.
Als absolute aanzet voor onze kwekers dient absoluut aandacht geschonken aan naderend
congres.
Uiteraard hopen we in de Kubox in Kuurne – in navolging van vorige edities – heel wat
liefhebbers te mogen ontmoeten die samen met ons werk willen maken van het veredelen
van ons vogelbestand.
Binnen het Bestuursorgaan wordt alvast laatste hand gelegd aan de voorbereiding van dit
schitterend event.

B/ Rouwbetuiging
De heer Martin Bleyaert, gewezen gewestleider van het gewest Brugge, ontviel ons na een
slepende en moedig gedragen ziekte.
We houden binnen onze kring alvast zijn gedachtenis hoog en betuigen bovendien onze
oprechte deelneming aan de familie en vrienden van onze betreurde vriend.

C/ Verslag vorige vergadering / Algemene Raad
Verslag vergadering Bestuursorgaan:
- Vergadering Bestuursorgaan van
o 10 november 2022 moet 12 november zijn
o 10 december 2022 ontbreekt in kalender
Verslag Algemene Raad
Verslag van bijeenkomst van 17/09 in plaats van 18/09
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D/ Evolutie Corona-maatregelen
Niettegenstaande de talrijke verwittigingen rond naderende herfstpiek lieten heel wat
mensen zich verrassen en zijn er inmiddels sterk oplopende opnamecijfers in de
ziekenhuizen naast stevige toename van incidentie.
De vaccinatiecampagne is inmiddels op kruissnelheid en we dringen er bij onze leden op aan
om in te gaan op de uitnodiging tot vaccinatie.
Denk vooral niet dat het onheil je helemaal niet zal raken!!
Eerdere golven bewezen ons immers dat we tal van familieleden en vrienden verloren door
iets dat ogenschijnlijk wel ging meevallen.
Vaccineren biedt bovendien de beste garantie voor jezelf en je omgeving om van al te zware
ziekteverschijnselen gespaard te blijven!
Social distancing is en blijft bovendien 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/ Nabeschouwingen Algemene Raad
Het was bijzonder aangenaam om met onze coördinatoren en gewestleiders fysiek te
kunnen vergaderen.
Uw Bestuursorgaan had - zoals uit het verslag mocht blijken - meer dan oren naar de
verzuchtingen van onze leden en wil met vereende krachten verder antwoord formuleren op
de uitdagingen van de toekomst.
Maatschappijen die in het kader van onderlinge afspraken hun klassementen en te verspelen
titels willen uitbreiden naar zettingen bij andere maatschappijen kunnen dit realiseren mits
een duidelijke omschrijving binnen hun reglement inwendige orde zodat nadien geen
discussies of misverstanden kunnen ontstaan.

F/ Congres van 05 november te Kuurne
Het verloop van het aanstaande congres neemt stilaan vorm.
Een bijzondere vergadering vindt hierover plaats op 12/10/2022.

G/ Kampioenschappen in 2023
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Kampioenschap van België: wij wachten op de formele bevestiging.
Provinciale Kampioenschappen:
West-Vlaanderen: De Bogaardvink uit Kortemark
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/ Nazicht boekhouding derde kwartaal
Marnix werkte op 30 september 2022 eens te meer de boekhouding bij en verschaft de
vergadering de nodige tekst en uitleg bij de voorgelegde boekingen en resultaten bij
afsluiten van het kwartaal.
Huidige stand geeft – na drie kwartalen - tevens richting over het uiteindelijk jaarresultaat.
We danken Marnix voor zijn uiterst stipte, uitgebreide en vooral verhelderende toelichting.

I/ Activiteitenkalender 2022 - 2023
08.10.2022

Vergadering Bestuursorgaan

16.10.2022

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- en schuilhokjestentoonstelling
Tentoonstelling botvinkmutaties Kuurne

11.11.2022

Kooien- en schuilhokjestentoonstelling Oostrozebeke

12.11.2022

Vergadering Bestuursorgaan

27.11.2022

Kooien- en schuilhokjestentoonstelling Meulebeke

03.12.2022 en
04.12.2022
Gouden Ring Show Roeselare
10.12.2022

Vergadering Bestuursorgaan
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16.12.2022 tot
18.12.2022
NOFON – Championship 2022 Putte
14.01.2023

Vergadering Bestuursorgaan

15.01.2023

Vinkententoonstelling Oostrozebeke (*)

22.01.2023

Vinkententoonstelling ???? (*)

29.01.2023

Vinkententoonstelling Marialoop (*)

04.02.2023

Vergadering Coördinatoren

05.02.2023

Vinkententoonstelling Erembodegem (*)

10.02.2023

Zangvoordracht in Ouwegem

11.02.2023

Vergadering Bestuursorgaan

12.02.2023

Vinkententoonstelling Deinze (*)

18.02.2023

Zangvoordracht in Zonnebeke

18.02.2023

Vergadering Officiële Zangkeurraad

19.02.2023

Vinken-, kooien- en schuilhokjestentoonstelling Anzegem (*)

26.02.2023

Vinken-, kooien- en schuilhokjestentoonstelling Kortemark (*)

05.03.2023

Algemene Vergadering in Waregem

11.03.2023

Vergadering Bestuursorgaan

18.03.2023

H. Mis overleden vinkeniers

01.04.2023

Aanvang speelseizoen

08.04.2023

Vergadering Bestuursorgaan

30.04.2023

1e rit Ronde van Vlaanderen

01.05.2023

2° bestelling kweekringen 2023

13.05.2023

Vergadering Bestuursorgaan

03.06.2023

Vergadering Bestuursorgaan
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04.06.2023

Provinciale Kampioenschappen

10.06.2023

Kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring te Nokere

15.06.2023

3° bestelling kweekringen 2023

25.06.2023

Kampioenschap van België

08.07.2023

Vergadering Bestuursorgaan

30.07.2023

Laatste (14e) rit Ronde van Vlaanderen

12.08.2023

Vergadering Bestuursorgaan

26.08.2023

Sluitingsprijs Hulste

31.08.2023

Einde speelseizoen

02.09.2023

Vergadering Coördinatoren

09.09.2023

Vergadering Bestuursorgaan

16.09.2023

Algemene Raad in Kuurne

14.10.2023

Vergadering Bestuursorgaan

10.11.2023

Vergadering Bestuursorgaan

01.12.2023

Binnenbrengen inventarissen/1° bestelling kweekringen 2024

09.12.2023

Vergadering Bestuursorgaan

31.12.2023

Bestellen aantal bondslidkaarten

(*) 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.

J/ 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!
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Spontaan aanbellen zonder eerdere telefonische afspraak blijft zinloos!!
Wij blijven echter steeds bereikbaar op ons e-mailadres info@avibo.be
2/ Eerstdaags wordt werk gemaakt van de erelijst van de voorbije Ronde zodat de
prijzengelden snel bekend en doorgestort worden.
3/ Een overleg met de maatschappijen die komende winter vogeltentoonstellingen
inrichten in het kader van ons eerder opzet wordt vastgelegd op zaterdag 15 oktober
2022 om 09 uur in ons secretariaat.
4/ Op dinsdag 04 oktober 2022 vond NOFON-overleg plaats rond het Championship.
Marnix en Dominique brengen verslag uit van de evolutie en onze engagementen. In
dit kader hopen we eens te meer beroep te kunnen doen op een aantal enthousiaste
medewerkers die ook in het verleden hun medewerking bevestigden.
5/ De Algemene Vergadering van de Nationale Raad voor Dierenliefhebbers werd in
laatste instantie afgelast.
6/ Filip Santens kwam voor ons tussen in een administratief probleem binnen het
gewest Vichte. Dank voor de inbreng en tevens dank voor de hulp van de heer Van
Wijnsberghe Stefaan, gewestleider.
7/ Naar aanleiding van escalatie in een lopend dossier wordt de verdere samenwerking
met Vimibel in vraag gesteld. Inmiddels werd binnen onze federatie onze
stellingname doorgepraat.
Een overleg om zaken duidelijk te stellen met de zusterfederatie wordt gepland op
zaterdag 22 oktober 2022 om 9uur in ons secretariaat.
8/ De aanvraag voor subsidie van een hobbyvereniging werd naar betrokken diensten
doorgestuurd.
9/ We herhalen de dringende oproep tot strikt en blijvend opvolgen van de
onderrichtingen vanuit het FAVV:
o De ophokverplichting of afscherming met netten is sedert
05 oktober 2022 verplicht, zowel voor hobbypluimvee als
voor professioneel gehouden pluimvee.
o Het verplicht binnen drenken en het binnen of afgeschermd
voederen van alle vogels en pluimvee is uiteraard verplicht.
Het Agentschap, in overleg met experten, schat inmiddels de kans hoog dat de
circulerende besmettingen bij wilde vogels een endemisch karakter kregen en het
risico op meer uitbraken bijgevolg zeer waarschijnlijk is!
Voor meer info verwijzen we naar de officiële website van het FAVV:
https://www.favvafsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.
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Het is duidelijk en klaar dat deze maatregelen gelden voor ALLE gevogelte en
pluimvee!!
10/ Gedragslijn rond publicaties op onze facebookgroep wordt verder uitgetekend en in
een volgend overleg gefinaliseerd.
11/ Na het ontslag van dhr. Geert Van Avermaet als coördinator ontvingen we de
kandidatuur van dhr. Jordi Vanhouteghem. We plannen een overlegmoment om
onze samenwerking te bevestigen.
12/ Op woensdag 12 oktober 2022 zullen Marnix en Gino het overleg met de betrokken
partijen inzake Spijker en Schardauw bijwonen.
13/ Het Dagelijks Bestuur
- ontving voor overleg aangaande lopende kwesties:
o Dhr Julien Vanhecke, gewestleider Waregem
o Dhr. Danny Bleyaert, officieel zangkeurder;
- legde klacht neer tegen onbekenden na beschadiging van de ruit in
ons secretariaat.
14/ Vraag van een gemeentebestuur om in het kader van de Erfgoeddag op 23 april
2023 een vinkenzetting te organiseren.
15/ We ontvingen inmiddels 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
- De Korte Zangers, Dadizele, gewest Menen
- KM De Vijverbosvink, Westrozebeke, gewest Oostnieuwkerke
- De Nieuwe Vlaamse Zangers, Rumbeke, gewest Roeselare
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.
Een nieuwe maatschappij wordt opgericht te Wevelgem met als naam : De
Komzangers. Zij krijgen het stamnummer 561 toegewezen en maken deel uit van het
gewest Menen. Wij wensen hen een goede vaart !
16/ Afspraken rond de A.Vi.Bo.-stand op de Gouden Ring Show worden gemaakt.

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.
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De onkostennota’s van de officiële zangkeurders zijn bijgewerkt en worden kortelings
uitbetaald. Aan de hand van het totaal aantal kilometers wordt een raming gemaakt
in hoeverre de kilometervergoeding kan worden aangepast.
De afrekening van de aangekondigde zettingen wordt gemaakt. De gewestleiders
ontvangen de leveringsnota’s en kunnen op hun beurt bij de maatschappijen de
bedragen innen. We herinneren eraan dat op 30 september 2022 de laatste
correcties konden worden gesignaleerd aan ons secretariaat en we nu overgaan tot
de afrekening.
Van onze verzekeraar kregen we - na bevraging door Marnix - bevestiging rond de
verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid op de bondslidkaart. De persoon die de
vogel zet, is verzekerd.
2/ Admin :
Een nieuw overleg werd gepland (12/10) 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.
4/ Zettingsoft:
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.
- “De bondsraad van 24 september in het kader van de klacht tegen dhr. Aaron en
Juri Denys kon niet doorgaan omdat de beklaagden die dag niet konden aanwezig
zijn.
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Op de mail van 29 augustus van de rapporteur van de bondsraad, dhr. Filip Santens,
om een voorstel te doen van data waarop de beklaagden wel voor de bondsraad
kunnen verschijnen, kwam tot op heden geen antwoord.
Daarom blijven dhr. Aaron en Juri Denys geschorst tot zij vrijwillig verschijnen voor
de bondsraad. Hiertoe dienen ze zelf contact op te nemen met rapporteur Filip
Santens.”
- 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). Zodoende 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 vogels voor te zetten waar enige twijfel
kan rijzen.
De meest correcte voorzanger biedt immers beste garanties op leerlingen met een
geldig Vlaams vinkenlied!
- We plannen overleg binnen het dagelijks bestuur van de Officiële Zangkeurraad om
het voorbije werkjaar te evalueren en de komende zangcursus vorm te geven op
woensdag 19 oktober 2022 om 18 uur.
- Wij danken nu reeds de heer Patrik Waege, gewestleider Oudenaarde, voor de
initiatiefname om een zangvoordracht in te richten op vrijdagavond 10 februari
2023.
- Ook dhr. Luc Blondeel uit Zonnebeke engageert zich ertoe een zangvoordracht in te
richten op 18/02/2023. Waarvoor dank !
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- Liefhebbers die zich niet kunnen neerleggen bij de uitspraak van een keuring in
eerste aanleg (= keuring door gewestelijke zangcommissie of keuring door de
Officiële Zangkeurraad in speciale opdracht) kunnen steeds Beroep of Hoger Beroep
aantekenen tegen deze uitspraak.
Eindeloze discussies en verdachtmakingen horen immers niet binnen onze federatie.

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.
-

Na het einde van het speelseizoen werd het chronisch gebrek aan artikels bijzonder
duidelijk. Dat deze chronische ziekte tevens mee aan de basis van het einde van ons
aller ‘A.Vi.Bo.-blad’ lag, is inmiddels 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.

K/ Briefwisseling en diversen
1. We vernamen het overlijden van :
- Dhr. Ivan Standaert, Wommelgem
We beiden de beproefde familie onze oprechte deelneming aan.
2. Gewest Tielt, uw mail van 16/09/2022
Dank voor de uitnodiging. Voorzitter Gino zal aanwezig zijn.
3. Dhr. Diego Maheur, uw mail van 19/09/2022
Het nodige werd gedaan.
4. Dhr. Germain Lannoo, uw mail van 15/09/2022
Zoals hoger aangehaald wordt er nog een vergadering belegd.

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