VERSLAG SKIPE-VERGADERING BESTUURSORGAAN DD. 12 november
2022
Aanwezig :
-Dhr. Gino Welvaert, voorzitter
-Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter
-Dhr. Dominique Baert, bestuurder
-Dhr. Marc Vantieghem, bestuurder
-Dhr. Rik Tanghe, bestuurder
1/Woord van de voorzitter
Wapenstilstand gepasseerd … dan lonkt aan de einder het nieuwe jaar.
Uiteraard mogen we tussendoor Sinterklaas en de Kerstman niet vergeten.
Een nieuw jaar houdt tevens heel wat verwachtingen in.
Vanuit deze optiek wordt nu reeds bijzonder veel werk verzet om in maatschappij, gewest,
regio en ja zelfs de federatie om te voldoen aan de hooggespannen verwachtingen.
Voor eind november dienen ringbestellingen en inventarissen worden binnengeleverd zodat
alles tijdig op ons secretariaat binnenkomt. Deze herschikking is het resultaat van overleg
met de regiocoördinatoren die terecht opmerkten dat de administratieve werkzaamheden
beter in één beweging konden worden afgewerkt.
Het samenvallen van lidmaatschap, bestelling en inventarisatie in één en dezelfde
maatschappij is de uiteindelijke betrachting en maakt veel zaken eenvoudiger.
Ik maak me alvast sterk dat dankzij de inzet van de maatschappijbesturen we ook deze
hindernis zonder grote problemen zullen nemen.
Een voorwoord - zonder de lof te steken voor alle medewerkers en sympathisanten die het
welslagen van ons Congres bewerkstelligden – zou een grove tekortkoming zijn. De vele
vrijwilligers die zich ook bij deze gelegenheid van hun beste kant lieten zien, verdienen onze
absolute waardering.
Een absoluut “dankjewel” aan onze sprekers en de schare aandachtige liefhebbers die in een
sfeer van verbondenheid kennis absorbeerden.
Niettegenstaande de eerder matige opkomst bewezen wij samen eens te meer uit het goede
hout gesneden te zijn.
Met deze boost aan energie kunnen we er weer voor een tijdje tegen.
Van harte dank!!

2/ Rouwbeklag
Op 22 oktober 2022 overleed de heer Julien Decock.
“Cockske” was jarenlang gewestleider van het gewest Brakel en was sedert enige tijd
eregewestleider.
Bovendien vervulde hij reeds vele jaren de taak van officieel zangkeurder.
We verliezen in Julien een graag geziene en joviale mens en sluiten hem dan ook blijvend in
ons hart.
Aan de getroffen familie en vrienden brengen we onze herhaalde blijken van innige
deelneming over.
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3/ Verslag vorige vergadering
Het vorige verslag werd goedgekeurd.
4/ Evolutie Corona-maatregelen
De druk lijkt precies van de ketel. De dalende cijfers – onder meer omdat men nauwelijks
nog test – geven ons de kans om terug van meer vrijheid te proeven.
We herhalen echter onze dringende oproep om je zo goed als mogelijk te beveiligen en
alsnog een vaccin te laten zetten!!
Immers naast huidig covid-virus verwachten we binnenkort de intrede van het nieuwste
griepvirus. Voorwaar een bijzonder gevaarlijke cocktail voor mensen met onderliggende
gezondheidsrisico’s.
Social distancing is en blijft in elk geval één van de veiligste maatregelen die je bovendien en
zonder veel moeite kan treffen.
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.

5/ Evaluatie Congres van 05 november 2022
We hebben kunnen genieten van een uitstekend congres met een zeer gevarieerde en
tevens actuele onderwerpen.
De aanwezigen waren zeer tevreden!!
Zoals steeds hadden de afwezigen opnieuw ongelijk.
De organisatie op zich was dik in orde.
Onze oprechte dank gaat uit naar :
- de gemeente Kuurne voor de zaal
- De Congozangers uit Kuurne voor logistieke steun en bediening
- Dhr. Roger Lecoutere voor het ter beschikking stellen van de foto’s
- De sprekers : Dhr. Rik Tanghe, Dr. Niels Normon, prof. Dr. Gunther Anthonissen en
dhr. Guy Van Peteghem
- Alle aanwezigen : die bijzonder leergierig en enthousiast deelnamen en zo hun kennis
konden verdiepen.
6/ Aanvraag medailles verdienstelijke bestuursleden
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Verdiensten:
a) mensen die 25 jaar BESTUURSLID zijn van een plaatselijke vereniging en minstens 45
jaar oud zijn.
b) schatbewaarder of secretaris van een vereniging zonder dat ze spelend lid zijn, 15
jaar dienst hebben en minstens 45 jaar oud zijn.
Gelieve volgende gegevens te vermelden: lidnummer, naam, volledige geboortedatum,
functie (bestuurslid, schatbewaarder of secretaris), maatschappij.
De aanvragen worden verwacht uiterlijk 25 december 2022 op het secretariaat te Kuurne. Na
deze datum worden geen aanvragen meer aanvaard.
Noteer goed dat de Minister van Cultuur enkel vragen inwilligt van bestuursleden die een
vereiste termijn kunnen bewijzen. Het gaat niet om verdienstelijke leden, dus niet om gewone
leden.
De medaille van verdienste wordt enkel overhandigd aan verdienstelijke personen die
AANWEZIG zijn op de Algemene Vergadering.

7/ Herwerking Statuten en Reglement Inwendige Orde
Nadat de Statuten op vorige Algemene Vergadering niet konden worden goedgekeurd,
dienen we deze op volgende Algemene Vergadering van zondag 05 maart 2023 te Waregem
opnieuw voor te leggen aan de stemgerechtigde leden.
Zoals u zich ongetwijfeld herinnert van vorig jaar, dienen de Statuten van onze federatie
enerzijds aangepast aan de onderrichtingen zoals ze zijn vervat in het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en anderzijds aan de structurele wijzigingen binnen onze
werking.
Na een ultieme controle door VSDC zullen deze worden gepubliceerd in ons officieel orgaan.
Naar aanleiding van de publicatie op onze website – www.avibo.be – en de steeds
veranderde situatie in onze werking blijven we genoodzaakt om ons Reglement Inwendige
Orde tevens bij te werken.
Net als vorig jaar doen we er alles aan om deze zo voor aanvang van het nieuwe
speelseizoen recht te zetten.
Het blijft intussen onze intentie om in de toekomst eventuele wijzigingen of verbeteringen
steeds en onmiddellijk aan te passen in de tekst op onze website.

8/ De inventarisatie van december
Bij het invullen van de inventarissen vragen wij op het volgende te letten:
1) Het gebruik van ons programma A.Vi.Bo.-Admin vereenvoudigt het bijwerken en
afleveren van het inventarisblad aanzienlijk en voorkomt misverstanden en
schrijffouten.
2) Alle vogels dienen te worden ingebracht in Avibo-admin. Het is bij voorkeur de
verantwoordelijke bij de maatschappij, het gewest of de regio die dit uitvoert.
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3) De inventarissen dienen voor 01 december ingevuld en afgeleverd te worden in uw
maatschappij.
4) Controleer steeds de correctheid van naam, voornaam, volledig adres,
geboortedatum, maatschappij en lidnummer.
5) U dient de uiteindelijke versie ook te ondertekenen.
6) Volgende clausule dient om juridische reden steevast vermeld te worden.
Ondergetekende verklaart:
- het Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo. te kennen en er naar te handelen.
- op de hoogte te zijn dat A.Vi.Bo. vzw alle persoonlijke gegevens beheert
overeenkomstig de privacyverklaring op www.avibo.be.
7) Enkel vogels voorzien van een gesloten pootring (= gekweekte vogels) mogen
ingeschreven worden op een inventarisblad.
8) Het is wenselijk vooraleer de vogels op het inventarisblad ingeschreven worden, eerst
de ringnummers te controleren aan de poot van de vogel. Het is immers belangrijk dat
deze overeenstemmen met de geregistreerde nummers. Na opmaak onderaan op het
blad graag het aantal vogels vermelden.
9) Na het inzamelen van de inventarisbladen wordt door het maatschappijbestuur een
samenvattende opgave gemaakt. Dit kan eenvoudig worden gegenereerd uit de
ingebrachte gegevens in Avibo-admin.
10) Achteraf wordt door de gewestleider een totaal opgemaakt per gewest. Dit kan
eenvoudig worden gegenereerd uit de ingebrachte gegevens in Avibo-admin.
11) Afleveren van bondslidkaarten:
a. Ringnummers op aangevraagde bondslidkaarten dienen voor te komen op het
inventarisblad.
b. Liefhebbers die bondslidkaarten aanvragen dienen bovendien voor te komen
op de ledenlijsten.
c. INDIEN GEEN INVENTARISBLAD AFGELEVERD WERD, MOGEN EN KUNNEN
GEEN BONDSLIDKAARTEN UITGEREIKT WORDEN.
De ringnummers van pootringen schrijven we als volgt op het inventarisblad:
1) jaartal
2) herkenningsletter (= D) of ringmaat 2,7 vanaf 2012
3) AVB
4) persoonlijk lidnummer (voluit = 6 cijfers)
5) ringvolgnummer (voluit = 3 cijfers)
voorbeelden: 05 D AVB 001138 003
04 D AVB 000803 007
12 2,7 AVB 006434 005
12 2,7 BOF € AA000 001

9/ Ringnummers en vogelnamen bondslidkaarten 2023
a) Bondslidkaarten worden enkel toegekend aan vogels:
- met gesloten ringen met een binnendiameter gelijk aan of kleiner dan A.Vi.Bo. ringen,
- die op een inventarisblad van het speeljaar voorkomen.
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Voor alle duidelijkheid:
1) Een kweekring bij A.Vi.Bo. uitgegeven heeft een binnendiameter van 2,7 mm.
Sinds 2004 draagt deze een identificatieletter D (voorheen letter E) en vanaf 2012 het
maatgetal 2,7.
2) Bondslidkaarten worden vanaf kweekjaar 2005 en later onbeperkt toegekend op
kweekringen, ongeacht door welke erkende federatie uitgegeven, voor zover de
kweekringen een binnendiameter hebben van 2,7 mm of kleiner.
3) De wetgever is duidelijk en zegt dat kwekelingen een ringnummer dragen met het
jaartal van hun geboortejaar. Dit is dwingende regelgeving door de Vlaamse Regering
uitgevaardigd en bijgevolg geldend voor alle federaties.
b) We dringen er nogmaals op aan om de namen van de vogels met de nodige zorg te kiezen.
Kies korte en mooie namen. Spotnamen, getallen en samengestelde namen kunnen niet.
Voor de geïnteresseerden die er wensen gebruik van te maken, is “P” de beginletter voor
vogelnamen toegekend aan vogels in 2023 (=geboren in 2022).

10/ Activiteitenkalender 2022/2023
27.11.2022

Kooien- en schuilhokjestentoonstelling Meulebeke

03.12.2022 en
04.12.2022
Gouden Ring Show Roeselare
10.12.2022

Vergadering Bestuursorgaan

16.12.2022 tot
18.12.2022
NOFON – Championship 2022 Putte
31.12.2022

Bestellen aantal bondslidkaarten

14.01.2023

Vergadering Bestuursorgaan

15.01.2023

Vinkententoonstelling Oostrozebeke

22.01.2023

Vinken-, kooien- en schuilhokjestentoonstelling en ruilbeurs enkel voor
botvinken te Anzegem

29.01.2023

Vinkententoonstelling Marialoop

04.02.2023

Vergadering Coördinatoren

05.02.2023

Vinkententoonstelling Erembodegem

10.02.2023

Zangvoordracht in Ouwegem
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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 Kortemark

05.03.2023

Algemene Vergadering in Waregem

11.03.2023

Vergadering Bestuursorgaan

18.03.2023

H. Mis overleden vinkeniers te Deinze

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

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
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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

11/ 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/ Tot onze verbazing kwamen na de publicatie van de Erelijst en de prijsverdeling
Plots een aantal klachten onze richting uit. Niettegenstaande eerdere publicaties
blijkbaar geen opschudding teweeg brachten, schudde de definitieve lijst iedereen
wakker. Onze programmeur werd gevraagd om na te gaan wat mis liep en de
onvolkomenheden weg te werken.
3/ Het overleg met de maatschappijen die komende winter vogeltentoonstellingen
inrichten in het kader van ons eerder opzet ging door op zaterdag 15 oktober
2022. In een constructieve sfeer werden afspraken doorgenomen en waar nodig
bijgestuurd. We hopen op alle succes voor alle inrichters, de deelnemers en de
toeschouwers. Mogen we er samen een onvergetelijke editie van maken.
4/ Op dinsdag 18 oktober en 08 november 2022 vonden NOFON-overlegmomenten
plaats rond het komende Championship.
Er wordt uitgebreid verslag uitgebracht rond de huidige 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.
Bestuur en leden van KM De Hogewegvink uit Erembodegem verbonden
zich er alvast toe om één dag (vrijdag 16 december) toezicht te houden op de
tentoonstelling, waarvoor nu reeds van harte dank.
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5/ We verontschuldigden ons op voorbije Algemene Vergadering van de Nationale Raad
voor Dierenliefhebbers. Een ontoereikende agenda naast onduidelijkheid rond voor
te leggen kwesties maakte het ons stemgerechtigd lid onmogelijk om deze zaken
vooraf door te praten en als federatie een standpunt in te nemen. We hopen mede
door onze opbouwende kritiek alvast een positieve invloed te brengen.
6/ Op 08 november vond een overleg plaats tussen de voorzitters van de NOFONfederaties en prof dr Antonissen rond de stellingname inzake persisterende uitbraken
van vogelgriep. Niettegenstaande de moeilijke omstandigheden maken we ons sterk
dat we in overleg met instanties alvast iets kunnen in beweging zetten om een aantal
maatregelen bij te sturen.
7/ Het Bestuursorgaan van Vimibel verontschuldigde zich voor aangeboden
overlegmoment. Tot onze verbazing stelde men van hun kant geen alternatief voor.
Wij hopen alsnog op een oplossing voor wij de verdere samenwerking op de helling
moeten zetten.
8/ De vraag van ANB naar consulteerbaarheid bestelde kweekringen en onze wettelijke
verplichtingen werd inmiddels door onze programmeur bijgewerkt.
9/ We herhalen de dringende oproep tot strikt en blijvend opvolgen van de
onderrichtingen vanuit het FAVV.
De meeste besmettingen zijn immers duidelijk te linken met contacten met wilde
vogels.
o Vogels en pluimvee worden verplicht binnen gedrenkt en gevoederd.
o Het drinkwater mag geenszins afkomstig zijn uit oppervlaktewateren.
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/.
Om onze liefhebbers zo goed mogelijk te informeren rond de actuele situatie wordt
in elke A.Vi.Bo.-mail een recente update doorgestuurd.
10/ Gedragslijn rond publicaties op onze facebookgroep worden vastgelegd. Het is en
blijft onze betrachting om een communicatiekanaal ter beschikking te stellen waar
menselijke waarden en wettelijke normen hoog in het vaandel worden gevoerd.
11/ De vergadering beslist unaniem om de heer Jordi Vanhouteghem aan te stellen als
coördinator Oudenaarde-Kruisem-Deinze.
Mede op grond hiervan wordt een informatiemoment belegd met mevrouw Ingrid
Somers (gewestleider Zwevele), de heer Joeri Haeck (regiocoördinator Aalter8

Gent) en de heer Jordi Vanhouteghem (coördinator Oudenaarde-Kruisem-Deinze)
op zaterdag 26 november 2022 om 09 uur in ons secretariaat.
12/ Op woensdag 12 oktober 2022 namen Marnix en Gino deel aan het overleg met de
betrokken partijen inzake Spijker en Schardauw. Het bouwtraject werd nogmaals uit
de doeken gedaan. Naar een verdere activiteit van onze federatie binnen dit nieuwe
concept worden voor het eerst vraagtekens gezet. De burgemeester van Kuurne was
echter duidelijk en wil onze federatie ook in de toekomst binnen zijn gemeente
houden.
13/ De vraag rond het voorstel tot het verspelen van zogenaamde testzettingen wordt
doorgesproken. Het Bestuursorgaan zal geen afwijkingen op de huidige speelwijze in
onze reglementering introduceren. We wijzen er echter wel op dat éénieder die een
verzameling van vogels inricht de nodige maatregelen dient te nemen om
overeenkomstig de huidige wetgeving te handelen (met name onder meer de tijdige
publicatie op ons officieel orgaan www.avibo.be ). Bovendien wijzen we er de
inrichters op dat de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid naar derden enkel geldt
bij officieel aangekondigde zettingen waar overeenkomstig onze afspraken rond
inschrijving wordt gewerkt.
14/ De vraag van een gemeentebestuur om in het kader van de Erfgoeddag op 23 april
2023 een vinkenzetting te organiseren wordt verder uitgewerkt. Gino heeft hier op
24 november een overleg rond.
15/ We ontvingen inmiddels een schrijven van de stopzetting van volgende
maatschappijen :
- 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
- De Kaaivink , Ieper, gewest Ieper
- De Eikzangers, Vosselare, gewest Aalter
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.
16/ Afspraken rond de A.Vi.Bo.-stand op de Gouden Ring Show worden gemaakt.
Inschrijvingen en plaatsen van de stand worden gecheckt.
17/ We ontvingen twee vragen rond toetreden tot het Bestuursorgaan. Gino gaat heel
binnenkort met betrokken geïnteresseerden in gesprek om tekst en uitleg te
verschaffen. Uiteraard blijven we op zoek naar gedreven en enthousiast talent om
onze ploeg te versterken.
18/ We ontvingen nog geen bevestiging voor de inrichting van het Kampioenschap van
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België.
19/ De Durvers uit Deinze zullen volgend jaar op zaterdag 18 maart de
herdenkingsviering voor onze overleden vinkeniers organiseren.
20/ Op 26 oktober werd in het UZ Gent door prof Lapeire de nieuwe AYA-ruimte
officieel geopend. De bijdrage van de A.Vi.Bo.-leden maakten mee het verschil. Ons
logo als steunverlener werd dan ook op de plaquette aangebracht.

Administratie
1/ Secretariaatswerking:
De onkostennota’s van de officiële zangkeurders zijn bijgewerkt en werden inmiddels
uitbetaald. Aan de hand van het totaal aantal kilometers werd een raming gemaakt in
hoeverre de kilometervergoeding in de toekomst kan worden aangepast.
2/ Admin :
Een nieuw overleg werd gepland ( 23 / 11) 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:
Zoals eerder vermeld worden momenteel de hiaten in de Ronde weggewerkt.
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
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- 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!
- Op 19 oktober vond een overleg binnen het dagelijks bestuur van de Officiële
Zangkeurraad plaats op het secretariaat. Er wordt uitvoerig verslag uitgebracht.
- De onkosten van onze officiële zangkeurders en 2 borgsommen werden inmiddels
uitbetaald. Aanpassing van de kilometervergoeding dient te worden bekeken bij
opmaak van de begroting.
- Zangvoordrachten voor komende periode:
o Op vrijdagavond 10 februari 2023 te Ouwegem (gewest Oudenaarde)
o Op zaterdag 18 februari 2023 te Zonnebeke (gewest Zonnebeke)
- 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.

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.
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-

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.

12/ Briefwisseling en diversen
a) Dhr. Jurgen Devriese, uw mail van 21 oktober 2022
Wij beslisten rond de opvolging van regiocoördinator, de heer Geert Van Avermaet,
op ons overleg van 08 oktober dat werd gepubliceerd in de A.Vi.Bo.-mail van 12
oktober. Dank voor uw interesse.
b) Dhr. Philippe Lemmens, uw mail van 06 november 2022
U ontvangt een persoonlijk antwoord op uw vraag naar informatie. Weet echter dat
de regiocoördinator de taken van de gewestleider opvolgt en waar nodig
ondersteunt vanuit de regio.
c) Dhr. Michel Moreels, regiocoördinator, uw mail van 6 november 2022
Dank voor uw lovende woorden.
d) Dhr.Luc Dhuyvetter, KM De Torenzangers Waregem, uw mail van 27 oktober 2022
Nota genomen van lokaalverandering.

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