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Bijzondere Algemene Vergadering A.Vi.Bo. vzw dd 5.03.2023 

A. Administratief gedeelte 

Binnenbrengen administratie 

1. Verwelkoming (Dhr. Rik Tanghe, bestuurder) 
 

Geachte eregenodigden, 

geachte heer erevoorzitter, 

geachte heer voorzitter, collega’s bestuursorgaan, 

geachte dames en heren afgevaardigden, coördinatoren, gewestleiders, 

bestuursleden, 

geachte vinkeniers, 

dames en heren, 

beste vrienden,  

 

Eindelijk, hartelijk welkom. Na vorige edities digitaal te hebben meegemaakt, doet 

het bijzonder veel deugd jullie allemaal hier in Waregem op deze 74ste Algemene 

Vergadering te mogen begroeten. 
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Vandaag, zondag 5 maart 2023, willen we voldoen aan de wettelijke verplichting 

inzake werking en organisatie van onze Koninklijke Nationale Federatie A.Vi.Bo. vzw, 

zoals besloten in het wetboek voor vennootschappen en verenigingen. 
 

Vrienden, deze Algemene Vergadering is bevoegd statuten te wijzigen, bestuurders 

te benoemen of af te zetten, financieel verslag en begroting te beoordelen, kwijting 

te  verlenen aan het bestuursorgaan, de vereniging te ontbinden, effectieve leden 

uit te sluiten en beslissingen te nemen als statuten dat vereisen.  
 

Geachte vergadering, 

opname en verwerking van de stemming wordt voorgezeten door de heer Stefaan 

Dewitte, in deze bijgestaan door mevrouw Valerie Vermeersch en de heren Eddy 

Vermoortele, Wielfried Debels, Ignace Vercruysse en Jordy Vanhouteghem. Meteen 

is daarmee ook elke betrokkenheid van leden van het bestuursorgaan bij deze 

belangrijke beoordelingen vermeden. 

 

 
Onder supervisie van Stefaan Dewitte worden de stemmen nageteld.  
 

Aansluitend willen we nadrukkelijk vragen dat gewestleiders en/of coördinatoren die 

zich nog niet aanboden hun aanwezig melden en het aantal stemmen van hun 

gewest of regio helpen natellen. Meteen kunnen ook de stembrieven in de daarvoor 

voorziene doos gedeponeerd worden: 
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Witte stembrief voor aanpassing Statuten 

groene stembrief voor beoordeling financieel verslag 2022 

roze stembrief voor begroting 2023 

blauwe stembrief kwijting bestuursorgaan 

witte  stembrief kandidaturen van de heren Joeri Haeck, Marc Vantieghem en 

Rik Tanghe voor toetreding tot het bestuursorgaan  

 

Geachte vergadering, 

aangepaste statuten kon u nalezen in ons officieel orgaan ‘De A.Vi.Bo.-mail’ van 18 

en 25 januari en 2 februari 2023. 

Wat financieel verslag 2022 en begroting 2023 betreft, vond u alle gegevens die ter 

stemming voorlagen in ons officieel orgaan van 18 januari 2023. 

 

Volgende 9 maatschappijen werden eind 2022 ontbonden: 

                                                                                                                                

        - 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 

        - KM De Eikzangers, Vosselare, gewest Aalter 

        - De Kasteelvink, Eksaarde, gewest Gent 

        - De Terrestzangers, Houthulst, gewest Houthulst 

 

Dank aan alle bestuursleden van de ontbonden maatschappijen voor hun 

gewaardeerde inzet gedurende vele jaren voor onze federatie.  

Daarnaast stemt het ons bijzonder blij een nieuw aangesloten maatschappij te 

mogen verwelkomen namelijk: 

De Komzangers, Wevelgem, gewest Menen. 

 

Bijgevolg:  - 163 aangesloten maatschappijen 

  -   28 gewestleiders 

  -   10 coördinatoren 

         

geeft een totaal van 201 stemgerechtenden.  

 

2. Administratieve beslissingen en mededelingen van 2022    
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Geachte vergadering, in afwachting van de stemmingsuitslag gaan we over tot 
administratieve verduidelijking.  
Dhr. Marnix Moerman, bestuurder, geeft gestructureerde bloemlezing van 
belangrijke beslissingen en mededelingen van 2022.  
Collega Marnix, aan u. 
 

Geachte Vergadering, 

Gewoontegetrouw wordt telkenjare op deze Algemene Vergadering een overzicht 

gegeven van de genomen beslissingen van het afgelopen jaar. 

 

 

De herwerkte Statuten 

Zoals reeds aangehaald dienen de dames en heren stemgerechtigde leden van onze 

federatie “De Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond”  

vandaag uitspraak te doen over de gecoördineerde Statuten zoals ze zijn 

verschenen in de A.Vi.Bo.-mail van 25 januari 2023. 

Terminologie werd – waar nodig – aangepast aan wettelijke vereisten,  
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bevoegdheden en verantwoordelijkheden verduidelijkt en afgetoetst aan de 

verordeningen zoals ze zijn vervat in vermeld Wetboek voor Vennootschappen en 

Verenigingen. 

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering worden integraal en onverkort uit 

voornoemd wetboek overgenomen om deze hoogste vergadering ook in de 

toekomst te vrijwaren in zijn functioneren en beslissingsrecht.  

Verwijzingen naar eerdere wetgeving inzake verenigingen zonder winstoogmerk 

werden integraal verwijderd en zoals voorgeschreven aangepast aan de actuele 

wetgeving. 

Bovendien wordt www.avibo.be als erfgenaam van “Het A.Vi.Bo.-blad” het officieel 

orgaan van de federatie en pogen wij tevens een aantal zaken uit huidige editie te 

vereenvoudigen dit – uiteraard - met absoluut respect voor de positie van de 

Algemene Vergadering.  

De Raad van Bestuur wordt in alle stukken als term gewist en wordt steevast het 

“Bestuursorgaan” genoemd.  

Dat daarnaast het dagelijks bestuur van de federatie wordt afgeslankt om in de 

vergadering van het Bestuursorgaan het beslissingsrecht van het volledige orgaan te 

bewaken, is zeker het vermelden waard. 

Het voorliggende ontwerp werd tenslotte voorgelegd aan de juristen van VSDC om 

de correcte wettelijke weergave te verzekeren en van de nodige punten en komma’s 

te voorzien. 

De herwerking van het Intern Reglement 

Een aantal opmerkingen van onder meer coördinatoren, gewestleiders, officiële 

zangkeurders en maatschappijbesturen in samenhang met de gewijzigde realiteit en 

de eerder behandelde wijzigingen in onze statuten dwingen er ons eens te meer toe 

om ons Reglement Inwendige Orde ( dat in de toekomst Intern Reglement zal heten 

(cfr WVV)) te herwerken en waar nodig bij te schaven. 

Formulieren en reglementen worden ge-updatet naar de actuele situatie en 

tekortkomingen, onduidelijkheden uit eerdere versie worden meteen aangepakt. 

We streven er alvast naar om deze versie tijdig klaar te hebben zodat we ze voor de 

seizoenstart op onze website www.avibo.be kunnen publiceren. 

De uiteindelijke publicatie zal worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen 

zoals “De A.Vi.Bo.-mail”, Avibo-Admin en onze facebookpagina waar we tevens een 

link zullen voorzien naar dit naslagwerk. 
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Voordeel van deze digitale publicatie is en blijft dat ze heel eenvoudig kan worden 

bijgewerkt en geconsulteerd zonder dat we telkens na elke wijziging of verbetering 

een nieuw boekje moeten drukken.  

Dat onze federatie door deze handelswijze naast economische tevens ecologisch 

verantwoordelijkheid opneemt, dient absoluut vermeld. 

“De A.Vi.Bo.-mail” en www.avibo.be 

Eén jaar na het verdwijnen van ons blad en de onheilstijdingen rond het einde van 

de vinkensport staan we nog steeds overeind. 

“De A.Vi.Bo.-mail” groeide inmiddels uit tot een stevig alternatief voor ons ontvallen 

blad. Heel wat mogelijkheden werden onder meer door de inbreng en enthousiaste 

medewerking van onze maatschappijbesturen geïntroduceerd. 

Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt blijft het aanbod van artikels bijzonder droevig 

doch slagen we er steeds in om alle actuele informatie snel bij onze liefhebbers af te 

leveren. Na de groei uit de opstart blijft het aantal abonnees echter stokken. We 

zijn er van overtuigd dat er ongetwijfeld nog liefhebbers zijn die mits een duwtje in 

de rug of enige duiding met graagte dit - overigens gratis - weeknieuws kunnen en 

willen ontvangen. 

Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats aan Rik die instaat voor het 

persklaar maken van artikels en aan voorzitter Gino die er telkens opnieuw in slaagt 

op woensdagavond het nieuws van de voorbije week weet  te omkaderen in onze 

A.Vi.Bo.-mail. Voorwaar een ganse opgave !! 

Wat betreft onze facebookgroep : hou het beleefd en doe geen aanvallen op 

personen. Meer dan ooit dienen de neuzen in dezelfde richting te staan!! 

Ontwikkelingen in Avibo-Admin en Zettingsoft  

Voorbije winter werd vastberaden verder gewerkt aan ons geesteskind Avibo-admin 

om een aantal zaken verder vlot te laten verlopen. Zo werd onder meer op vraag 

van coördinatoren en gewestleiders geopteerd om het gebruik van de klever met de 

gegevens van de liefhebber en de vogel op te leggen. 

Als evolutie op de vorig jaar geïntroduceerde vogel-id wordt op huidige klever 

tevens een barcode voorzien. In dit kader wijzigden wij de lay-out van onze 

bondslidkaart om de afgedrukte etiketten zonder fout op aan te brengen. Deze 

barcode kan worden ingelezen in Zettingsoft en zorgt zonder fout en snel voor 

inschrijving bij grotere organisaties. Bij een volgende stap zal er voor een 

bijkomende optie gezorgd worden zodat er rechtstreeks op de bondslidkaart kan 

gedrukt worden voor zij die beschikken over een printer die andere formaten dan 

A4 kan afdrukken.  
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We herhalen dat voor onze maatschappijen het aankondigen van zettingen een 

absolute en wettelijke verplichting is. In dit kader herhalen wij de onderrichtingen 

zoals ze vorig jaar werden gecommuniceerd. 

Enkel zettingen aangekondigd op onze website (via Zettingsoft dus) zijn wettelijk in 

orde en bijgevolg toegelaten door het Agentschap voor Natuur en Bos. Bovendien 

activeert de publicatie tevens de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de 

aanwezige bondslidkaarthouders.  

Weet dat het Bestuursorgaan er bovendien geen enkel probleem mee heeft mocht 

een gewest of regio de aangekondigde zettingen alsnog in een fysieke kalender met 

sponsoring gieten.  

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 op info@avibo.be . 

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 op alle plaatselijke klemtonen of gewoontes.  

We nemen echter blijvend elke uitdaging aan en bekijken in overleg met onze 

programmeur de haalbaarheid van deze of gene vraag. 

Het Kampioenschap van België  

Het feit dat maatschappijen en gewesten blijkbaar meer en meer bedanken om 

deze en andere organisaties waar te nemen, dwingt uw Bestuursorgaan er toe om 

ook dit evenement naar zich toe te trekken. 

Dominique als onze verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de 

kampioenschappen  stelde in laatste vergadering een deugdelijk alternatief voor om 

dit pijnlijk hiaat alsnog op te vullen.  

“De Bogaardvink” uit Kortemark richt op zondag 04 juni het provinciaal 

kampioenschap van West-Vlaanderen in in Kortemark. 

Het kampioenschap van België zal bijgevolg dit jaar op die dag doorgaan 

bij onze vrienden in Kortemark.  

Naast de kampioen van België zullen wij dan ook de provinciale kampioenen 

van alle provincies huldigen. Gezien de toenemende problemen om deugdelijke 

kandidaturen te werven, willen wij in de toekomst dan ook af van één van beide 

data. 
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Enerzijds wordt het terug haalbaar om een organisatie op poten te zetten en 

anderzijds krijgen onze maatschappijen en liefhebbers een zondag meer ter 

beschikking om in eigen kring te spelen. 

De stad Oudenaarde bevestigde inmiddels dat zij de organisatie in 2024 op hun 

grondgebied willen verspeeld zien. Aanbod dat wij met graagte aanvaarden en waar 

wij onmiddellijk mee aan de slag gaan. 

 Allerlei 

- We slaagden er in om en de aangevraagde kweekringen voor de eerste 

bestelperiode één maand vroeger te overhandigen aan de coördinatoren om te 

bedelen aan uw onderscheiden gewesten. 

- We doen een blijvende 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 vogelgriep blijft  zo goed als jaarlijks terugkerende gesel. Volgens de laatst 

berichten was het nooit zo erg in onze streken. We blijven aandringen voor meer 

soepelheid voor onze vogelhouders ! 

- De werking van de Officiële Zangkeurraad :Twee personen met name Kris Anne en 

Darcy Vanhee werden bereid gevonden om het Dagelijks Bestuur van de 

zangkeurraad aan vullen. We danken hen voor hun engagement ! 

- Gewestkeuringen gebeuren vaak te weinig en te laat. Er dient korter op de bal 

gespeeld bij het opduiken van afwijkende zangen.  

- Op zondag 26 maart is er nog een zangvoordracht in het OC Het Edewallehof te 

Edewalle-Kortemark. Grijp deze laatste kans vóór het begin van het speelseizoen om 

uw kennis herop te frissen. 

- Het gebruik van de klever “toekapper” werd al een tijdje in vraag gesteld. De 

vergadering van de Officiële Zangkeurraad adviseert om deze af te schaffen. Het 

Bestuursorgaan neemt een beslissing op de volgende maandelijkse vergadering. 

- Afgekeurde vogels worden in Avibo-Admin op inactief geplaatst na verloop van de 

beroepstermijn en de witte bondslidkaart wordt beperkt in geldigheidsduur. 

Uiteraard dient de gewestleider zonder fout de borgsom en de aanvraag voor 

beroep of hoger beroep over te maken. 

- Probeer te communiceren via info@avibo.be zodat alle leden van het  

Bestuursorgaan op de hoogte zijn van wat er loos is. Liefst geen berichten ten 

persoonlijke titel. 
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- Vogelhouders hebben het ongetwijfeld al opgevangen doch de wetgeving op alle 

niveaus is in sneltreinvaart uiterst complex en voor de gewone sterveling compleet 

onontwarbaar geworden. Onze federatie neemt binnen NOFON blijvend initiatief om 

in deze kwesties de vinger aan de pols te houden. Problemen inzake vogelgriep, het 

Soortenbesluit, het zogenaamde Ringenbesluit, en andere federale en Europese 

verordeningen worden gezamenlijk aangepakt, opgevolgd en vervolgens 

gecommuniceerd aan onze liefhebbers. 

- In het kader van de borging van het Immaterieel Cultureel Erfgoed roepen we 

onze verenigingen op, om massaal steun te betuigen aan komende erfgoeddag en 

op die wijze onze hobby in een positief daglicht te plaatsen. 

- In navolging van onze eerdere afspraken schakelden wij dit jaar voor het eerst 

over op een gelijktijdig individueel lidmaatschap in de maatschappij gekoppeld aan 

de eerste ringenbestelling en de jaarlijkse inventarisatie. 

U merkt het! We blijven gedreven verder bouwen aan onze toekomst. 

Als slot : deze week is het de week van de vrijwilliger. Ik wil u dan ook van 

harte bedanken voor uw inzet voor de vinkensport. Zonder uw medewerking 

zouden we hier vandaag niet staan, en zouden duizenden vinkeniers hun hobby niet 

kunnen beoefenen ! Bedankt , duizendmaal dank en aan allen een fijn seizoen 

gewenst. 

 
Hartelijk dank, Marnix. 
 

Doorlopende schorsingen 

Er zijn ook nog een aantal personen waarvan de schorsing ook in het komende 

seizoen verder loopt. Zij kunnen dus géén bondslidkaarten ontvangen noch 

deelnemen aan zettingen als tekenaar: 

Dhr. Marcel Himpe, wordt geschrapt van de bondslijsten.(Zie verslag 

Verzoeningscommissie 15 juni 2005; Avibo-blad 06 juli 2005); 

Dhr. Kurt Pysson wordt van de ledenlijst A.Vi.Bo geschrapt (beslissing van de 

bondsraad, zie A.Vi.Bo.-blad van 06 januari 2010);  

Dhr. Dirk Blondeel dient zijn schulden ten aanzien van het gewest Waregem B te 

vereffenen voor hij kan aansluiten bij een maatschappij (verslag Raad van Bestuur 

10 april 2010); 

Dhr. Gerard Goddeeris, Meulebeke, werd op zijn vraag geschrapt van de 

bondslijsten; 
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Dhr. Jeffrey Vanhoucke, Dentergem, wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen 

voor de beroepscommissie (beslissing beroepscommissie van 21 september 2011); 

Dhr. Antoon Vandecasteele, Ardooie, wordt geschrapt van de bondslijsten; 

Dhr. Willy Bouillion en echtgenote Paula Crombez uit het gewest Gistel worden 

geschrapt van de bondslijsten; 

Dhr. Willy Dupont uit het gewest Kortrijk wordt geschrapt van de bondslijsten;  

Dhr. Geert Desender uit het gewest Torhout wordt geschorst tot het vrijwillig 

verschijnen voor het dagelijks bestuur A.Vi.Bo(A.Vi.Bo.-blad van 24 juli 2013); 

Dhr. Kurt Deprauw uit het gewest Ingelmunster mag levenslang geen enkele 

bestuursfunctie meer waarnemen. (bondsraad van 6 mei 2015); 

Dhr. Danny Verhaest, gewest Roeselare wordt geschrapt van de bondslijsten 

(beslissing bondsraad dd. 09-04-2016); 

Dhr. Daniël Coopman, Emelgem, wordt geschrapt van de bondslijsten;  

Dhr. Willy Decleir wordt geschorst tot het vrijwillig verschijnen voor het dagelijks 

bestuur A.Vi.Bo. (verslag raad van bestuur dd. 10-03-2018). 

Mevr. Rosette Van Schoors, gewest Denderstreek, wordt geschorst tot het vrijwillig  

verschijnen voor de ereraad. 

Dhr. Roger Lafourte, gewest Ninove, wordt geschrapt van de bondslijsten. 

Mevr. Dorine Ferlin, gewest Kortrijk, wordt geschrapt van de bondslijsten. 

Dhr. Johan Sneppe, lidnummer 031213, voorwaardelijke schorsing 2023 en 2024. 

Niet deelnemen aan nationale/provinciale/regionale kampioenschappen (Bondsraad 

2/7/2022) 

Dhr. Freddy Meckebeeck, lidnummer 000831, voorwaardelijke schorsing 2023 en 

2024. (Bondsraad 2/7/2022) 

Dhr. Juri Denys lidnummer 012422 en Aaron Denys  lidnummer 102999, met 

onmiddellijke ingang geschorst tot uitspraak van de Bondsraad (beslissing Dagelijks 

Bestuur avibo-mail van 9/7/2022) 

Dhr. Frans Decaestecker, voorwaardelijke schorsing 2023 en 2024. (Bondsraad 

30/7/2022) 

Mevr. Kristien Vandenberghe, geschrapt van de bondslijsten (Hfst. 5, 05.07 art 01 

intern reglement) 
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Als gevolg van de   met Vimibel worden de volgende geschorste leden van 

Vimibel ook niet toegelaten binnen A.Vi.Bo. 

- Dhr. Paul De Brouwer 

- Dhr. Eddy De Schrijver 

- Dhr. Steven Van Den Meerssche 

- Mevr. Christine Van Den Broek 

  

3. Herdenking overleden leden 
 

Beste mensen, 

Vandaag gaan onze gedachten ook uit naar allen die eerder van ons heen gingen. 

We willen, samen met u allen, elk van onze dierbaren die ons eerder ontviel, met 

veel eerbied herdenken. Met heel veel dankbaarheid denken we hierbij zeker terug 

aan weggevallen dierbare vrienden die voor onze federatie zoveel betekenden: de 

heer Joris Degroote (ererechter, gewezen lid van toenmalige Hoofdraad, voormalig 

secretaris van de federatie en oud-voorzitter van onze Beroepscommissie), de heer 

Frans Declerck (erevoorzitter Off. Zangkeurraad), de heer Jerôme Moreaux 

(eregewestleider Moeskroen), de heer Julien Decock (eregewestleider Brakel), de 

heer Lucien Devos (eregewestleider Antwerpen), de heer Martin Bleyaert (gewezen 

gewestleider van het gewest Brugge) en de heer Frans Debraeve (eregewestleider 

Kortrijk).  

 

Uit ‘Hamlet’ van William Shakespeare citeer ik hierbij graag volgende passage over 

leven en dood: 

 

Vóór je leeft… noem je dat ook dood? 

Dan ben je eigenlijk héél lang dood…  

en hou je daar eventjes mee op om te leven. 

Dood duurt dan zo lang dat mensen die nooit geboren worden 

je helemaal niet hebben gemist. 

Zo van: 

- Hey, ik ben weer dood. 
- Ah, was je even weg dan?  
- Ja hoor. 
- Oooh, daar heb ik niets van gemerkt. En hoe lang heb je geleefd? 
- Tachtig jaar. 
- Aah, niet zó lang dus. 
- Nee… En, is hier iets veranderd toen ik leefde? 
- Bwa, niet echt nee. Het is hier nog steeds even stil… en jij,  
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jij bent ook nog steeds dezelfde. 
 

Laten we samen en rechtstaand, sereen eerbetoon brengen aan alle overleden 

vinkeniers en familieleden. Onze gedachten blijven bij elk van hen… 

 

Dank u wel. 

 

 

Vrienden, onze jaarlijkse sfeervolle 

herdenkingsviering gaat dit jaar door in de Onze- 

Lieve-Vrouwekerk op de grote markt te Deinze op 

zaterdag 18 maart om 14.30 u. Onze proost 

eerwaarde heer André Foulon gaat ons andermaal 

tijdens deze dienst voor. Koninklijke Maatschappij 

De Durvers staat in voor de organisatie en rekent 

uiteraard op massale aanwezigheid van onze 

vinkeniers en familieleden. Het spreekt voor zich 

dat alle maatschappijvlaggen op deze viering 

worden verwacht.  

Beste mensen, dank bij voorbaat voor jullie 

aanwezigheid op deze ingetogen eucharistieviering. 

 

 

4. Mededeling uitslag stemming financieel beheer, begroting, 
ontlasting bestuursorgaan en aanstelling leden bestuursorgaan 

 

Stemgerechtigde leden:  aantal maatschappijen:  163 

                                    aantal gewestleiders:      28 

       aantal coördinatoren:      10  

                         totaal:  201 stemgerechtenden              

 

Stemming financieel jaarverslag 2022: ja-stemmen: 183     nee-stemmen: 9 

 

Stemming begroting 2023:                 ja-stemmen: 189      nee-stemmen: 3 

 

Stemming kwijting bestuursorgaan:     ja-stemmen: 180      nee-stemmen: 8 

 

Stemming aanpassing Statuten:          ja-stemmen: 185     nee-stemmen: 6 
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De wettelijk vastgestelde voorziene minima, vastgesteld bij wet zijn bij deze bereikt 

en daarmee zijn financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 door de Algemene 

Vergadering goedgekeurd. 

 

De stemming over kwijting van het bestuursorgaan voor het werkjaar 2022 

bevestigde het vertrouwen van deze Algemene Vergadering en geeft meteen ook 

kwijting aan de leden bestuursorgaan in functie.  

 

De aanpassing van Statuten werd door achtbare vergadering eveneens 

goedgekeurd. 

Het bestuursorgaan dankt jullie daarvoor. 

 

Beoordeling nieuwe leden Bestuursorgaan: 
 

Joeri Haeck: ja: 172     

 

                                                      Marc Vantieghem: ja: 181     

 

                                                      Rik Tanghe: ja: 178     

 

Bij deze wordt, met het welbevinden van deze Algemene Vergadering, Uw 

Bestuursorgaan A.Vi.Bo. versterkt met de heren Joeri Haeck, Marc Vantieghem en 

Rik Tanghe. De nieuw aangestelde bestuurders danken geachte vergadering voor 

het in hen gestelde vertrouwen. 

  

5. Pauze 
 

We willen nu graag een korte pauze inlassen om de resultaten van dit 

administratieve deel te laten bezinken. We starten echter graag om 9.40 u met het 

feestelijke luik van deze Algemene Vergadering.   

 

B. Feestzitting                 
 

1. Opening feestzitting 
 

Geachte eregenodigden 

geachte heer erevoorzitter 

geachte heer voorzitter, collega’s Bestuursorgaan, 

geachte dames en heren afgevaardigden, coördinatoren, gewestleiders, 

bestuursleden, 
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geachte vinkeniers, 

dames en heren,  

beste vrienden, hartelijk welkom op onze feestzitting, 

 

We staan voor een bijzonder gevulde bijeenkomst. Ik mag hopen dat we in volle 

verstandhouding en aandachtige rust onze lijvige dagorde kunnen afwerken. Wij 

doen ons best tempo aan te houden. Op deze achtbare vergadering rekenen we om 

een zo min mogelijk gestoorde feestzitting te kunnen beleven. Waarvoor alvast bij 

voorbaat dank.  

 

Vrienden, het is ondertussen van 2020 geleden dat we lijfelijk onze Algemene 

Vergadering konden bijwonen. Twee jaar naeen diende deze vergadering immers 

noodgedwongen digitaal te verlopen. Het zal u, geachte vergadering, niet verrassen 

dat we bijzonder gelukkig en blij zijn jullie allen hier eindelijk weer in levende lijve te 

kunnen ontmoeten. En al even gelukkig en blij zijn we opnieuw te kunnen rekenen 

op de heer burgemeester en het stadsbestuur van Waregem waardoor we deze 

belangrijke vergadering hier in het Jeugdcentrum van deze mooie stad kunnen 

beleven. We laten daarom uiteraard graag dit spreekgestoelte over aan onze 

gastheer om deze feestzitting met nodige luister te openen. Mijnheer 

Vanryckeghem, als het u belieft… 

 
Gastheer en burgemeester Vanryckeghem opent de vergadering. 
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Dhr. burgemeester was trots de Algemene Vergadering van de vinkeniers opnieuw 

in zijn stad te mogen verwelkomen. 

Tien jaar geleden had in Waregem het Belgisch kampioenschap plaats. Altijd 

welkom binnen een paar jaar om het nog eens over te doen wanneer 

werkzaamheden afgerond zijn. Hij wenst ook het bestuur van Kortemark alle succes 

toe bij de organisatie op 4 juni e.k. 

Vorige week woensdag was het complimentendag. Hij wil dan ook allen overladen 

met complimenten die zich inzet voor deze sport ! 

Hopelijk blijven we dit jaar gespaard van vogelgriep. We moeten blijvend een 

inspanning leveren om deze ziekte te baas te kunnen. 

Hij wenste succes aan het nieuw hoofdbestuur. 

Altijd welkom in Waregem en verklaarde de feestzitting voor geopend ! 

 

Van harte dank, mijnheer de burgemeester. 

 

2. Verwelkoming ereleden en genodigden 
 

Vrienden, 

sinds mensenheugenis kunnen we rekenen op welgemeende interesse voor onze 

bijzondere culturele volkse activiteit van een hele rist eregenodigden. We willen dan 

ook niet nalaten onze trouwe ondersteuners hier aan u voor te stellen:   

 

- Dhr. Alexander De Croo, Eerste Minister 

- Dhr. Kurt Vanryckeghem, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Burgemeester van 

  Waregem 

- Dhr. Marnic De Meulemeester, Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger,  

  Burgemeester van Oudenaarde 

- Dhr. Kris Declercq, Burgemeester van Roeselare, ondersteuner Kweekproject 

- Dhr. Rik Soens, Eerste Schepen van Waregem, Provincieraadslid 

- Mevr. Els Kindt, Schepen van Lichtervelde, Provincieraadslid 

- Dhr. Kristof Chanterie, Schepen van Sport van Waregem 

- Dhr. Joost Kerkhove, Schepen van Waregem 

- Mevr. Maria Polfliet, Schepen van Waregem 

- Dhr. Pietro Iacopucci, Schepen van Waregem 

- Dhr. Filip Himpe, Schepen van Waregem 

- Dhr. Henri Destoop, Gemeenteraadslid Waregem 

- Dhr. Raf Chanterie, Ere Europees Parlementslid 

- Dhr. Noël Vlaminck, Erevoorzitter A.Vi.Bo. 

- Mevr. Nicole Plugers, Voorzitster KAOB, Co-voorzitster NOFON   
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- Dhr. Jaak Aerts, Voorzitter KBOF, Co-voorzitter NOFON 

- Dhr. Jack Bloemen, Ondervoorzitter KBOF, Bestuurder NOFON 

- Dhr. Filip Santens, Woordvoerder A.Vi.Bo. 

- Dhr. Luc De Schrijver, medewerkend Erelid van A.Vi.Bo. 

- Dhr. Willy Demoor, Vaandeldrager A.Vi.Bo. 

- Dhr. Stephan Vermeersch, Fotograaf 

 

 

Eregenodigden die zich lieten verontschuldigen: 

- Dhr. Herman De Croo, Minister van Staat, Gewezen voorzitter Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Ereburgemeester van 

Brakel 

- Dhr. Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën 

- Dhr. Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse 

Handel 

- Mevr. Zuhal Demir, Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving 

- Dhr. Matthias Diependaele, Vlaams Minister van Financiën en Begroting 

- Dhr. Carl Decaluwé, Gouverneur van West-Vlaanderen 

- Dhr. Francis Benoit, Burgemeester van Kuurne 

- Mevr. Tania De Jonge, Federaal Volksvertegenwoordiger, Burgemeester van 

Ninove 
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- Dhr. Koenraad Degroote, Gewezen Volksvertegenwoordiger, Burgemeester van 

Wakken 

- Gemeentebestuur van Kortemark 

- Mevr. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde West-Vlaanderen 

- Dhr. Roger Terreyn, ereburgemeester van Deerlijk 

- Dhr. Jan Deprez, Schepen van Kuurne 

- Dhr. Dominique Baert, bestuurder A.Vi.Bo. 

- Dhr. Noël Declercq, erelid A.Vi.Bo. 

- E.H André Foulon, Proost van A.Vi.Bo. 

- Dhr. Luc Coppens, Voorzitter Vi.Mi.Bel 

- Dhr. Dirk Vanhonacker, bestuurder AOB en NOFON 

 

3. Voorstelling nieuw samengesteld Bestuursorgaan 
 

Geachte vergadering, 

Dankzij uw welbevinden ziet vanaf vandaag ziet uw Bestuursorgaan er als volgt uit: 
   

nationaal voorzitter: de heer Gino Welvaert 
 

ondervoorzitter: de heer Marnix Moerman  
 

bestuurders: de heren Dominique Baert, Marc Vantieghem, Joeri  

                   Haeck en Rik Tanghe 

    

4. Inleiding feestzitting en werking A.Vi.Bo.  
 

Bijgevolg vrienden,  

wil ik u heel graag de leider van dit vernieuwde Bestuursorgaan, onze nationale 

voorzitter A.Vi.Bo. de heer Gino Welvaert geven. Mijnheer de voorzitter, aan U het 

woord.  
 

Zijne Excellentie, Mijnheer de Eerste-Minister, 
Mijnheer de Burgemeester, 
Dames en heren vertegenwoordigers van het volk, 
Mijnheer de erevoorzitter A.Vi.Bo., 
Geachte dames en heren eregenodigden, 
Geachte leden van de Algemene Vergadering, 
Collega’s binnen ons Bestuursorgaan, 
Beste vrienden vinkeniers,  
Waarde sympathisanten, 
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Zaterdag 04 maart 2023! 
Wanneer ik het jeugdcentrum binnenkom is er reeds heel wat bedrijvigheid en 
geloof het of niet, het doet waarlijk deugd om terug te mogen samenzijn!  
De stadsdiensten zorgden reeds voor de basisuitrusting van dit complex 
en tal van vrijwilligers uit Waregem en omliggende onder de kundige 
leiding van onze rapporteur Filip Santens toverden deze sporthal om tot 
wat het nu is. 
Dank aan  U allen!! 
 

 
Voorzitter Gino spreekt de vinkeniers toe 
 

Dank ook aan het stadsbestuur van Waregem dat sedert jaar en dag de deur wijd 
openhoudt om ons telkens weer te verwelkomen in wat genoegzaam het centrum 
van de vinkensport wordt genoemd. 
 
Mijnheer Vanryckeghem, als burgemeester samen met uw collega’s 
binnen het schepencollege, uw gemeenteraad en de stadsdiensten, de 
Koninklijke Algemene Federatie Algemene Vinkeniersbond dankt U eens 
te meer voor de vorstelijke ontvangst die ons eens te meer te beurt valt! 
 
Zondag 05 maart 2023! 
De 74ste Algemene Vergadering vindt plaats!! 
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Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar zie hier zijn we weer!! 
Na heel wat coronagolven en dito boosterprikken slaagt de Koninklijke Nationale 
Federatie Algemene Vinkeniersbond erin om net als een feniks uit haar as te 
herrijzen! 
 
De Manezangers uit Waregem-Nieuwenhove in samenwerking met de 
scoutsvereniging uit Tiegem zorgen er alvast voor dat de kelen gesmeerd 
blijven en komen u op eenvoudige vraag bedienen. 
Dank voor hun enthousiaste medewerking!! 
 
Het stond in de sterren geschreven dat deze bijeenkomst van een bijzonder gehalte 
ging zijn! 
Hoe anders kan je de gigantische successen noemen op onze eerdere organisaties 
in januari en februari.  
Niet alleen de tentoonstellingen doch ook de zangvoordrachten waren stuk voor 
stuk publiekstrekkers!  
 
Wonderbaarlijk hoe onze gemeenschap van mensen met vereende kracht 
uiteindelijk het tij kon keren door onder meer het verwerven van nieuwe inzichten 
en toelaten van positivisme. Als medewerker in de zorg weet ik als geen ander 
welke de kracht van positivisme en flexibiliteit is. 
Onze federatie en ons samenzijn weerspiegelt op weergaloze wijze deze essentiële 
kenmerken! 
 
Ik ben waarlijk blij dat we elkaar hier terug lijfelijk kunnen ontmoeten en genieten 
van ons samenzijn onder de goedkeurende blikken van onze premier! 
 
Behoorlijk heftig hebben wij met zijn allen voorbije jaren ervaren! 
Doch geboetseerd uit ware Vlaamse klei heeft het vinkeniersgild met brio ook deze 
storm doorstaan en blikt nu al vooruit op wat komt. 
 
Dat uw bestuursorgaan in de voorbije woelige tijden afscheid moest nemen van 
enkele bestuurders is ongetwijfeld niemand ontgaan. Vorig jaar namen de heren 
Gilles Peirs en Eddy Dejonghe om uiteenlopende redenen ontslag en oudgedienden 
Marc Vantieghem en Rik Tanghe boden op eenvoudige vraag hun diensten aan om 
het schip op koers te houden. 
Dank aan Gilles en Eddy voor hun gewaardeerd engagement en bijzondere dank 
aan Marc en Rik voor de gesmaakte depannage! 
 
Het doet mij althans veel genoegen om dankzij de overtuigende steun van onze 
stemgerechtigde leden terug met een behoorlijk stevige en evenwichtige ploeg aan 
de slag te kunnen.  
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Samen met nieuwkomer Joeri en veteranen Dominique, Marc, Rik en Marnix staan 
we vanaf vandaag schouder aan schouder om ons erfgoed door dik en dun te 
verdedigen. 
 
Ik durf de vergadering verzoeken om samen met mezelf de meest voorspoedige 
wensen voor herstel te zenden aan collega Dominique die voorbije maanden 
zwaar geteisterd werd door lichamelijk leed. De laatste berichten zijn zonder meer 
hoopgevend en we kijken er met zijn allen naar uit om Dominique terug in ons 
midden te mogen verwelkomen. 
Mag ik uw welgemeend en dankbaar applaus voor onze moedige collega! 
 
Omdat wij steeds zijn blijven geloven in wat komt, lieten wij ook voorbije tijd geen 
kans onbenut om onze eeuwenoude hobby te verdedigen en te wapenen voor de 
toekomst. 
Zo legden wij  U, geachte leden van onze Algemene Vergadering,  bij deze 
gelegenheid onze bijgewerkte Statuten voor ter goedkeuring. Het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen legde immers reeds enige tijd de modaliteiten 
vast van voorgelegd concept. Wij beperkten ons tot het vertalen van onze aloude 
basis naar de nieuwe vormvereisten en pasten de tekst aan aan de nieuwste 
A.Vi.Bo.-realiteit. 
Dankzij jullie overweldigende steun verstevigen wij op heden samen de 
fundamenten van onze federatie en kunnen wij bijgevolg ook deze taak afvinken. 
 
Sedert ons laatste fysiek samenzijn bij deze gelegenheid (in 2020) kregen wij heel 
wat op ons brood.  
Ons aloud A.Vi.Bo.-blad werd om economisch-financiële en redactionele reden 
noodgedwongen afgevoerd! 
Gelukkig was uw Bestuursorgaan reeds een tijdlang de weg van de digitalisering 
ingeslagen en hadden wij reeds enkele zaken degelijk uitgetest. 
  
Spijts heel wat – overigens onterechte - kritiek hielden wij voet bij stuk en toverden 
- mede dankzij de gedreven inzet van enkele trouwe schrijvers, onze 
regiocoördinatoren, gewestleiders en maatschappijbesturen – de A.Vi.Bo.-mail 
tevoorschijn! 
Op wekelijkse basis ontvangen onze geabonneerde leden dit schrijven met de meest 
actuele info over wat reilt en zeilt binnen de federatie en de vogelhouderij. Dat circa 
2.000 mensen dit bericht ontvangen bewijst zonder meer de deugdelijkheid en de 
vergevorderde integratie van dit medium binnen onze werking. 
 
Het is inmiddels duidelijk dat de doordachte keuzes gemaakt tijdens ons inmiddels 
roemruchte kweekproject ons geen windeieren hebben gelegd.  
Zeg nu zelf, een degelijke en gebruiksvriendelijke ledenadministratie binnen Avibo-
Admin met daarop geënt een bijzonder eenvoudige wedstrijdapplicatie Zettingsoft. 
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Resultaat van de inbreng kan door alle geïnteresseerden vrijelijk worden 
geconsulteerd op onze website www.avibo.be . 
Om onze plaatselijke maatschappijen en organisatoren extra ondersteuning te 
bieden herwerkten we voor komend speelseizoen de bondslidkaart en 
introduceerden we een barcode op de sticker. 
Kwatongen beweerden eens te meer dat we de vinkensport onderuit haalden. 
Echter deze evolutie is bij de integratie van digitalisering en administratieve 
vereenvoudiging onafwendbaar. Het wordt in de praktijk steeds moeilijker om 
mensen te vinden die taken willen opnemen en ons vernieuwd instrument  maakt 
meer mogelijk met minder mankracht! 
 
Onze overduidelijke keuze voor de integratie van digitalisering binnen onze hobby 
doet op vandaag, en zal ook in de toekomst, onder geen beding afbreuk  doen aan 
de beleving van onze aloude hobby! 
 
De fundamenten van de vinkensport blijven bijgevolg onverkort staande! 
Ons aloud zangreglement is en blijft de basis van ons samenzijn en leent zich 
bijgevolg niet tot frivoliteiten!  
Uw Bestuursorgaan dringt er dan ook blijvend op aan om in eigen midden rigoureus 
toe te zien op de correcte toepassing van eerdere afspraken. Anderzijds kregen 
onze Officiële Zangkeurders – die jammer genoeg al te vaak kop van jut zijn - de 
dringende opdracht om zich in alle redelijkheid te kwijten van hun opdracht. 
Op die wijze bouwen ook zij mee aan de eerder vermelde verbinding tussen ons!  
 
De nieuwe realiteit in dit post-coronatijdperk dwingt er ons allen toe om zaken 
anders te gaan bekijken. Zo blijken grote organisaties hun aantrekkelijkheid te 
hebben verloren bij plaatselijke organisatoren. 
Uw Bestuursorgaan nam dan ook het initiatief om onmiddellijk en kordaat de steven 
te wenden en het heft in eigen handen te nemen.  
De Bogaardvink uit Kortemark zal op zondag 04 juni om 9 uur ’s morgens 
de honneurs waarnemen om én de provinciale én het nationaal 
kampioenschap in te richten.  
 
Dat wij inmiddels niet bij de pakken blijven zitten, moge duidelijk zijn! 
Immers voor 2024 werden nu reeds vaste afspraken gemaakt en zijn we 
te gast in de stad van de Ronde, namelijk Oudenaarde!  
Onze fervente voorvechter, ere-Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester 
van Oudenaarde de heer Marnic De Meulemeester beloofde alvast de steun 
en medewerking van het stadsbestuur.  
Op die wijze hopen wij als federatie van onze kant alvast een eerbetoon te brengen 
aan deze waardevolle politicus die met graagte steeds volle inzet betoonde en nog 
steeds betoont voor onze hobby! 

http://www.avibo.be/
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Uiteraard zal binnen het vernieuwde concept om medewerking worden verzocht en 
ik maak me nu reeds sterk dat we er samen een grandioos gebeuren zullen van 
maken! 
 
Uw Bestuursorgaan liet binnen onze lange geschiedenis nooit eerder een kans 
onbenut om onze hobby te verdedigen. De toegenomen complexiteit in tal van 
wetgevende initiatieven dwong er ons echter toe om te herbronnen en toenadering 
tot andere vogelhoudersverenigingen te zoeken. 
Immers, alle vogelhouders worden vandaag of morgen met dezelfde dwingende 
regelgeving geconfronteerd of ze nu uit Europese, federale of Vlaamse wetgeving 
voortspruit! 
  
Met de bescheidenheid die ons siert, mogen wij stellen dat wij samen met de 
collega’s van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (K.B.O.F.) en de 
Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België (K.A.O.B.) aan de wieg van 
de Nationale Ornithologische Federatie-Féderation Ornithologique Nationale ofte 
NOFON stonden! 
 
Deze organisatie heeft naast respect voor de eigenheid en autonomie van elke 
federatie twee grote doelen. Enerzijds betracht zij de organisatie van een groots 
nationaal kampioenschap in het tentoonstellen van onze kweekproducten en 
anderzijds verzamelt zij middelen en kennis om het binnen het juridisch kluwen 
blijvend mogelijk te maken voor de modale liefhebber vogels te houden. 
 
De eerste doelstelling werd gerealiseerd in het Nofon-Championship afgelopen 
december waar ook A.Vi.Bo. zich meer dan behoorlijk onderscheidde dankzij de 
steun en inzet van vele vrijwilligers uit onze rangen.  
Het is bovendien genoegzaam bekend dat enkele van onze bollebozen er meer dan 
eens in slagen om op allerlei grote tentoonstellingen meer dan verdienstelijk te 
scoren! 
 
De tweede doelstelling, met name het beschermen van de vogelhouderij in 
onze contreien is van een ander level!! 
De uitdagingen zijn immers immens!! 
Voorgestelde restricties inzake het vrij verkeer van vogels binnen Europa, de 
toenemende en vooral aanhoudende uitbraken van vogelgriep, aangekondigd 
gemorrel aan het Soortenbesluit en bijgevoegd ringenbesluit, allerlei initiatieven 
inzake dierenwelzijn en het langzaam dagen van positieflijsten dwingt ons 
Bestuursorgaan ertoe om steeds alert en daadkrachtig te blijven. 
We maken ons echter sterk dat binnen de samenwerking NOFON deze zaken stipt 
en met de nodige juridische ruggensteun worden opgevolgd! 
 
Het is en blijft A.Vi.Bo.-traditie dat wij steeds rechtdoor varen! 
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In het kader van erfgoeddag op 23 april wordt dit jaar de focus gericht op erfgoed 
met dieren!  
Voor onze federatie een unieke kans om onze hobby - die sedert eeuwen in 
Vlaanderen wordt beoefend – in de spotlight te plaatsen! We roepen al onze 
maatschappijen op om - wanneer ze hierom worden verzocht – hun volle 
medewerking te verlenen.  
Het is niet eenvoudig om in de kijker te raken met een positieve boodschap! 
Wanneer de gelegenheid zich aandient, moeten we die met beide handen grijpen!! 
 
Alvorens op 01 april de reke te betreden zullen traditioneel heel wat vinkeniers en 
maatschappijen aanwezig zijn op de herdenkingsviering voor onze overleden 
vrienden.  
We trekken op zaterdag 18 maart samen naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Deinze om stil te staan bij wat was, een eresaluut te brengen aan onze ontvallen 
vrienden en vervolgens gesterkt als één familie het nieuwe seizoen binnen te 
stappen.  
Onze proost EH André Foulon weet bij deze gelegenheid zoals altijd op 
onnavolgbare wijze om treurenden en bedroefden een hart onder de riem te steken 
en alsnog een lichtpuntje te schapen in de duisternis die hen treft. 
Net als bij vorige gelegenheden zorgen de vaandeldragers van maatschappijen en 
gewesten voor het speciale aan deze ingetogen doch verrijkende bijeenkomst! 
Erelid A.Vi.Bo. de heer Luc De Schrijver samen met het bestuur van “De Durvers” 
uit Deinze nodigen uit en we zijn ook deze mensen bijzonder dankbaar! 
 
Om af te sluiten breek ik graag een lans voor de vriendschap! 
Is het immers niet de vriendschap die ons blijvend verbindt? 
 
Dankzij de vriendschap van velen onder U vond ik voorbije jaren telkens weer de 
veerkracht om door te gaan. 
Heel in het bijzonder wil ik toch enkele mensen vernoemen: 

• De ondervoorzitters van de Officiële Zangkeurraad die het aandurfden om 
samen de transformatie binnen de werking van de Zangkeurraad in te zetten; 

• De coördinatoren die kritisch doch positief meedachten over de toekomst van 
ons samenzijn; 

• De gewestleiders die ons woord zo goed en zo kwaad mogelijk pogen uit te 
dragen bij onze liefhebbers; 

• De maatschappijbesturen die jaar in jaar uit op de bres staan voor hun leden 
en - soms met de nodige argwaan - samen met ons de grote stap naar 
digitalisering hebben gezet; 

• Onze leden die in bijwijlen moeilijke omstandigheden bleven geloven dat het 
goed kwam; 
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• De vrienden uit mijn eigen maatschappij die me steeds de ruimte laten, te 
genieten van het ware vinkenieren zonder telkens weer lastige vragen te 
stellen; 

• Onze rapporteur Filip die voor mezelf tot een waar klankbord is uitgegroeid en 
steeds ongezouten zijn mening zegt in onze gesprekken; 

• Onze erevoorzitter Noël die ik tot mijn geluk aan mijn zijde weet en door dik 
en dun voor zijn  A.Vi.Bo. en zijn vinkeniers blijft gaan; 

• Erelid Luc die als geen ander aanvoelt wanneer hij er moet zijn; 
• Dominique, Marc en Rik voor de blijvende steun en inzet; 
• Marnix voor zijn niet aflatende steun en kritisch meedenken wanneer een 

nieuw obstakel onze weg kruist; 
• Linda die ik altijd al beschouwd heb als de rots in de branding en die zoals een 

rots hoort te doen haar eigen zelf blijft en op die wijze ook mezelf bijstuurt 
waar nodig; 

• Mijn lieve schat, Katia, die mij door dik en dun blijft steunen en me telkens 
weer de ruimte geeft om op weg te gaan voor een zoveelste bijeenkomst! 

 
Aan de vooravond van een nieuw en hopelijk bijzonder rustgevend speel- en 
kweekseizoen durf ik jullie allen bijzonder veel geluk wensen in jullie betrachtingen 
en hoop ik jullie uiteraard te mogen ontmoeten op één van onze A.Vi.Bo.-
manifestaties. 
 
Noteer nu alvast zondag 03 maart 2024 om samen de 75ste Algemene 
Vergadering mee te maken.  
 
75 is bijzonder een mooi getal en vraagt om iets speciaals!!  
We kunnen nu reeds beginnen dromen. 
 
Zorg goed voor elkaar en vergeet jezelf niet!! 
 
Lang leve de vinkensport, lang leve A.Vi.Bo.!! 
 

Dank u hartelijk, mijnheer de voorzitter!  

 

5. Voorstelling en woord nieuw lid Bestuursorgaan 
 

Geachte vergadering, 

U stemde in het administratieve deel van onze algemene vergadering met grote 

meerderheid voor aanstelling van een nieuw lid Bestuursorgaan, namelijk de heer 

Joeri Haeck.  

Ik geef daarom graag Joeri, als nieuwbakken bestuurslid A.Vi.Bo., het woord.  
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Mag ik u vragen Joeri, hier voor onze Algemene Vergadering, uw maidenspeech te 

brengen. 

 

Welkom iedereen, ik ben dus Joeri Haeck getrouwd met Sofie en vader van twee 

volwassen dochters waarvan er nog eentje thuis is. Zo pas heb ik vernomen dat ik 

bij jullie stemming aanvaard ben tot lid van het bestuursorgaan A.Vi.Bo. Dit stemt 

mij uiteraard vandaag en voor de toekomst zeer tevreden.  

 

 

 

Zoals reeds vermeld in mijn brief aan AVIBO is werken voor en met mensen mijn 

dagelijkse uitdaging zowel beroepshalve als in de hobbysfeer waarbij het 

vinkenieren een groot aandeel in heeft. In de praktijk betekent dit naast spelend lid, 

tevens bestuurslid van de maatschappij De Sparhoekzangers te Maria-Aalter, 

gewestschrijver voor het gewest Aalter en tot vandaag coördinator voor de 

gewesten Aalter en Gent.  

 

Samen met mensen een hobby beleven in een amicale sfeer staat bij mij hoog in 

het vaandel. Daarnaast ben ik er mij terdege van bewust dat hier achter een grote 

en zware organisatorische taak schuilt. Niet alleen vanuit de gewesten en 

maatschappijen maar zeer zeker ook vanuit het bestuursorgaan en de daaraan 
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verbonden installaties om alles in goede banen te leiden. Mijn ambitie gedragen 

door enthousiasme, doorzettingsvermogen en overgave zullen dan ook hopelijk een 

steentje bijdragen tot de tal van uitdagingen die ons te wachten staan.  

 

Een engagement aangaan betekent voor mij dit te doen in goede en kwade dagen 

zo ook deze uitdagingen in rustige en woelige tijden met wederzijds begrip van en 

voor al onze leden en de organisatie. 

 

Graag benadruk ik nogmaals het feit en de houvast dat de vinkenier enkele 

duizenden zettingen per jaar steevast zijn vogeltje iedere zetting zonder zorgen in 

de reke kan brengen. Enkele duizenden keren per jaar dat mensen zich verzamelen 

om hun hobby in een serene en goed georganiseerde omgeving te beleven.  

 

Dit is een heuse prestatie op zich van iedereen die hier aan mee werkt en diegenen 

die dit allemaal mogelijk maken voor onze vinkensport waarvoor dank.  

 

Tevens met dank voor jullie steun ben Ik dan ook voor de volle 100 procent 

gemotiveerd om vanaf vandaag deel uit maken van het bestuursorgaan AVIBO ten 

goede van alle leden en de organisatie daar ik er steevast in geloof dat er best nog 

wel een toekomst is voor onze mooie vinkensport. 

Leve de vinkensport !!! Leve AVIBO !!! 

 

Dank u wel 

 

Dank u wel, Joeri. 

 
 

6. Eregenodigden aan het woord 
 

Vrienden,  

traditie verliezen wij als federatie nooit uit het oog. We laten tijdens onze Algemene 

Vergadering steeds graag ruimte voor onze genodigden.   

Heel graag geef ik daarom het woord aan de heer Alexander De Croo, premier van 

ons land. 
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Premier De Croo drukt zijn onvoorwaardelijke steun uit aan de vinkeniers ! 

 

De heer De Croo bedankte de voorzitter voor de vriendelijke uitnodiging. Hij 

verontschuldigde zijn vader vanwege een recente knieoperatie waardoor hij 

momenteel bedlegerig is.  

Hij zei dat we een land van tradities zijn , en dit is ook zo in de vinkensport. Maar 

om mensen gemotiveerd te houden dienen we ook onze vinkensport levendig te 

houden. Hij bewonderde ook de digitalisering die zijn volle intrede heeft gedaan. 

Leve de vinkensport en de vriendschap die eraan vasthangt. 

Graag tot een volgende keer. 
 

Dank u wel, mijnheer De Croo. 
 

 

En mogen we ook de heer Kris Declercq (burgemeester van Roeselare en 

ondersteuner van A.Vi.Bo.’s ‘Kweekproject  2007-2013’) vragen een woord te 

richten aan deze vergadering.  

 

Dhr. Declercq was bijzonder blij dat de vinkensport nog steeds zo floreert. 

Niettegenstaande de moeilijke Europese regelgeving blijft deze traditie overeind. 
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Tien jaar geleden hielp hij ook samen met o.a. aanwezige collega’s en toenmalig 

premier Leterme het kweekprogramma opstarten. 

De vinkensport is een verhaal van vriendschap, vernieuwing, tradities, vertrouwen in 

elkaar, er verder in geloven in de toekomst. 

Tevens de veerkracht om verder uw geliefde hobby verder te beoefenen en te 

verdedigen. Warme groet. 

 

 
 

Dank u hartelijk, mijnheer Declercq. 
 

 

7. Voorstelling kampioenschap van België 2023 
 

Geachte vergadering, 

het is met gemengde gevoelens dat ik ons nationale kampioenschap 2023 mag 

aankondigen. Na heel wat getelefoneer en ge-email door onze voorzitter Gino, die 

werkelijk hemel en aarde bewoog voor ons nationale kampioenschap, liepen alle 

geleverde inspanningen door ongewilde neveneffecten finaal behoorlijk spaak.  

 

Met de handen in het weinige haar kon onze voorzitter echter te elfder ure, nog 

maar eens herinner u 2016, 2017 en 2018, rekenen op het gewest Torhout. Met 

veel overtuiging besloot De Bogaardvink Kortemark, maatschappij van collega-
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bestuurslid Dominique Baert, druk bezig met de organisatie van het West-Vlaamse 

kampioenschap op 4 juni, meteen ook op die dag het nationale kampioenschap er 

bij te nemen. Bovendien, door tanend enthousiasme rond organisatie van 

provinciale strijd zullen ook de onderscheiden provinciale kampioenschappen hun 

beloop vinden binnen zelfde organisatie van het Belgisch kampioenschap. De 

Bogaardvink getuigt hier van ongelofelijke flexibiliteit en verdient daarvoor van deze 

vergadering een oorverdovend applaus.  

  

Het is dan ook met bijzonder veel respect dat we de heer Benny Hoornaert, lid van  

organisator De Bogaardvink het nationale kampioenschap 2023 in Kortemark laten 

voorstellen. 

 

Mijnheer Hoornaert, aan u de eer. 

 

 
Dhr. Benny Hoornaert hield eraan iedereen uit te nodigen naar het kampioenschap 

van België te Kortemark op 4 juni 2023. Aangezien dit totaal onverwacht op hen 

afkomt , dient nog heel veel geregeld te worden. Dit belet niet dat ze er vol 

tegenaan zullen gaan om zowel het Kampioenschap van België als de provinciale 

kampioenschappen alle eer te geven dat hen toekomt. 

Hij vroeg aan de aanwezige bestuursleden om in eigen kring de nodige reclame te 
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maken om massaal richting Kortemark te komen in het weekend van 4 juni. 

 

Hartelijke dank, Benny. 

 

Overhandigen trofee Kampioenschap van België aan organisator  

De Bogaardvink Kortemark 

 

Meteen willen we ook de heer premier Alexander De Croo en de heer Kurt 

Vanryckeghem vragen om samen met onze nationale voorzitter de trofee voor de 

kampioen van België te overhandigen aan de organistoren. We wensen De 

Bogaardvink alle succes en verwachten alle, jawel, alle vinkeniers op 4 juni in 

Kortemark. 

 
Voorzitter Gino Welvaert, Valerie Vermeersch, Benny Hoornaert, Burgemeester Kurt Vanryckeghem, 

Premier Alexander De Croo bij de overhandiging van de trofee 

 

8. Overhandiging medailles verdienstelijke bestuursleden 
    Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon 

Vrienden vinkeniers, voor overhandiging van medailles mag ik te huldigen 

bestuursleden vragen alvast te willen aanschuiven rechts van het podium om 
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daarna de huldiging te verlaten aan de andere zijde. Op die manier kan alles vlot en 

op tempo verlopen. We starten met de bestuursleden die door Covid in 2021 uit de 

boot vielen, daarna de te huldigen bestuursleden uit 2022 en tenslotte deze van dit 

jaar. 

Ik nodig ook onze eregenodigden uit, samen met ons, de honneurs van deze 

huldiging waar te nemen. 
 

Vrienden vinkeniers, in naam van onze federatie A.Vi.Bo. en van Vlaams minister 

van Cultuur de heer Jan Jambon, bieden wij volgende verdienstelijke bestuursleden 

felicitaties aan voor volgehouden engagement en belangeloze inzet ten dienste van 

maatschappij, federatie en vinkensport: 

Gehuldigden 2021: 

NOEL VLAMINCK              60 j bestuurslid KM Lindezangers Dentergem 

DANIEL DEVOS                       50 j bestuurslid KM Lindezangers Dentergem 

ROBERT DEKEUKELEIRE          25 j bestuurslid KM Lindezangers Dentergem 

LUCIEN CARTON       65 j bestuurslid De Nieuwe Brugzangers Oeselgem 
 

Gehuldigden 2022: 

DANIEL SCHELSTRAETE     50 j gewestleider gewest Wakken 

URBAIN VANHAUWAERT     50 j bestuurslid KM De Vlaamse Zangers Wervik 

LUC DE VRIENDT             25 j voorzitter De Lichtzangers Ruiselede 

JOSEPH WATTENY      20 j secretaris De Lichtzangers Ruiselede 

JACKY WALLAYS       25 j bestuurslid De Verenigde Liefhebbers Ardooie 

JOSE HALEMEERSCH      30 j bestuurslid De Sterrezangers Eke 

FREDDY VAN DE PUTTE           45 j bestuurslid De Durvers Deinze 

DIRK DE SCHRIJVER      25 j bestuurslid De Durvers Deinze    

HUBERT DEMEULEMEESTER     25 j bestuurslid KM De Luchtzangers Desselgem 

MIA VANHOUTTE      25 j secretaris Desselgems verbond  

LUCIEN CARTON       65 j bestuurslid De Nieuwe Brugzangers Oeselgem 

CHRISTOPHE DESLOOVERE     25 j bestuurslid De Torenzangers Waregem 

HERVE DE SMET       40 j bestuurslid De Forstzangers Waregem 

WILFRIED HEYSE             50 j bestuurslid De Statiezangers Anzegem 

JULIEN VANHECKE      60 j bestuurslid De Forstzangers Waregem 

JACQUES VROMAN      40 j bestuurslid De Torenzangers Waregem 

 

Gehuldigden 2023: 

MIA DE HENAU                     25 j bestuurslid Industrievink Schendelbeke 

DIRK VERFAILLIE             25 j bestuurslid KM Arm maar Eerlijk Kachtem  



ALGEMENE VERGADERING A.VI.BO. VZW ZONDAG 5 MAART 2023 32 

 

LUC CASSAERT                      25 j bestuurslid KM De Verenigde Liefhebbers 

Ardooie 

JONNY DE BOEVER                 50 j bestuurslid KM De Roodborsten Tielt 

MARC DE HULLU                     30 j bestuurslid KM De Roodborsten Tielt 

CHRISTIANE ARICKX               25 j bestuurslid KM De Roodborsten Tielt 

GRETA VERMEIRE              25 j bestuurslid KM De Roodborsten Tielt 

JAN VAN DE KERCKHOVE         25 j bestuurslid KM De Roodborsten Tielt 

CARLOS VAN OOST       30 j voorzitter De Bezemzangers Kleit 

YVAN BAUTE        30 j secretaris De Bezemzangers Kleit 

JOHAN VAN LANDSCHOOT     30 j bestuurslid De Bezemzangers Kleit 

PATRICK DE MEYER        50 j ondervoorzitter Elk zijn Recht Bellem 

JACQUES WARNIERS       30 j bestuurslid Elk zijn Recht Bellem 

 

Ere-voorzitter Noël 60 jaar bestuurslid 

Vrienden, hartelijk gefeliciteerd en ongelooflijk bedankt voor jullie onbaatzuchtige 

inzet voor onze en jullie hobby. 
 

9. Huldiging ontslagnemende coördinatoren en gewestleiders  
 

Vrienden,  
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vandaag nemen we tevens afscheid van enkele coördinatoren en gewestleiders. Met 

dank voor hun inzet voor de federatie wuiven we vandaag volgende dame en heren 

uit en bieden hen een kleine attentie aan. 

 

       Ontslagnemende coördinatoren: 

  

Mevrouw Wendy Den Baes en de heren Luc Vervaecke en Geert Van Avermaet 

 

       Ontslagnemende gewestleiders: 

 

Ivan Batsleer , gewezen gewest Ronse, Guido Haeck (gewest Zwevezele), 

Pedro Demedts, gewest Avelgem, Daniel Schelstraete, gewezen gewest Wakken en 

Hubert Christiaens , gewezen gewest Zulte 

 

In één beweging worden de heren Guido Haeck, Daniel Schelstraete en Hubert 

Christiaens benoemd tot eregewestleider. 
 

Hartelijke dank voor jullie gedrevenheid binnen de schoot van de vinkensport. 

Meteen kunnen we binnen onze federatie ook een nieuwe gewestleider, mevrouw 

Ingrid Somers voor het gewest Zwevezele, en een nieuwe coördinator, de heer  

Jordy Vanhouteghem voor de regio Oudenaarde, Kruisem, Deinze, verwelkomen.  

We wensen hen alvast een mooi mandaat en optimale werking. 

 

10. Innovatief engagement: SWIE-award 

Beste mensen, 

sinds 2014 eren we hier ook opmerkelijke initiatieven binnen onze federatie met 

onze SWIE-award. Onze speciale waardering voor innovatief engagement binnen 

onze federatie gaat dit jaar uit naar Jordy Vanhouteghem en KM De Blauwbekken 

Nokere voor de durf en de moed om met veel enthousiasme een bijzonder 

geslaagde wandel- en sneukeltocht te organiseren. 

We overhandigen dan ook heel graag deze SWIE-award aan Jordy en zijn team voor 

het realiseren van deze zeer gesmaakte activiteit. 
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Jordy, hartelijk gefeliciteerd. 
 

 

11. Laureaten Ronde van Vlaanderen  

Geachte vinkeniers, gezien vorig jaar de Algemene Vergadering niet doorging, 

konden de laureaten van de Ronde van seizoen 2021 niet worden gehuldigd. 

Uitgesteld is echter niet verloren en huldigen we hen, samen met de laureaten van 

de Ronde 2022 op deze bijzondere Algemene Vergadering.  

Volgende laureaten kunnen we hier dan ook passend eer betonen voor het in de 

wacht slepen van volgende titel: 

 

Laureaten 2021:  

 

Assen: vogel Wooky van Carine Claeys, gewest Deinze, met 4558 liedjes 
 

Promotie: vogel Ayo van Steven Beulque, gewest Waregem, met 2871 liedjes 
 

Juniors (4):  vogel Nolan van Guy De Spiegeleer, gewest Denderstreek , met 2459 

                  liedjes 

                  vogel Koen van Rudy Carnier , gewest Gistel, met 2459 liedjes 

                  vogel Spocky van Jill Degheldere , gewest Gistel met 2459 liedjes 
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                  vogel Ivanov van Jan Clincke, gewest Tielt, met 2459 liedjes  
 

Bondsprijs: vogel Jesper van Gino Welvaert, gewest Gent, met 2005 liedjes 
 

Laureaten 2022: 

 

Assen: vogel Playboy van Stefaan Vanpeteghem, gewest Roeselare, met 9.229 

          liedjes 
 

Promotie: vogel Luc van Julie De Meyer, gewest Aalter, met 5.773 liedjes 

Juniors: vogel Michiel van Luc Delmaire, gewest Brakel , met 4.960 liedjes 

Bondsprijs (2): vogel Lowie van Katrien De Ro, gewest Denderstreek, met 4.060 

                      liedjes en vogel Johannes van François Baele, gewest Aalter, met 

                      4.060 liedjes  
 

En voor het eerst huldigen we, voor koppig volgehouden deelname aan onze Ronde 

van Vlaanderen, een Rode Lantaarn, namelijk: vogel Tom van Roland De Meyer, 

gewest Tielt, met 567 liedjes. 

 

Laureaten, hartelijk gefeliciteerd met jullie titel. 

 

12. Kampioen kooienmakers 

Sinds jaar en dag zien we op alle kooientenstoonstellingen de heer André De 

Meyere steevast op post. Niet alleen eigen kooien maar zeker ook zijn bijzondere 

verzameling museumstukken, die de evolutie van de vinkenkooi weergeeft, springt 

in het oog en wordt elke keer erg gesmaakt. Het is ons dan ook een genoegen 

André hier te huldigen. 

André, proficiat. 

 

13. Kampioen A.Vi.Bo.-kring 

Vrienden, op zaterdag 11 juni 2022 waren we voor de 52ste zetting van onze 

A.Vi.Bo.-kring te gast bij De Molenzangers Kuurne van vriendenkringer Gilles Peirs. 

Sinds 2015 betrekken we bij deze jaarlijkse A.Vi.Bo.-zetting op de tweede zaterdag 

van juni alle vinkeniers met een officiële functie binnen de federatie.  

Winnaar van deze wedstrijd 2022 was vogel Gauthier van Ronny Heiremans, Klein 

Maar Moedig Scheldewindeke, gewest Gent, met 707 liedjes.  
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Hartelijk gefeliciteerd Ronny. 

Volgende editie van de A.Vi.Bo.-kringzetting gaat door op 10 juni in Nokere bij KM 

De Blauwbekken, maatschappij van nieuwbakken coördinator Jordy Vanhouteghem. 

Wij wensen hem alle succes toe. 

14. Huldiging Kampioenen Tentoonstellingen 

Beste mensen,                                                                                                  

in 2019 startten we met een nieuw initiatief, namelijk een competitie onder onze 

tentoonstellers. Onder impuls van onze voorzitter, die gewone vinkeniers ook de 

kans wilde geven hun vogels – in tentoonstellings- of speelkooi – aan het publiek te 

tonen, werd voor het eerst tijdens de maanden januari en februari een 

tentoonstellerswedstrijd opgestart. Dit evenement werd zonder meer een schot in 

de roos. Ook dit seizoen zetten heel wat vinkeniers tijdens zes tentoonstellingen hun 

mooiste vogels in de spotlights. Volgende deelnemers die primus waren, mogen we 

dan ook huldigen: 

Mutatie open kooi: de heer Marc Dewilde en de heer Freddy Van De Putte 

Mutatie speelkooi: de heer Herman Wauters 

Wildkleur open kooi: de heer Krist Vanrolleghem en de heer Marc Willemyns 
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Wildkleur speelkooi: de heer Emiel De Ro 

Heren, van harte gefeliciteerd. 

15. Master NOFON 

 

Beste vrienden, nauwe samenwerking tussen de Koninklijke Algemene 

Ornithologische Bond vzw, kortweg KAOB vzw, de Koninklijke Belgische 

Ornithologische Federatie vzw, kortweg KBOF vzw, en onze Koninklijke Nationale 

Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw, kortweg A.Vi.Bo. vzw, leidde tot het 

oprichten van de overkoepelende Nationale Ornithologische Federatie/Fédération 

Ornithologique Nationale, of kortweg NOFON. Het belang van deze werd hier al 

belicht door onze voorzitter.   

 

Op het eerste NOFON-Championship van 16 tot 18 december 2022 te Putte werd de 

titel ‘Master NOFON vinken’ door dhr. Luc Blondeel van KM De Staalbekken 

Zonnebeke, gewest Zonnebeke, veroverd. 

Luc, hartelijk gefeliciteerd. 

 

 

16. Wereldkampioenen COM 

Geachte vergadering, ook dit jaar vielen leden van onze federatie tijdens de 

wereldkampioenschappen COM in het Italiaanse Napels in de prijzen. We kunnen 

met trots twee wereldkampioenen huldigen: 

dhr. Luc Blondeel, ondertussen voor deze huldiging habitué 

 

en dhr. Marc Willemyns van KM Roodborsten Meulebeke-Marialoop, gewest Tielt. 
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Luc en Marc, gefeliciteerd en bijzonder veel dank om onze federatie op 

wereldniveau op de kaart te zetten. 

 

 

17. Vaderlands lied en lied van de Vlaamse Gemeenschap ter ere van 

       alle gehuldigden 
 

Dames en heren eregenodigden, vrienden vinkeniers,  
mag ik u allen vragen, als eerbetoon aan alle gehuldigden, recht te staan voor het 
vaderlandse lied en het lied van de Vlaamse gemeenschap. 
 

Dank u wel. 

 
 

       Overhandiging bloemen eregenodigden 
 

Geachte eregenodigden, 
 

als dank voor Uw engagement en interesse voor onze sport, willen U graag in de 
vorm van een ruiker bloemen onze appreciatie aanbieden voor Uw blijvende 
aandacht voor onze hobby.  
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Vrienden, van harte bedankt. 
 

Vooraleer deze vierenzeventigste Algemene Vergadering af te sluiten, vraag ik graag 
alle eregenodigden, laureaten en gehuldigden onze nationale voorzitter Gino te 
volgen voor de traditionele groepsfoto. 
 

18. Slot- en dankwoord 

Beste genodigden, vrienden, vinkeniers, 
 

als Bestuursorgaan danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen als bestuurder 
van jullie federatie. 
Hartelijk dank aan het stadsbestuur van Waregem voor het beschikbaar stellen van 
het Jeugdcentrum. 
Dank ook aan mevrouw Valerie Vermeersch en de heren Stefaan Dewitte, Wielfried 
Debels, Ignace Vercruysse en Jordy Vanhouteghem voor supervisie bij de stemming. 
Dank aan alle medewerkers van het gewest Waregem en Waregem bis die opnieuw 
instonden voor de zaalwerking. 
Dank aan de bediening in de zaal, aan fotograaf Stephan Vermeersch en aan alle 
anonieme medewerkers die samen instonden voor een vlot verloop van deze zitting. 
Onze hartelijke dank gaat ook uit naar dhr. Marc Vantieghem die instond voor het 
geluid en naar dhr. Filip Santens en dhr. Noel Vlaminck die onze eregenodigden 
hartelijk ontvingen.  
Zonder de immense inzet van elk van jullie konden we dit niet verwezenlijken. 
 

Tot slot nog aan elk van jullie een veilige thuiskomst en een gezond en prachtig 

vinkeniersseizoen gewenst. 

 

        Ns het bestuursorgaan, 

        Gino Welvaert, voorzitter 

          Marnix Moerman, ondervoorzitter 


