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Voorwoord 
 

“Het afgelopen jaar was wellicht een van de zwaarste jaren in de recente geschiedenis van de 
NBvV.” 

Daarmee begon het voorwoord van het jaarverslag afgelopen jaar en werd de wens uitgesproken 
dat 2021 ons beter gezind zou worden. Helaas was ook 2021 vanuit de hobby bekeken een jaar 
om snel te vergeten. Corona hield ons allen in een ijzeren wurggreep, ook al leek het gedurende 
de zomer de goede kant op te gaan. Helaas weten we nu dat corona ons weer danig in de wielen 
zou rijden bij het organiseren van verenigingsactiviteiten, vogelbeursen en tentoonstellingen.  

De speciaalclubs en verenigingen die vroeg in het seizoen hun activiteiten gepland hadden 
konden nog van start, maar daarna sloeg corona weer genadeloos toe. Ook dit jaar geen 
districtsshows en voor de tweede keer achtereen geen Nederlands Kampioenschap Vogels.  

En of corona nog niet erg genoeg was, was daar ook weer onze oude vijand; de vogelgriep. Nooit 
werd Europa harder getroffen door de vogelgriep dan het afgelopen seizoen. Uiteindelijk maakte 
dit dat de Mondial, die in het zwaar door vogelgriep getroffen Italië gehouden zou worden, op het 
laatste moment werd afgelast.  

Ondanks deze negatieve berichten is het houden van dieren nog mateloos populair. Honden, 
katten, maar ook volièrevogels worden volop gehouden. Wie de Facebookgroepen volgt, ziet dat 
er een enorm aanbod is van bedrijven die complete volières aanbieden en aanverwante artikelen. 
Het houden van vogels is nog steeds enorm populair en eigenaren posten vol trots hun volières en 
vogels op Facebook en stellen ontzettend veel vragen die de ervaren vogelhouders vaak per direct 
beantwoorden. Ontzettend laagdrempelig en snel, iets wat men tegenwoordig verlangt. Vaak 
verwijzen de “oude rotten” in hun antwoorden naar de NBvV, een goede zaak, maar ook vaak naar 
de verenigingen en speciaalclubs waar nog meer informatie te behalen valt. Hopelijk dat de 
“nieuwkomers” zich gaan aansluiten, maar de ervaring leert dat men daar aanvankelijk vaak geen 
“zin” in heeft, en zich dan nog liever aanmeldt als verspreid lid, wat natuurlijk ook helemaal prima 
is. 

De vogelhobby blijft populair en de NBvV zal haar bestaansrecht vast blijven behouden, maar vast 
staat wel dat de maatschappij langzaam aan het veranderen is. De moderne mens heeft niet meer 
de behoefte om zich aan te sluiten bij een vereniging en heeft al helemaal geen zin in een 
bestuursfunctie. De overheid maakt het met al haar regelgeving bepaald niet eenvoudig voor het 
verenigingsleven in Nederland.  

Als bond zullen we moeten anticiperen op al deze veranderingen en ook al is dat moeilijk, het zal 
vast wel lukken. Onze hobby verdient dat…de NBvV verdient dat! 

Klaas Snijder - Bondsvoorzitter 
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Personalia 
 

HOOFDBESTUUR NBvV: 
Voorzitter Klaas Snijder   
Secretaris Huub Mertens   
Penningmeester Dirk Verburg   
2de voorzitter Albert Zomer               
Bestuurslid Sjaak van Bennekom   
        
DISTRICTSVOORZITTERS: 
Groningen vacant   
Friesland Sicco Veenstra   
Drenthe Matthijs Slagter   
Overijssel Harry Oude Vrielink   
Gelderland Wim Theloosen   
Utrecht Ronald v.d. Putten   
Noord-Holland vacant   
Zuid-Holland Lex Kaptein   
Zeeland Leo Quist   
West-Noord-Brabant Jack Burm   
Oost-Noord-Brabant Peter Verkuijlen   
Limburg Jan Geenen       
VOORZITTER VERENIGING SPECIAALCLUBS: 
Leo Wooning        
ERELEDEN: 
L.M.G. Bertina 
C. van Elven 
H. de Geus  
R. Grefhorst 
J. Heesakkers  

H.P.G.M. van Hout 
J.A.M. Kerkhof 
P.J.F. Klören 
T.J. Koenen 
C. G. Maandag 

S. Munniksma 
Mr. H.J.M. Stienen  
H.K. v.d. Wal 
C.W. Westland 
 W. Zijlstra 

 

LEDEN VAN VERDIENSTE: 
J.J. Aelbrecht 
J. v/d Beek 
 E.B.A.  Berns  
T. Bielderman  
K. Bink 
B. Bosch 
H. Branje 
A. Castermans  
R. Steenbakkers   

H. Suichies  
W.A. Tolman 
P. v.d. Tuin 
J. Wijnhoven  
H. Wouwenaar  
K. Zegelaar 
R. van Dijk  
A. Gort 
P. Hagenaars   

K. Haisma 
B.A.M. Horsting 
A.J. Houtkooper  
H.F.M. Jansen 
J.M.C. van Kempen 
G. Koenderink 
J. Kreijveld 
C.H.M. van der Linden 
C. van Lunteren   

A. Mertens 
A. van Mingeroet 
A.P.F. van Niel 
P. Ooijen 
C. van Oosterhout  
J. Perdon 

    
BESTUUR KEURMEESTERSVERENIGING: 
Willem Smit (voorzitter) 
Hans de Boer  
Wim van Weert 

Louis van Kelckhoven 
Rein Grefhorst 
Erik Buizer 

André Gerritsen  

 
REDACTIE ONZE VOGELS: 
Henk Branje        
MEDEWERKERS BONDSBUREAU: 
Hans van der Stroom   Alex Eilrich-Jacobson Kees Koevoets  
José van Oers-Schouteren Annemieke van Veen Liesbeth Vergeer-Bastianen 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2022 
 

Van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

Te houden op zaterdag 21 mei 2022 

Locatie: zalen- en congrescentrum “De Aker”, Fontanusplein 2, 3881 BZ  Putten  

 

Aanvang van de vergadering is 10.00 uur 

Agenda 

1. Opening door de bondsvoorzitter 
2. Vaststellen agenda  
3. Samenstellen stemcommissie (Zeeland-Utrecht-Groningen) 
4. Vaststellen Verslag AV 2021 
5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2021 
6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2021 
7. Verslag Kascontrolecommissie 
8. Bespreking Begroting 2022 en voorstel tot contributieverhoging 2023 en 2024 
9. Bespreking Beleidsplan 2022 e.v. 
10. Bespreking van de voorstellen van de afdelingen en de bond 

 
11. Pauze met inleveren stemformulieren  

 
12. Uitslagen stemmingen 
13. Benoeming bestuursleden en commissieleden 

• Hoofdbestuur en overdracht voorzitterschap NBvV 
• Vertrouwenspersoon 
• Tuchtcommissie 
• Geschillencommissie 
• Kascontrolecommissie 

14. Verslagen/mededelingen worden digitaal aangeleverd en via de mail verspreid en/of op de 
website geplaatst 
• KMV 
• VSC 
• Cie. Dierenwelzijn & Wetgeving 
• Vertrouwenspersoon 
• Tuchtcommissie 
• Geschillencommissie 
• Redactie Onze Vogels 
• Districten  

15. Rondvraag 
16. Sluiting 

 

Aansluitend gebruiken we gezamenlijk een lunch en afscheidsreceptie voor bondsvoorzitter Klaas 
Snijder 
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Verslag Algemene Vergadering 2021 
 

 

Document nr. 21/050 

 

Verslag: Algemene Vergadering NBvV CONCEPT 
Datum: 29 mei 2021 
Aanwezig: presentielijst op te vragen via bondsbureau 
Afwezig : presentielijst op te vragen via bondsbureau 
Notulen: HS 

Ter inleiding: in verband met de geldende corona-voorschriften werd in overleg met  de Bondsraad 
er voor gekozen om de voor de vergadering noodzakelijke agendapunten langs digitale weg in een 
aangepaste Algemene Vergadering via Zoom te behandelen. 

1. Opening door de bondsvoorzitter 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 10.05 uur. 

Uit de openingsrede van de voorzitter: 

Welkom op deze bijzondere Algemene Vergadering van de NBvV. Was vorig jaar al een 
zeer bijzondere anonieme “mailvergadering”, deze is dat ook zeer zeker. Weliswaar 
kunnen we elkaar zien en horen, maar in geen geval lijkt het op een ouderwetse AV met 
veel ontmoetingsmogelijkheden. Hopelijk volgend jaar beter. 

Afgelopen jaar was voor de NBvV zeker het rustigste jaar op vogelactiviteiten uit haar 
bestaansgeschiedenis. Op bestuurlijk vlak was het dat echter niet. Nieuwe statuten zijn 
geen kleinigheid en de belastingtechnische perikelen zijn menig bestuurder niet in de 
koude kleren gaan zitten, maar  dat is nu afgesloten.  

Dit is zeker niet het geval inzake de pandemie die nog steeds voortraast, maar er lijkt licht 
aan het einde van de tunnel en we hopen dat we in het najaar onze hobby weer uit te 
kunnen breiden met activiteiten, zoals verenigingsavonden, vogelbeurzen en 
tentoonstellingen.  

Vorig jaar dacht menigeen zeker te weten dat corona de nekslag voor de hobby zou zijn, 
maar dat is gelukkig niet zo gebleken. Wie de Facebookpagina van de Nederlandse 
Vogelliefhebbers volgt is getuige van heel veel enthousiaste, vaak ook beginnende 
liefhebbers, die volop aan het bouwen zijn geraakt en hun hobby met anderen delen.  

Een reële  bedreiging voor onze hobby is niet het dalend ledental en de daaruit 
voortvloeiende financiële zorgen, maar de politiek die met nieuwe Europese regelgeving en 
in Nederland met verscherpte aanvullingen op de Wet Dieren komt, vergezeld gaand met 
het verbaliseren van “gewone” doorsnee liefhebbers door de LID. Zeer zorgelijk allemaal 
en inmiddels al een pijndossier voor de NBvV. Goed dat de Nederlandse dierenhobby zich 
verenigd heeft en ook al enkele succesjes behaald heeft.  

Maar aangezien de soep over het algemeen zo heet niet gegeten zal worden, sluiten we 
2020 af en kijken we vandaag vooruit naar de toekomst. Maar niet zonder even stil te staan 
bij degenen die niet meer onder ons zijn, zoals onze oud-voorzitter Henk Marinus die pas 
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geleden op 81 jarige leeftijd overleed. Naar hem en alle andere dierbaren gaan onze 
gedachten. Graag een moment van stilte. 

Tot zover de openingsrede van Dhr. Snijder. 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

3. Samenstellen stemcommissie 

Vanwege stemming langs digitale weg (de afdelingen konden hun stemming online doorgeven via 
hun district) is reeds op voorhand en met instemming van de Bondsraad een stemcommissie 
bestaande uit de heren Verkuijlen (NB-Oost) en Veenstra (FR) samengesteld. De heren hebben 
de uitgebrachte stemmen gecontroleerd en na enige correctie akkoord bevonden. 

4. Vaststellen verslag Algemene Vergadering 2020 

Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 

5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2020 

Er zijn geen opmerkingen of vragen n.a.v. dit verslag. 

6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2020 

Dhr. Verburg licht e.e.a. toe: ten gevolge van een uitgebreide belastingcontrole, met name inzake 
discussie met de Belastingdienst inzake afgedragen en teruggevraagde BTW, is er sprake van 
een bewogen financieel jaar. 

Over het verslag zijn geen opmerkingen of vragen. 

7. Verslag Kascontrolecommissie 

Namens de commissie voert Dhr. Verkuijlen het woord. Het verslag van de commissie is eerder 
verspreid. De conclusie daaruit is als volgt: 

De kascommissie 2020 komt op basis van de ontvangen informatie en toelichtingen,  
tezamen met de door haar uitgevoerde beoordelingen en deelwaarnemingen, tot de 
conclusie dat de financiële verantwoording over het boekjaar 2020 aan de daaraan te 
stellen eisen voldoet.  

Zij stelt de Algemene Vergadering van de NBvV voor het hoofdbestuur, in casu de 
penningmeester, décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 
2020. 

 

Dhr. Verkuijlen kan verder zeggen dat naar de waarneming van de commissie het verschil tussen 
de begroting en de uiteindelijke exploitatie t.o.v. andere jaren sterk verbeterd is. 

De uitslag van de stemming over de voorgestelde décharge is als volgt: 

VOOR TEGEN BLANCO 
NIET 

UITGEBR. ONWAARDE TOTAAL 
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9405 157 461 10424 0 20447 

 

Daarmee is décharge van het hoofdbestuur over het boekjaar 2020 een feit. 

8. Bespreking Begroting 2021 

De penningmeester licht toe dat ten gevolge van de situatie rondom de coronamaatregelen sprake 
is van een wat vreemde begroting. De verwachting is dat e.e.a. tot een sluitend resultaat gaat 
leiden, bijvoorbeeld vanwege het niet doorgaan van het NK. 

De stemming over het vaststellen van de begroting is als volgt: 

VOOR TEGEN BLANCO 
NIET 

UITGEBR. ONWAARDE TOTAAL 

9514 71 438 10424 0 20447 

 

Daarmee is de Algemene Vergadering akkoord met de voorgestelde begroting. 

9. Bespreking Beleidsplan 2021 e.v. 

Er komen vanuit de deelnemers geen opmerkingen of vragen over het beleidsplan. 

De stemming over het beleidsplan is als volgt: 

VOOR TEGEN BLANCO 
NIET 

UITGEBR. ONWAARDE TOTAAL 

9630 25 368 10424 0 20447 

 

Daarmee is de Algemene Vergadering akkoord met het beleidsplan. 

10. Bespreking van de voorstellen van de afdelingen 

Er waren dit jaar geen afdelingsvoorstellen 
 

11. Uitslagen stemmingen 

De uitslagen van de diverse stemmingen zijn bij het betreffende agendapunt aan de orde 
gekomen. 

Namens de stemcommissie merkt Dhr. Verkuijlen op dat het voor verenigingen en districten 
kennelijk lastig is om de formulieren in te vullen. 

Dhr. Veenstra merkt op dat er van de Verspreide Leden slechts 1 persoon gestemd heeft. Dit moet 
een aandachtspunt voor de volgende keer zijn. 

12. Benoeming bestuursleden en commissieleden 
 
• Hoofdbestuur 
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De stemming voor de herverkiezing van dhr. Verburg is als volgt: 

VOOR TEGEN BLANCO 
NIET 

UITGEBR. ONWAARDE TOTAAL 

9676 76 271 10424 0 20447 

 

Daarmee is de herverkiezing van dhr. Verburg als lid van het hoofdbestuur een feit. Deze spreekt 
zijn dank uit voor het vertrouwen na deze moeilijke financiële periode en aanvaardt de 
herbenoeming. 

• Vertrouwenspersoon 

De voorzitter kan melden dat Dhr. Perdon bereid is om door te gaan als vertrouwenspersoon 

• Tuchtcommissie 

Dhr. Zomer geeft aan dat de commissie in dezelfde samenstelling door zal gaan. 

• Geschillencommissie 

Dhr. Veenstra geeft aan dat de commissie in dezelfde samenstelling door zal gaan. 

• Kascontrolecommissie 

Dhr. Verkuijlen is voor het boekjaar 2021 nog beschikbaar, maar in verband met het verstrijken 
van het mandaat van de overige leden zijn twee nieuwe personen nodig. 

13. Verslagen/mededelingen  

Deze werden digitaal aangeleverd en zijn via mail verspreid, c.q. op de website geplaatst. De 
volgende bijzonderheden worden aanvullend besproken: 

• VSC 
Dhr. Wooning geeft aan dat de speciaalclubs verontwaardigd zijn over het verdwijnen 
van hun contactgegevens in Onze Vogels. Dhr. Veenstra merkt daarover op dat de 
Bondsraad hiermee heeft ingestemd. Dhr. Zomer constateert veel oud zeer bij de 
speciaalclubs. Een voorstel voor verandering lijkt hem verstandiger dan klagen. 
Overigens staan alle gegevens van de speciaalclubs duidelijk op de website vermeld. 

• Cie. Dierenwelzijn, Ethiek & Wetgeving 
Dhr. Snijder tekent hier bij aan dat er veel contacten met andere organisaties zijn. Via 
KleindierNed is er veel expertise. Op dit moment zijn er veel controles van de LID onder 
onze leden, met name i.v.m. afmetingen van de kooien. Dit is mogelijk een gevolg van 
politieke moties en geeft veel commotie. E.e.a. vereist aandacht! 

• Redactie Onze Vogels 
Namens de redactie kan Dhr. van Bennekom melden dat de vernieuwde uitgave van 
Onze Vogels zeer positief is ontvangen. 
 

14. Rondvraag 

District Overijssel vraagt zich af of digitale aanvraag van de tentoonstellingen mogelijk is? Dhr. 
Mertens geeft aan dat daar al aan gewerkt wordt: e.e.a. is op een haartje na gevild. Dhr. Zomer 
schetst de ontwikkelingen en mogelijkheden. Deze zullen binnenkort breed gecommuniceerd 
worden. 
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District Overijssel heeft vernomen dat de ringen in de nabije toekomst online besteld moeten gaan 
worden. Men is bang dat e.e.a. problemen gaat geven voor oudere leden. Dhr. Snijder antwoordt 
dat dit probleem onderkend is en wordt meegenomen in het proces. 

District Gelderland vraagt naar informatie m.b.t. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Alle 
noodzakelijke informatie hieromtrent is reeds in februari uitgebreid naar alle afdelingen verspreid. 

District Gelderland constateert dat een aantal afdelingen van gemeentewege geen zaal ter 
beschikking krijgen, omdat gemeentes vinden van de vogelhobby geen sport is. Hoe dit op te 
lossen? Het gesprek hierover aangaan lijkt het beste. 

District Gelderland informeert naar de stand van zaken rondom Zang op de 
districtstentoonstellingen. Dhr. Zomer antwoordt dat het hoofdbestuur uitgaat van samenwerking 
tussen de districten. De keuringslocaties moeten beperkt worden i.v.m. de beschikbare 
keurmeesters. 

15. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter een ieder voor diens inbreng en sluit hij de 
vergadering om 11.20 uur. Hij spreekt daarbij de hoop uit dat wij volgend jaar weer op de 
gebruikelijke wijze bijeen kunnen komen. 
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Verslag bondssecretaris over 2021 
 

Algemeen 
Ook 2021 is door toedoen van corona weer een jaar geweest waarin veel bijeenkomsten en shows 
niet door konden gaan. 
Om te beginnen is het NK2021 in Zwolle afgelast, en verderop in het jaar ook alle Districten en de 
meeste onderlinge shows. 
 
Hoofdbestuur 
Het HB heeft in 2021 7 keer vergaderd, en er is 2x een BR geweest. Dit heeft wel bijna allemaal in 
de vorm van een ZOOM-vergadering plaatsgevonden. 
Toch is er op deze manier een goed contact geweest, en zijn diverse zaken geregeld. 
 
Algemene Vergadering 
Deze heeft ook via ZOOM plaatsgevonden vanwege corona. 
Stemformulieren waren vooraf verzonden en geretourneerd door de Districten. 
Alle verslagen werden vastgesteld, en hoofdbestuurder Dirk Verburg werd herkozen voor een 
periode van 3 jaar. 
 
Beleid 
Het beleidsplan waar het bestuur van de NBvV mee werkt, en een looptijd heeft van 3 jaar, is door 
corona ook een beetje stil blijven staan, maar blijft onverkort van kracht, en heeft voortdurend de 
aandacht van het HB. 
 
Promotie 
Dit staat door corona ook een beetje stil, en zal, zodra het weer mogelijk is, opnieuw opgepakt 
moeten worden. 
 
NK 
Het NK in januari heeft zoals gezegd niet door kunnen gaan. Een flinke domper voor veel 
vogelliefhebbers, maar helaas niets aan te doen. 
De Werkgroep NK is hier druk doende mee, en er wordt voor de toekomst gekeken naar een 
gunstiger datum, zodat we minder kans hebben om geraakt te worden door corona of vogelgriep. 
 
Dierenwelzijn 
Onder de bezielende leiding van Henk van der Wal heeft Dierenwelzijn binnen de NBvV nog 
voortdurend de aandacht, en is er steeds contact met allerlei overheidsinstanties. 
Het is van het grootste belang om voortdurend alert te zijn in het belang van het behoud van onze 
liefhebberij. Met name het vervoer van vogels binnen Europa ligt momenteel onder vuur, maar er 
is goede hoop dat dit toch geregeld gaat worden in ons voordeel. 
 
Bondsbureau 
Ook daar hebben door corona de medewerkers de nodige aanpassingen moeten doen. 
Er is een wijziging geweest in de openingstijden, en er is voor een deel van uit huis  gewerkt. 
Maar ondanks dat is alles daar toch verder goed verlopen, dankzij het aanpassingsvermogen en 
de inzet van alle medewerkers. 
Daarnaast zijn er wat storingen geweest aan de ringenmachine, die veel problemen hebben 
opgeleverd. 
Om dit laatste in de toekomst te voorkomen is er besloten de ringenproductie uit te besteden, en 
de ringmachine van de hand te doen indien mogelijk. 
Hierbij hoort ook dat de leden vanaf ringbestelling 2023 zelf digitaal hun ringen gaan bestellen, en 
die persoonlijk op hun huisadres bezorgd krijgen. Hiermee vervallen ook de 4 bestelrondes, en 
kan er doorlopend besteld worden. 
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Ledental 
Deze lopen nog steeds terug, en dat dat baart het HB grote zorgen. 
 
 

Ledencategorie 1-jan-21 1-jan-22 Verschil 

Afdelingsleden, incl. jeugd 19.029 18076 -953 

Verspreide leden Nederland 859 996 137 

Verspreide leden België 67 69 2 

Verspreide leden overige 18 4 -14 

Abonnementen 157 140 -17 
 
In 2021 zijn  8 afdelingen opgeheven en zijn 6 afdelingen gefuseerd. 
 
 
Huub Mertens 
Bondssecretaris. 
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Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2021 en toelichting begroting 
 

In tegenstelling tot vorig jaar kan ik u melden dat we het jaar 2021 financieel afsluiten met een 
positief resultaat. De belangrijkste reden hiervoor is een subsidie die we hebben ontvangen. Ik 
dien hierbij wel te melden dat die nog niet formeel is vastgesteld, maar in overleg met accountant 
is besloten om dit bedrag wel mee te nemen in de cijfers. 

Verder valt direct op dat door het niet doorgaan van de bondsshow 2021 vanwege corona, dat de 
inkomsten nihil zijn en de uitgaven, mede omdat we diverse afspraken kosteloos konden 
annuleren, gelukkig minimaal. 

Toelichting op de jaarrekening 2021: 

• Door het positieve resultaat over 2021 is de  liquide uitgangspositie van de NBvV. 
verbeterd en kunnen we die gelukkig nog altijd prima en gezond noemen. En dit blijft 
vertrouwen geven. Neemt niet weg dat ik voor de toekomst financiële zorgen zie. De 
inkomsten staan onder druk vanwege daling van het aantal leden en daling van het aantal 
bestelde ringen. Daar komt nog bij een kostenstijging, mede door inflatie. De voorgestelde 
contributieverhoging houdt hier direct verband mee. Om de bond financieel gezond te 
houden is dit absoluut noodzakelijk. 

• Qua baten hebben we de ingeschatte begroting met betrekking tot de ringen niet 
gerealiseerd. En de inkomsten uit de contributies zijn wat hoger dan ingeschat. Zo blijft het 
begrote bedrag redelijk in evenwicht. 

• Ter zake van het ontvangen subsidiebedrag heb ik al melding gemaakt. 
• De uitgaven ringen laten een kleine overschrijding van de begroting zien. Ten opzichte van 

eerdere jaren waren er toch meer onderhoudskosten aan de machine. 
• De begroting voor ons maandblad Onze Vogels was nagenoeg toereikend. Door een 

andere drukker en opmaker hebben we de kosten van Onze Vogels binnen de planning 
kunnen houden. 

• De post voor het centraal magazijn is volgens de begroting. 
• De kosten voor het hoofdbestuur, districten, keurmeesters en promotie is veel minder dan 

begroot doordat er veel minder activiteiten waren vanwege de coronaperikelen.  
• Voor het bondsbureau zijn de kosten hoger door onder andere noodzakelijke  

aanpassingen in de ICT en reparatiekosten gebouw. 
• De begroting voor dit jaar is in grote lijnen als die van vorig jaar met toepassing van 

inflatiecorrectie. Behalve dan de begroting van de ringen. Die wijkt behoorlijk af ten 
opzichte van andere jaren, omdat het bestellen en verzenden van de ringen is gewijzigd. 
 

Dirk Verburg, bondspenningmeester. 

N.B. Uiteraard staat het de leden vrij om vragen te stellen n.a.v. de jaarrekening. U kunt deze 
vragen schriftelijk indienen tot 2 weken voor de Algemene Vergadering via het bondsbureau. Veel 
zaken zullen echter al eerder door de kascontrole commissie aan de orde zijn gesteld. 
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Verslag kascontrolecommissie  
 

In haar vergadering van 24 november 2012 heeft de Bondsraad van de NBvV besloten om 
een kascommissie in te stellen teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen in het 
Verenigingsrecht ter vaststelling van de rekening en verantwoording over enig boekjaar.  

In haar vergadering van 29 mei 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met 
de benoeming van de volgende personen in de kascommissie voor het boekjaar 2021: 

• De heer Lex Kaptein 
• De heer Jan Geenen 
• De heer. Peter Verkuijlen 
•  

Zij hebben de opdracht gekregen om de boeken van de vereniging over het boekjaar 2021 te 
onderzoeken en over haar bevindingen verslag uit te brengen aan de Algemene 
Ledenvergadering op 21 mei aanstaande. De kascommissie heeft daarbij toestemming 
gekregen om alle administratieve bescheiden in te zien en indien gewenst overleg te hebben 
met penningmeester en/of de accountant van de vereniging. 

Op vrijdag 18 februari 2022 heeft de commissie haar werkzaamheden uitgevoerd tijdens een 
“MS Teams overleg”.  

Formulering eindconclusie 
Op basis van haar werkzaamheden komt de commissie tot de volgende conclusies: 

a. De uit de beoordeling van de overgelegde stukken voortgekomen aandachtspunten zijn 
voldoende onderbouwd, toegelicht of beargumenteerd 

b. De saldi liquide middelen sluiten aan met de gevoerde administratie, als een bedrag van 
€ 3.323 is gecorrigeerd bij de districtsrekeningen. 

 

CONCLUSIE 
De kascommissie 2021 komt op basis van de ontvangen informatie en toelichtingen,  
tezamen met de door haar uitgevoerde beoordelingen en deelwaarnemingen, tot de 
conclusie dat de financiële verantwoording over het boekjaar 2021 aan de daaraan te stellen 
eisen voldoet.  

Zij stelt de Algemene Vergadering van de NBvV voor het hoofdbestuur, in casu de 
penningmeester, décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 
2021. 

21 mei 2022, 

Leden van de kascommissie, 

De heer Peter Verkuijlen 

De heer Jan Geenen 

De heer Lex Kaptein 
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Beleidsplan NBvV 2022 e.v. 
 

Voorwoord 

Middels dit beleidsplan wil het Hoofdbestuur inzichtelijk maken welke keuzes er 
gemaakt worden voor de komende jaren en welke gevolgen dit heeft voor de financiële 
positie van de NBvV. 

De beleidskeuzes hebben allemaal betrekking op onderwerpen die de leden raken met 
betrekking tot de uitoefening van de vogelsport. 

• Het beleidsplan wordt jaarlijks door het hoofdbestuur opgesteld.  
• De bondsraad heeft een adviserende rol. 
• Het beleidsplan wordt geagendeerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de AV.  

Naast dit beleidsplan heeft de NBvV een bedrijfsplan opgesteld waarin de activiteiten van het 
Bondsbureau beschreven staan. 

 

Versie 2017 vastgesteld  Februari  2017 
Geëvalueerd   Februari  2018  
 
Versie 2018 vastgesteld  Februari  2018 
Geëvalueerd   13 April 2019 

Versie 2019 vastgesteld 13 April 2019 

Geëvalueerd    22 februari 2020 

Versie 2020 vastgesteld 22 februari 2020 

Versie 2021 vastgesteld 29 mei 2021 

Versie 2022 vastgesteld  

 

Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kan worden gerekend tot één van de grootste 
houderijorganisaties voor gezelschapsdieren in Europa. 
De bond wordt gevormd door ca. 20.000 leden, die hobbymatig en duurzaam bezig zijn met 
het houden van en fokken met kooi- en volièrevogels. 
 
Het besturen van deze organisatie met een dergelijke omvang vindt plaats door vrijwilligers, 
gekozen uit en door de leden. 
Het is onontkoombaar dat een beleid is gemaakt om richting te geven aan de doelstelling, de 
beschikbare middelen en het tijdspad. 
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De doelstelling – missie. 
De doelstelling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is vastgelegd in de statuten 
van de bond. Deze statuten zijn samenvattend vertaald naar de “Missie” van de bond. 
 
De middelen. 
De middelen waarmee de doelstelling wordt bereikt zijn vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement, in de aanvullende reglementen en in de daaraan gekoppelde regelingen. 
De statuten en de reglementen en regelingen zijn opgenomen in een organisatiehandboek 
die Bondsvademecum wordt genoemd. Dit organisatiehandboek is te downloaden van de 
website van de bond en zo voor iedere belangstellende inzichtbaar. 
 
Het tijdspad – strategie en visie. 
Het tijdspad wordt bepaald door de strekking van de doelstelling. Kunnen doelstellingen 
binnen een gestelde periode gerealiseerd worden, dan vallen deze onder de strategie van de 
bond. Wordt voor het realiseren van een doelstelling een langere periode afgesproken dan is 
er sprake van visie. 
Veel omschreven doelstellingen hebben een permanente looptijd. 
Dit sluit niet uit dat een periodieke toetsing plaats vindt op de actuele stand van zaken 
binnen de eigen structuur van de bond en de maatschappelijke ontwikkelingen die zich 
voltrekken rond de nationale wetgeving en internationale verordeningen met betrekking tot 
het houden van kooi- en volièrevogels als gezelschapsdier. 
 
Verantwoordelijkheid. 
Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, de invoering en de bijsturing van 
het gevoerde beleid. De bondsraad heeft een adviserende rol. 
De uitvoering van het gedefinieerde beleid ligt in eerste instantie bij het hoofdbestuur van de 
bond. 
In de praktische uitvoering hebben alle leden van de bond een gelijkwaardige en even 
belangrijke rol. 
Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kan alleen succesvol zijn, 
wanneer ieder lid dit beleid uitdraagt en hier actief aan bijdraagt. 
Het beleidsplan wordt door de AV jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld. 
 

Toelichting op het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

 
De activiteiten die door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers worden ontplooid in de 
richting van haar leden worden primair bepaald door de statutaire doelstelling welke dateert 
vanaf oprichting in 1933.  
Deze doelstelling richt zich op een drietal pijlers: 

1. het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijke vogelliefhebbers om zich bij de 
bond aan te kunnen sluiten; 

2. het bevorderen van de mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige wet- en 
regelgeving ten aanzien van dieren, vogels te houden als gezelschapsdieren; 

3. het bevorderen van een kennis- en een informatieoverdracht naar haar leden toe 
waardoor zij in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig en duurzaam te houden, met 
in achtneming van de normen en waarden op het gebied van de gezondheid en het 
welzijn van hun vogels. 
 

Om uitvoering te geven aan de doelstellingen heeft de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers haar organisatie zo ingericht dat leden optimaal kunnen participeren in de 
bond. Hierbij is niet gekozen voor een hiërarchische organisatiestructuur, maar voor diverse 
samenwerkingsverbanden waarbij de leden centraal staan.  
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De diverse samenwerkingsverbanden worden aangestuurd door vrijwilligers die zich 
realiseren dat zij de hen opgedragen taken niet vrijblijvend invullen. Daar vanuit 
cultuurhistorisch- ornithologisch oogpunt de vogelliefhebber een solist is en feitelijk niet 
gewend aan het werken in teamverband, eist de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
van haar vrijwilligers dat zij met respect naar elkaar functioneren binnen de 
samenwerkingsverbanden.  
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft in haar beleid vastgelegd hoe leden 
moeten omgaan met de wettelijke normen en waarden die gelden ten aanzien van de 
gezondheid en welzijn van volière- of kooivogels. Uitgangspunt daarbij is primair de eigen 
verantwoordelijkheid van de leden. 
 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke middelen beschikbaar zijn voor de 
afzonderlijke, in de “Missie” gedefinieerde, doelstellingen;  

Het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijke vogelliefhebbers om zich bij de 
bond aan te kunnen sluiten. 

• Het houden van periodieke ledenwerfacties; 
• Regionale promoteams; 
• Promotiemateriaal tijdens de diverse tentoonstellingen; 
• Het faciliteren van de afdelingen, districten en speciaalclubs op diverse terreinen. 

 
Het bevorderen van de mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige wet- en 
regelgeving ten aanzien van dieren, vogels te houden als gezelschapsdieren. 
Het houden van en het fokken met kooi- en volièrevogels omvat veel, soms op zich zelf 
staande, activiteiten. Sommige activiteiten zijn zelfs seizoengebonden. Zo kunnen de 
volgende activiteiten worden onderscheiden: 

• De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging van de vogels; 
• Het broedseizoen; 
• Het tentoonstellingsseizoen; 
• De aankoop van nieuw fokmateriaal en verkoop van surplus dieren. 

Voor bovenstaande activiteiten zijn door de NBvV reglementen en regels opgesteld. 
 
De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging van de vogels. 
De zorg voor de juiste huisvesting en verzorging is onder anderen vastgelegd in het  

• Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de 
gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels. 

• De uitvoering van dit Reglement is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit van het 
Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de 
gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels. 

Van ruim 400 in Nederland aantoonbaar gehouden vogelsoorten zijn houderrichtlijnen 
geschreven. In deze houderijrichtlijnen wordt aandacht besteed aan de huisvesting, de 
voeding, de registratie en identificatie en de eventuele risico’s bij ontsnapping voor de 
Nederlandse natuur, economie en gevaar voor de mens. 
 
Het broedseizoen. 
In het broedseizoen wordt de aandacht in het bijzonder gericht op het fokken met vogels. 
De NBvV heeft een fokbeleid geformuleerd ten behoeve van het hobbymatig fokken met 
vogels. Dit fokbeleid richt zich op de keuze van de fokrichting, het fokprogramma en de 
keuze van de fokdieren. 
Daarnaast wordt gewezen op de schadelijke invloeden die een onjuist fokbeleid heeft op de 
vogels. Dergelijke schadelijke invloeden worden binnen de NBvV niet geaccepteerd. 
Aanvullend op de tekst van het fokbeleid is een nota van toelichting geschreven. De normen 
en waarden die binnen de NBvV ten grondslag liggen aan onder anderen de wijze waarop 
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met vogels wordt gefokt, zijn vastgelegd in de Codex voor het hobbymatig houden van en 
fokken met kooi- en volièrevogels. 
 
Het tentoonstellingsseizoen. 
Een jaarlijks hoogtepunt in de avicultuur is een tijdelijke tentoonstelling van de gefokte 
nakomelingen. 
Een tijdelijke tentoonstelling wordt vooraf gegaan door een keuring van de hieraan 
deelnemende jonge vogels. De keuring wordt verricht door keurmeesters, die door de NBvV 
zijn opgeleid voor diverse vogelsoorten. Aansluitend aan de keuringsdag worden de 
beoordeelde vogels nog enkele dagen tentoongesteld aan collega-fokkers en andere 
belangstellenden. 

• Het beleid van de NBvV richt zich op het opleiden van keurmeesters in diverse 
disciplines, waardoor de leden van de bond een beroep kunnen doen op ter zake 
kundige keurmeesters voor de door hen ter beoordeling aangeboden vogels. 

• Ten behoeve van de opleiding en in stand houding van het keurmeestercorps is een 
afzonderlijk Reglement voor de vereniging van keurmeesters opgesteld. 

• Ten behoeve van de organisatie van een tijdelijke tentoonstelling is een afzonderlijk 
Reglement voor de tentoonstellingen opgesteld.  

 
De aankoop van nieuw fokmateriaal en verkoop van surplus dieren. 
De aankoop van ouderdieren om ingezet te worden in een fokprogramma is de 
verantwoordelijkheid van de fokker. Fokdieren zouden bij voorkeur aangekocht moeten 
worden bij de verkopende fokker aan huis. Dan kan gerichte voorlichting worden gegeven 
over de huisvesting en verzorging van de aangekochte dieren. 
Het beleid van de NBvV richt zich op het mogelijk zijn van een tracering van de herkomst van 
de aangekochte fokdieren. Hiertoe bepleit de bond het afgeven van een overdrachtsbewijs
 door de verkoper aan de koper. Dit is in overeenstemming met de Wet dieren. In het 
Besluit houders van dieren staat in artikel 3.17 onderstaande tekst Bij de verkoop of 
aflevering van een gezelschapsdier, wordt aan een koper of degene aan wie de aflevering 
plaatsvindt schriftelijke informatie over het verkochte of afgeleverde gezelschapsdier 
verstrekt teneinde hem in staat te stellen het gezelschapsdier zo goed mogelijk te verzorgen. 
De door de NBvV geschreven houderijrichtlijnen voorzien in deze schriftelijke informatie, als 
bijlage bij een volledig ingevuld overdrachtsbewijs. 
Surplus dieren, dus vogels die niet voor het eigen fokprogramma worden ingezet, kunnen 
overgedragen worden aan collega-fokkers. Deze overdracht vindt veelal plaats via 
vogelmarkten en vogelbeurzen. Het beleid van de NBvV richt zich op een verantwoorde 
aankoop en verkoop van vogels op vogelmarkten en beurzen. Hiertoe zijn Regels voor het 
houden van een vogelmarkt of vogelbeurs opgesteld. Organisatoren van dergelijke 
evenementen kunnen naar de bond toe verklaren dat zij zich conformeren aan deze regels. 
Zij ontvangen dan een keurmerk. Dit keurmerk kan in de vorm van een sticker kenbaar 
worden gemaakt aan de bezoekers. 
Bij klachten van bezoekers aan vogelmarkten en vogelbeurzen die in het bezit zijn van een 
keurmerk, zal de NBvV een audit laten uitvoeren. Het auditrapport zal afwijkingen en of 
tekortkomingen kunnen bevatten. Deze worden met de organisator besproken om uiteindelijk 
tot een verbetertraject te komen. 
Het bevorderen van een kennis- en een informatieoverdracht naar haar leden toe 
waardoor zij in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig en duurzaam te houden, met 
in achtneming van de normen en waarden op het gebied van de gezondheid en het 
welzijn van hun vogels. 
  
Het beleid van de bond is er op gericht kennis van niet alleen het hobbymatig houden van en 
fokken met kooi- en volièrevogels, maar ook van de relevante Nederlandse wetgeving en 
Europese verordeningen, zo toegankelijk mogelijk te maken voor haar leden. 

• Kennisoverdracht vindt plaats op de ledenvergaderingen van de plaatselijke 
afdelingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat op deze wijze jaarlijks 100.000 manuren 
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worden besteed aan kennisoverdracht. De afdelingen besteden op jaarbasis € 
120.000 aan opleidingskosten. 

• Kennisoverdracht vindt plaats via het maandblad Onze Vogels. Ornithologische 
artikelen en fokverslagen zorgen voor een verbreding van de algemene kennis rond 
het houden van vogels. 

• Kennisoverdracht vindt beleidsmatig plaats door het geven van opleidingstrajecten. 
Niet alleen de opleidingen voor de keurmeesters worden beleidsmatig aangestuurd, 
maar ook opleidingen voor de gespecialiseerde vogelliefhebber en voor de 
toezichthouders worden beleidsmatig ondersteund. 

• De informatieoverdracht vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats. In de eerste 
plaats via de vergaderingen van de diverse samenwerkingsverbanden, waarbij een 
terugkoppeling naar hun achterban plaats vindt. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via het maandblad Onze Vogels, in ieder nummer is 
ruimte gereserveerd voor bondsmededelingen. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via al dan niet periodiek verschijnende 
nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven bereiken alle bestuurders binnen de NBvV. 

• Informatieoverdracht vindt plaats via de website van de bond. Vanaf deze website zijn 
diverse formulieren e.d. te downloaden en publicaties, zoals b.v. standaardeisen voor 
diverse vogelsoorten te downloaden. 

 
De samenwerkingsverbanden. 
De diverse samenwerkingsverbanden worden aangestuurd door vrijwilligers die zich 
realiseren dat zij de hen opgedragen taken niet vrijblijvend invullen. Daar vanuit 
cultuurhistorisch- ornithologisch oogpunt de vogelliefhebber een solist is en feitelijk niet 
gewend aan het werken in teamverband, eist de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
van haar vrijwilligers dat zij met respect naar elkaar functioneren binnen de 
samenwerkingsverbanden.  
Het is soms onvermijdelijk dat er fricties ontstaan tussen individuele leden van de bond of 
zelfs tussen de samenwerkingsverbanden. 
Het beleid van de NBvV is gericht op het op een juiste manier afhandelen van dergelijke 
fricties. 
Hiertoe zijn een aantal commissies ingesteld 

• De vertrouwenspersoon. Hij is het eerste aanspreekpunt waar klachten en geschillen 
over personen worden aangemeld. Hij zal in eerste instantie bemiddelen en zoeken 
naar een oplossing. 

• Tuchtcommissie. De tuchtcommissie heeft tot doel misstanden dan wel handelingen 
in strijd met de statuten en reglementen nader te bezien en deze daar waar mogelijk 
en gewenst een sanctie op te leggen. De tuchtcommissie komt pas op verzoek van 
het hoofdbestuur in actie. Haar taak in deze bestaat uit het plegen van onderzoek 
met betrekking tot een ingediende klacht. Hierbij wordt gekeken naar de juistheid van 
de klacht en hoe deze staat in verhouding tot het gestelde in de statuten en de 
reglementen. Bij gebleken misstanden en daar waar het op grond van de statuten en 
reglementen wenselijk en noodzakelijk is worden sancties opgelegd. Het periodiek 
uitbrengen van rapportages, minimaal 1 x per jaar t.b.v. het jaarverslag van de NBvV. 

• Geschillencommissie. Behandeling van geschillen van leden. Het gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen aan de bondsraad. Het op grond van geschillen 
signaleren van structurele tekortkomingen in de organisatie en/of dienstverlening. Het 
periodiek uitbrengen van rapportages, minimaal 1 x per jaar t.b.v. het jaarverslag van 
de NBvV. 

 
Wetgeving. 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft in haar beleid vastgelegd hoe leden 
moeten omgaan met de wettelijke normen en waarden die gelden ten aanzien van de 
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gezondheid en welzijn van volière- of kooivogels. Uitgangspunt daarbij is primair de eigen 
verantwoordelijkheid van de leden. 
In de diverse reglementen en regelingen wordt verwezen naar de Nederlandse wetgeving en 
de Europese verordeningen. 
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Realisering van de doelen 

Deelterrein  Doel Hoe doen we dat Wat 
kost het 

Hoe betalen 
we dat 

Wanneer Gerealiseerd 

Bedrijfsplan 1 Besluit wel of geen kunststofringen Wel of niet verstrekken 
van kunststofringen 

  2017  
 

Ja 
 

1a Onderzoek mogelijkheden online 
ringbestelling 

   2019 Ja 

1b Risico inventarisatie en onderzoek 
mogelijkheden m.b.t de bedrijfsvoering 
van het bondsbureau. 

   2017 Ja 

Promotie 2 Ledenwerving/Promotieplan Activiteiten ontwikkelen   2017 Ja 
2a Kleding voor promotieteam   Uit exploitatie 2018 Ja 
2b Inrichten promotiestands   Uit exploitatie 2017 Nee 
2c Uitbreiden activiteiten met de 

Webshop 
   2018 Ja 

2d Vernieuwen website Update en opschonen 
website 

10.000 
euro 

Algemene 
reserve 

gerealiseerd Ja 

Ondersteuning en 
scholing 
Keurmeestercorps 

3 Automatisering systeem voor 
keurmeesters + online bereikbaarheid 
server voor keurmeesters 
 

Aanschaf tablets+ 
Systeem ontwikkelen 

300 = 
15.000 
euro  

Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

2017 Ja 

3a Automatisering keursysteem Systeem ontwikkelen  Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

2017 
 

Ja 

3b Uniforme kleding keurmeesters Kleding aanschaffen 300 x 50 
euro = 
15.000 
euro 

Algemene 
reserve 

2017/2018 
 
 

Ja 

3c Digitaliseren opleiding voor 
keurmeesters 

  Algemene 
reserve 
(geoormerkt 
geld) 

?  

Ondersteuning en 
scholing 
Bestuurders 

4 Digitalisering van de bondsraad Aanschaf tablets voor 
leden bondsraad  

2.000 
euro 

Uit exploitatie 2017 
 

Ja 

4a Kadertraining bondsbestuurders  1000 Uit exploitatie 2017 Nee 
 4b Training Toezichthouders  1000 Uit exploitatie 2018 Ja 
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4c Training Districtscoördinator 1000 2020 Nee  
Ondersteuning en 
scholing 
Vogelliefhebbers 

5 Training en certificering 
gespecialiseerde vogelliefhebbers 

  1000  Ja 
 

5a Ledenpas    2017 Ja 
5b Overdrachtscertificaat     2017 Ja 

Internationalisering 6 COM en/of EE show in 2019  Onderzoek wel of geen 
EE show in 2019 

  2017 
 

Ja 
 

6a Nederland op de kaart 
Bestuurder in OMJ 

Organisatie Mondial 209   2019 
 

Ja 
Nee 

6b Meer samenwerking nationaal/ 
internationaal  

Het inrichten van een 
overlegstructuur in 2022 

1000 begroting 2022 Nee 

Speciaalclubs 7 Reorganisatie structuur speciaalclubs    2017 Ja 
Dierenwelzijn/E/W 8     2017 ev.  
Herzien 
sponsorschappen 

9 Een verbeterd contract met sponsoren 
van de NBvV 

Gesprekken starten met 
betrokkenen 

  2018 Ja 

Bondsstructuur 10 Onderzoek naar noodzaak 
herstructurering van de NBvV 

 500  2018 Ja 

Vraagprogramma 11 Samenstellen van een nieuw 
vraagprogramma 
 

KMV schrijft advies 
vanuit  

1000 Uit exploitatie 2018 Ja 

Verlichting 
 IJsselhallen 

12 Verbeterde verlichting in de IJsselhal  Per stelling eigen 
verlichting 

10000 Algemene 
reserve 

2018 Ja 

Onze Vogels 13 Kwaliteitsverbetering 
Online-versie 
Kosten reductie 

Installeren redactie 
Aanschaf software 
Waar kunnen we op 
bezuinigen 

500 
10000 

Algemene 
reserve 

2019 
2020 
2020 

Ja  
Nee 
Ja   

NK2020 14 Aantrekkelijk voor breed publiek 
Budget-neutraal 

   2020 Nee  

Statuten NBvV 15 Weeffouten herstellen Nieuwe statuten 
samenstellen 

1000 Algemene 
reserve 

2019 Ja  

TT-reglement 15a Vereenvoudigen regels Herziening TT-
reglement 

  2022 Nee 

Ringenmachine 
 

16 Haalbaarheid van een nieuwe 
ringenmachine  
Online ringen bestellen voor alle leden 

Een commissie zal hier 
onderzoek naar doen. 
Realisatie wordt aan 
gewerkt 

 
 
10000 

 
 
Algemene 
reserve 

2022 
 
2023 

Ja 
 

Ja 



 
 

Toelichting 
 
01. 
Bedrijfsplan 
Het bedrijfsplan wordt jaarlijks opgesteld door hoofd Bondsbureau, dhr. Van der Stroom. 
Vanuit dit plan maakt het hoofdbestuur haar keuzes die in het beleidsplan verwerkt worden. 
 
06. 
Internationalisering 
Een volgende doelstelling is een bestuurder in het OMJ 
Daarnaast trachten we de banden aan te halen met de collega-bonden van Duitsland en 
België in het voorjaar van 2022.  
De NBvV zoekt nadrukkelijk de verbinding met geestverwanten in de strijd tegen de 
regelgeving op nationaal (KleindierNed) en internationaal niveau (EE en COM) en draagt 
daar haar steentje aan bij.  
 
14. 
NK 2023 
De werkgroep NK gaat in opdracht van het hoofdbestuur op zoek naar een nieuwe locatie 
waarbij bereikbaarheid en de huurprijs mede doorslaggevend zijn.  
 
15a. 
Tentoonstellingsagenda 
Het hoofdbestuur onderzoekt de mogelijkheid voor een NK in de laatste weekend van 
oktober plaats te laten vinden met ingang oktober 2023. Reden hiervoor is de dreiging van 
vogelgriep die later in het jaar in omvang toeneemt en een bedreiging vormt voor doorgang 
van de show. 
Verder stellen we voor om een aanpassingen te doen in het tentoonstellingsreglement. Het 
betreft de volgende zaken: Het staat elke afdeling en speciaalclub vrij om een tentoonstelling 
te organiseren wanneer het hen uitkomt. De “beschermde weken” vervallen hiermee. Er 
hoeft geen toestemming meer gevraagd te worden bij de districtsvoorzitter, wel moet de 
tentoonstelling in de tentoonstellingsagenda gemeld worden in verband met de collectieve 
verzekering en bondsprijzen. Ter voorbereiding is dit reeds besproken in de bondsraad en 
met de speciaalclubs. De vele suggesties vragen nader overleg met alle partijen en zullen 
uiteindelijk meegenomen worden in een aangepast huishoudelijk reglement welke in 2023 ter 
stemming gebracht zal worden.  
 
16. 
Ringenmachine 
De aanschaf van een nieuwe ringenmachine wordt niet doorgevoerd. Vanaf 2022 bestellen 
alle leden via een online webshop hun ringen rechtstreeks bij de bond.  
De ringen worden door een externe partij geproduceerd. 
 
 
Alle niet-gehaalde doelen schuiven door. 
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Toelichting op Voorstellen en Bestuursverkiezingen  
 

1. Voorstel contributieverhoging met 2 euro in 2023 en 2 euro in 2024 
 
De penningmeester doet een voorstel om de contributie voor twee jaar te verhogen 
met 2 euro ingaande 2023 en 2024. Hiervoor zijn twee redenen, ten eerste het 
dalend aantal leden met ongeveer 900 per jaar keer 22 euro is ongeveer 20.000 op 
jaarbasis. Daarnaast heeft ook de NBvV last van een sterk oplopende inflatie. De 
afgelopen jaren bleek het al onmogelijk om de boeken met zwarte cijfers te sluiten, 
ondanks een aantal bezuinigingen op diverse posten. Wanneer de AV instemt met dit 
besluit, kunnen verenigingen alvast rekening houden met het vaststellen van hun 
contributie voor de komende jaren.  
 

2. Herverkiezing bondsbestuurder Sjaak van Bennekom 
 
Sjaak van Bennekom is aftredend en herkiesbaar voor een volgende 
bestuursperiode. 
 

3. Verkiezing bondsvoorzitter Albert Zomer 
 
Klaas Snijder is als bondsvoorzitter aftredend en niet herkiesbaar. Albert Zomer, 
thans tweede voorzitter, stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de NBvV 
voor de komende periode van drie jaar. De bondsvoorzitter wordt in functie gekozen, 
de andere functies worden in onderling overleg verdeeld. 
 

4. Verkiezing bondsbestuurder Rick Oudenampsen 
 
Voor de vrij te komen plek in het hoofdbestuur heeft Rick Oudenampsen zich 
beschikbaar gesteld. Voor een eerste kennismaking, zie zijn c.v. 
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Curriculum vitae Dhr. Oudenampsen 
 

Personalia: 

Naam:   Rick Oudenampsen 
Burgerlijke staat: Samenwonend 
Kinderen:  3 meiden 

Opleidingen: 

Middelbare tuinbouwschool  
Diverse cursussen 

Werkervaring: 

Ondernemer 

Oudenampsen Boomkwekerij – Boxpallets, Bathmen 

Dit bedrijf ben ik zelf gestart op 14 mei 1997 en we zijn inmiddels gegroeid tot een bedrijf met 
17 personen op de loonlijst, waarvan er 8 personen Fulltime in vast dienstverband en de rest 
parttimers en scholieren. Tevens heb ik hier de algehele leiding, doe de administratie, in- en 
verkoop en planning. 

Talen: 

Nederlands:   Vloeiend 
Engels:  Zeer goed 
Duits:    Redelijk 
Sallands dialect: Vloeiend 

Eigenschappen: 

• Sociaal 
• Collegiaal 
• Standvastig 
• Creatief 
• Oplossingsgericht denken  

 

Hobby’s en interesses: 

• Kweken en tentoonstellen van diverse vogels, maar vooral kleur- en postuurkanaries. 
• Keuren van kleurkanaries (hoop binnenkort tijd vrij te kunnen maken voor opleiding 

postuur) 
• Organiseren van Nationale TT in Lochem met 1300-1600 ingeschreven vogels 

jaarlijks. 
• Zo nu en dan organiseren van District TT Overijssel (in 2026 weer, dan bestaat onze 

vereniging 100 jaar) 
• Mountainbiken 
• Formule 1 kijken 
• Klussen 

Bestuursfuncties: 

Jan 1996 – Jan 1998 Bestuurslid Vogelvereniging ‘De Gekleurde Zanger C.L.W. Noorduyn’ 
Lochem (L19) 
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Jan 1998 – Jan 2009 Secretaris Vogelvereniging ‘De Gekleurde Zanger C.L.W. Noorduyn’ 
Lochem (L19) 

Jan 2009 – heden Voorzitter Vogelvereniging ‘De Gekleurde Zanger C.L.W. Noorduyn’ 
Lochem (L19) 

Apr 2018 – heden Bestuurslid Speciaalclub Mozaïekclub Kleurkanaries 

Apr 2019 – heden Bestuurslid District Overijssel  

2019 – heden Voorzitter NaoberLOOkaal  - Cultuurhuis in ons dorpje Loo - 
Bijzonderheid: Realisatie nieuwbouw (bijna af) 

2019 – heden Voorzitter Ouderraad Looschool 

2019 – heden Commissielid werkgroep ‘Bouwen aan Loo’ 

 Deze commissie werkt aan het mogelijk maken van bouwen van extra 
woningen voor jongeren, doorstromers en ouderen in Loo. 

Levensmotto’s: 

• Een verliezer heeft een excuus en een winnaar heeft een oplossing 
• Opgeven geen optie 
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Motivatie Dhr. Zomer 
 

Medevogelliefhebbers, 

Er staan verkiezingen voor de deur en onze voorzitter Klaas Snijder heeft aangegeven niet 
herkiesbaar te zijn. Normaliter is er dan iemand in het hoofdbestuur, eigenlijk al een beetje 
voorbestemd, die het roer dan gaat overnemen. Wel,……. het was niet zo vanzelfsprekend! 

Na een lange tijd (16 jaar) in de bondsraad te hebben gezeten en nu 6 jaar in het 
hoofdbestuur had ik mijzelf voorgenomen in 2023 te zullen stoppen. Dit om ruimte te maken 
voor nieuw elan en jeugdigen. Door het stoppen zou ik dan ook meer tijd vrij spelen voor mijn 
gezin. Bij de mededeling van Klaas besefte ik dat 2023 geen optie om te stoppen meer zou 
zijn. Ik zou bij stoppen in 2023  zeker het gevoel gekregen hebben dat ik de NBvV in de 
steek gelaten had. 

De NBvV zit in mijn bloed, zoals bij velen van jullie. Als 17 jarige ben ik er in gerold, 
doorgerold en nog steeds bezig met het rollen. Het lot en de continuïteit van de NBvV liggen 
mij na aan het hart, dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Het omgaan met 
vogels is een persoonlijke passie, maar ook de omgang met mensen hoort daarbij. Ik vind 
het een genot om te zien hoe mensen genieten van hun vogels, van een show of 
bijeenkomst. Ieder op zijn of haar eigen manier. Ik geniet van die contacten met mensen, 
waarbij kritische noten er natuurlijk mogen zijn, als dit maar op een fatsoenlijke, nette en 
eerlijke wijze gaat. 

In de afgelopen jaren hebben wij als NBvV veel veranderingen meegemaakt. Wij zijn in 
ledenaantal flink teruggegaan. Hoofdbestuurders hebben mede daardoor veel beslissingen 
MOETEN nemen in belang van het gezond houden van de NBvV. U mag best weten dat dit 
soms geen makkelijke beslissingen waren. Maar geen beslissingen nemen is stil staan en is 
tevens niet vooruit komen. Als je niet vooruit gaat, dan ga je ingehaald worden door de 
werkelijkheid en dan is het te laat. 

Het is mijn overtuiging dat wij vooruit moeten blijven gaan, dat wij niet moeten blijven 
stilstaan bij dat wat ooit geweest is. Wel mogen wij met plezier erop terugkijken. De 
toekomst!!! Die zal niet makkelijk worden en er zullen misschien wel meer beslissingen 
genomen moeten worden, waartoe wij door de realiteit gedwongen worden.  

Omdat dit geen eenvoudige klus zal zijn en een hoofdbestuur ook nog enige houvast nodig 
heeft wil ik in ieder geval voor de komende drie jaar, bij leven en welzijn,  die verantwoording 
met dezelfde passie als u van mij gewend bent, enthousiast en gemotiveerd oppakken als 
uw voorzitter. Dit in de wetenschap dat de NBvV met Dirk Verburg als een bekwaam 
penningmeester, Huub Mertens als prima secretaris en Sjaak van Bennekom als ervaren 
bestuurder een stevig bestuur heeft. Aan verjonging hebben wij gedacht door Rick 
Oudenampsen (45 jaar), als hoofdbestuurder aan te bevelen.  

Kan ik, kunnen wij het alleen? Nee, zeer zeker niet. Ik, maar ook de overige 
hoofdbestuurders, heb jullie nodig! Iedereen………., u als individuele leden, als vereniging, 
als speciaalclub of werkgroep, u als district en daarbij zeker de bondsraad. Samen krijgen wij 
het voor elkaar onze vogelliefhebberij nog in lengte van jaren te kunnen beleven. Hulp, 
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elkaar helpen en omgang met elkaar is de kern van de hobby. De NBvV zijn wij 
immers………..SAMEN!!!! 

Laten wij elkaar helpen, ook al MOETEN wij noodgedwongen zaken veranderen! Ik heb er 
zin in als uw eventuele nieuwe voorzitter, maar dat kan alleen met uw hulp!!  

 

Albert Zomer 
(2e voorzitter NBvV) 
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Bijlage 

Stemprocedure voor de Algemene Ledenvergadering (AV) 
 

In de statuten van de NBvV staat vastgelegd dat de AV het hoogste beslisorgaan van 
de bond is. De afgevaardigden van de AV wacht daarmee een verantwoordelijke taak, 
vooral omdat zij zonder last- en ruggespraak deelnemen aan de discussies . Minimaal 
één keer per jaar komt de AV bijeen om de jaarstukken te evalueren en af te sluiten en 
om de beleidsplannen, waaronder de financiële, te bespreken en al dan niet goed te 
keuren. Tijdens de AV kunnen op verzoek van de afgevaardigden, voorafgaand aan de 
stemming, nog aanpassingen aan de voorstellen gedaan worden. 

Stap 1 (Op verenigingsniveau) 
De jaarstukken worden verspreid onder alle verenigingen van de NBvV. Binnen de 
vereniging bespreken de leden de jaarstukken en voorstellen en brengen vervolgens hun 
stem uit. De meerderheid van stemmen beslist welk standpunt (voor-tegen-blanco) de 
vereniging inneemt. Vervolgens kiest de vereniging twee afgevaardigden die de 
districtsvergadering zonder last en ruggespraak bezoeken namens de vereniging.  

Stap 2 (Op districtsniveau) 
De afgevaardigden nemen het stemadvies van hun leden mee naar de districtsvergadering 
waar de jaarstukken worden besproken en in stemming gebracht worden. De 
afgevaardigden van de verenigingen bepalen nu hoe zij het stemadvies van hun achterban 
gaan inzetten. Deze stemmen worden door het districtssecretariaat verzameld. Per district 
worden er twee afgevaardigden aangewezen die naar de AV gaan om aldaar namens hun 
achterban te spreken.  

Stap 3  
Na bespreking van de jaarstukken en voorstellen in de AV volgt de definitieve stemming. De 
afgevaardigden bepalen nu hoe zij de stemadviezen van hun achterban gaan inzetten. Na 
telling wordt de stemming door een kiescommissie bekend gemaakt.  

Stap 4 
Stemt de AV in meerderheid in met de voorstellen, dan weet het hoofdbestuur welke 
beleidsruimte zij heeft voor het komende jaar. Wanneer na stemming echter blijkt dat de 
voorstellen niet aangenomen zijn ,kan het zijn dat er een onwerkbare situatie ontstaat waar 
het hoofdbestuur geen verantwoording voor wenst te dragen. In dat geval kan het 
hoofdbestuur besluiten om met een nieuw voorstel te komen welke binnen zes weken in een 
nieuwe AV ter stemming gebracht wordt.  

Verspreide leden 
Ook verspreide leden van de bond (= leden die niet aangesloten zijn bij een vereniging), 
hebben inspraak. Op de website van de bond kan een stemformulier gedownload worden. 
Dit stemformulier dient ingeleverd te worden bij het secretariaat waarin het lid woonachtig is. 
Dit stemadvies telt mee in het totaal aantal van het district. 
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Overzicht stemmen per district  
Peildatum 01 maart 2022 

District Drenthe 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
B19 BARGERCOMPASCUUM  16 16 
B35 BEILEN 4 40 44 
B45 BORGER 4 67 71 
C01 COEVORDEN 1 20 21 
D26 DIEVER EO  10 10 
D34 DALERPEEL 1 47 48 
E06 ERICA 3 14 17 
E10 EMMERCOMPASCUUM 10 88 98 
G19 GIETEN  49 49 
H53 HOOGEVEEN 1 3 79 82 
K02 KLAZIENAVEEN  49 49 
M02 MEPPEL 3 96 99 
N01 NIEUW AMSTERDAM 7 109 116 
R01 RODEN 1 111 112 
R25 ROLDE  45 45 
S38 SMILDE  36 36 
Z16 ZUIDWOLDE  46 46 
Z23 ZWARTEMEER 1 22 23 

 VERSPREID LID  29 29 
  TOTAAL DISTRICT 38 973 1011 

     

District Friesland 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
B44 BOLSWARD 2 57 59 
D08 DROGEHAM 2 162 164 
D17 DRACHTEN 5 136 141 
D19 DOKKUM  36 36 
F01 FRANEKER  61 61 
F03 FERWERT 4 71 75 
G22 GROUW  11 11 
H10 HARLINGEN  34 34 
J01 JOURE 1 62 63 
J02 JUBBEGA 1 55 56 
K15 KOUDUM  36 36 
L10 LEMMER  26 26 
L25 LEEUWARDEN 2 2 86 88 
M14 DAMWOUDE EN OMSTREKEN 1 51 52 
N30 NOORDBERGUM 1 36 37 
S08 STIENS 1 14 15 
S32 SURHUISTERVEEN 6 55 61 
U05 URETERP  59 59 
Z14 ZWAAGWESTEINDE 2 66 68 

 VERSPREID LID  45 45 
  TOTAAL DISTRICT 28 1159 1187 
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District Gelderland 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A06 AALST 3 45 48 
A12 APELDOORN  66 66 
A29 APELDOORN 2 3 36 39 
A33 APELDOORN 3  29 29 
B02 BEEKBERGEN LOENEN  13 13 
B15 BRUMMEN-DIEREN  30 30 
D40 DIDAM 1  13 13 
D42 DUIVEN 2 1 38 39 
D45 DIDAM 2  19 19 
E01 ELBURG 2 83 85 
E05 EPE  42 42 
E07 EERBEEK  13 13 
E13 ELST 5 61 66 
G10 GROESBEEK  58 58 
G14 GENDT 1  18 18 
G24 GENDT 2 1 38 39 
G30 GROESBEEK 2  23 23 
H05 HUISSEN  49 49 
H43 HENGELO 1 54 55 
H62 HEERDE  42 42 
H66 HARDERWIJK 1 3 78 81 
H85 HEUMEN MALDEN 1 23 24 
K09 KERKDRIEL 1 42 43 
L26 LUNTEREN 3 46 49 
L35 LOBITH  41 41 
M23 METEREN 4 62 66 
N05 NIJMEGEN 1  36 36 
N31 BORCULO-NEEDE EO  64 64 
N33 NIJKERK 1 56 57 
N36 NIJMEGEN 5  9 9 
O02 OPHEUSDEN 5 78 83 
O14 OLDEBROEK  19 19 
O20 OCHTEN 4 34 38 
O30 OOSTERHOUT  35 35 
P09 PUTTEN 4 88 92 
R43 RHEDEN  27 27 
S44 SWIFTERBANT 1 23 24 
T07 TIEL 3 82 85 
U02 ULFT 1 43 44 
V08 VAASSEN  43 43 
V20 VARSSEVELD 1 44 45 
V32 VOORTHUIZEN 4 115 119 
W07 WIJCHEN 1 50 51 
W12 WEHL 4 53 57 
W29 WEZEP  31 31 
W36 WINTERSWIJK  40 40 
Z06 ZUTPHEN  51 51 
Z09 ZEVENAAR 1 23 24 
Z17 ZALTBOMMEL 2 52 54 
308 BENNEKOM  33 33 
311 DIDAM 2 1 42 43 
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314 EDE  11 11 
324 LICHTENVOORDE  64 64 
334 DOESBURG 2 3 25 28 
340 APELDOORN 4 1 48 49 
341 VELP  21 21 
342 VORDEN  12 12 
350 ZELHEM  22 22 
361 TOLKAMER  8 8 
505 WEURT 1 40 41 

 VERSPREID LID  227 227 
  TOTAAL DISTRICT 66 2711 2777 

     

District Groningen 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A36 ADUARD  25 25 
B25 BELLINGWOLDE 1 30 31 
D33 DELFZIJL EO 1 43 44 
G17 GROOTEGAST 1 37 38 
G21 GLIMMEN  34 34 
H40 HOOGKERK 1 36 37 
M06 MUSSELKANAAL 2 43 45 
M36 MENTERWOLDE/OOST GRONINGEN 27 27 
N29 NIEUWE PEKELA  7 7 
O16 OOSTWOLD 1 37 38 
O31 ONSTWEDDE  24 24 
S07 SCHILDWOLDE 1 56 57 
V03 VEENDAM 1 73 74 
W10 WINSUM 3 56 59 
W14 WINSCHOTEN 1 2 79 81 
W16 WARFFUM UITHUIZEN  64 64 
W31 WOLTERSUM 2 32 34 
113 OOSTERMOER/GORECHT  28 28 

 VERSPREID LID  25 25 
  TOTAAL DISTRICT 16 756 772 

     

District Limburg 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
B14 BOCHOLTZ  28 28 
B48 BRUNSSUM  14 14 
E22 EIJSDEN  21 21 
E37 ELSLOO  6 6 
G31 GELEEN 2  32 32 
H09 HORST 1 68 69 
H36 HEERLEN 2  14 14 
H49 HEYTHUYSEN  18 18 
H57 HEKSENBERG  7 7 
J04 ITTERVOORT 2 29 31 
K14 KUNRADE 2 13 15 
M08 MUNSTERGELEEN 1 2 39 41 
M20 MEIJEL 1 52 53 
M37 MIDDEN LIMBURG  36 36 
N23 NIEUWSTADT  29 29 
R37 ROTHEM MEERSSEN  22 22 
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R38 ROERMOND 1 29 30 
S20 SITTARD  28 28 
S27 STEIN 1 57 58 
S43 STRAMPROY  22 22 
T18 TEGELEN 1  19 19 
V22 VENRAY  25 25 
W23 WIJNANDSRADE  23 23 
402 BELFELD 2 26 28 
408 KERKRADE 6 1 15 16 
409 LEUDAL 1 29 30 
411 ELSLOO 2  24 24 
413 BRUNSSUM 2  10 10 
420 HEERLEN 4  12 12 
421 MARGRATEN  21 21 
422 HELDEN  17 17 
424 EYS WITTEM  10 10 
429 MAASTRICHT 3  31 31 
430 KONINGSBOSCH  8 8 
432 REUVER 2  13 13 
440 SPELHOLZERHEIDE  13 13 
442 STEVENSWEERT  4 4 
448 SCHIN OP GEUL 2 10 12 
450 VENLO 1 1 55 56 
455 WEERT 1  24 24 
456 WESSEM  12 12 
460 EPEN  5 5 
461 WEERT 2 2 31 33 
462 WANSSUM  29 29 
468 WIJLRE  4 4 
470 GELEEN 3  11 11 
473 ECHT 2  21 21 
474 HERKENBOSCH  4 4 

 VERSPREID LID  192 192 
  TOTAAL DISTRICT 19 1262 1281 

     

District Noord-Brabant Oost 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A02 AALST WAALRE 1  30 30 
A28 ASTEN 1 66 67 
A32 ST ANTHONIS  45 45 
B08 BERGEIJK  50 50 
B09 BEST  71 71 
B13 BOXTEL 1 1 63 64 
B30 BERGHEM 3 57 60 
B46 BOEKEL  17 17 
D28 DRUNEN 1 58 59 
E14 EINDHOVEN 2 3 48 51 
E25 EINDHOVEN 5 2 43 45 
E30 EINDHOVEN 7  6 6 
E32 ERP  83 83 
E38 EERSEL -STEENSEL  30 30 
G09 GEMERT 2 52 54 
G36 GEFFEN  46 46 
H20 HAAREN 1 28 29 
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H44 HAPS  7 7 
H51 HEEZE  23 23 
H63 HELMOND 1  39 39 
H71 HAPERT  55 55 
H74 HEUSDEN  15 15 
H87 HERPEN  27 27 
L18 LEENDE  20 20 
L23 LIEMPDE  31 31 
L36 LAARBEEK 1 66 67 
M04 MIDDELRODE / BERLICUM  56 56 
M07 MILL  19 19 
M13 MIDDELBEERS  56 56 
M30 MAARHEEZE  19 19 
N26 NULAND 1 41 42 
N34 NUENEN 1 46 47 
N38 NIEUWKUYK 3 26 29 
O04 OIRSCHOT  31 31 
O13 SINT OEDENRODE 1 39 40 
R04 REUSEL 2 40 42 
R11 ROSMALEN 1 74 75 
S23 SCHIJNDEL 1 42 43 
S24 SCHAIJK  23 23 
U01 UDEN 1 48 49 
V01 VALKENSWAARD 1 3 30 33 
V07 VELDHOVEN 1  98 98 
V11 VEGHEL 1 1 23 24 
V12 VEEN  34 34 
V18 VUGHT 2 1 41 42 
V24 VELDHOVEN 2  33 33 
W21 WINTELRE  12 12 
Z19 ZEELAND 4 99 103 
507 DEURNE  32 32 
521 NISTELRODE 2  31 31 
541 DINTHER 3 48 51 
544 BEUNINGEN  5 5 

 VERSPREID LID  113 113 
  TOTAAL DISTRICT 38 2235 2273 

     

District Noord-Brabant West 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A30 ALPHEN 1 21 22 
A31 ALMKERK 3 58 61 
B03 BERGEN OP ZOOM  42 42 
B07 BREDA 1  42 42 
B09 BEST  71 71 
B47 BOSSCHENHOOFD  16 16 
D04 DINTELOORD  29 29 
D37 DONGEN 2 40 42 
F02 FIJNAART  24 24 
G08 GILZE  28 28 
G35 GOIRLE 1 32 33 
H15 HOOGERHEIDE 1 1 48 49 
H17 HOEVEN  20 20 
H20 HAAREN  4 4 
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K03 KLUNDERT  20 20 
M10 MOERDIJK  34 34 
M19 MADE  1 35 36 
O01 OUD GASTEL2  21 21 
P11 PRINSENBEEK  32 32 
R02 ROOSENDAAL 1  42 42 
R08 RIJSBERGEN 1 78 79 
R09 ROOSENDAAL 2  20 20 
R13 RIJEN 1 49 50 
R19 ROOSENDAAL 4  9 9 
R27 RUCPHEN 1 103 104 
R28 RAAMSDONKSVEER 1 36 37 
R32 RIEL  8 8 
T02 TILBURG 1 2 77 79 
T10 TILBURG 2  11 11 
T11 TETERINGEN  18 18 
T21 TILBURG 6  16 16 
T22 TILBURG 7  16 16 
W01 WAALWIJK 1  50 50 
W04 SINT WILLEBRORD 3 48 51 
W26 WAGENBERG 2 27 29 
W33 WOUDRICHEM 2 41 43 
W38 WOUW  11 11 
W39 WASPIK 1 23 24 
Z05 ZUNDERT  17 17 
Z18 ZEVENBERGEN 1  39 39 
508 TILBURG 9  20 20 
529 SPRANG-CAPELLE 2 29 31 

 VERSPREID LID  114 114 
  TOTAAL DISTRICT 25 1519 1544 

     

District Noord-Holland 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A01 AALSMEER 1 36 37 
A03 ALKMAAR 3 44 47 
A18 AKERSLOOT 1 21 22 
A25 ANNA PAULOWNA  42 42 
B04 BEVERWIJK  41 41 
B22 BROEK IN WATERLAND  15 15 
H06 HUIZEN  14 14 
H12 DEN HELDER 1  32 32 
H47 HEEMSKERK  55 55 
H55 HEERHUGOWAARD  42 42 
H80 HEILOO  70 70 
H93 HOORN  56 56 
L17 LUTJEBROEK 1 120 121 
M11 MUIDEN 1 23 24 
N12 AMSTELVEEN  12 12 
N39 NIEUW VENNEP 4 48 52 
O36 OPMEER SPANBROEK  72 72 
S25 SCHAGEN  35 35 
U09 DE KWAKEL 1 47 48 
V23 VOLENDAM  63 63 
W13 WORMERVEER 4 39 43 
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Z11 ZAANDAM 4 116 120 
Z15 HAARLEMMERMEER E.O.  82 82 
207 SCHIPHOL  3 3 

 VERSPREID LID  74 74 
  TOTAAL DISTRICT 20 1202 1222 

     

District Overijssel 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A04 ALMELO 1  27 27 
A15 ALMELO 2 5 101 106 
D01 DEVENTER 1  45 45 
D09 DALFSEN 2 57 59 
D11 DENEKAMP  46 46 
D14 DEDEMSVAART 1 35 36 
D29 HOF VAN TWENTE MARKELO  35 35 
E19 ENS 3 35 38 
E28 ENSCHEDE 3 2 40 42 
G04 GLANERBRUG 1 1 53 54 
G20 GENEMUIDEN 8 46 54 
H22 HASSELT 1 29 30 
H26 DEN HAM-VROOMSHOOP 3 66 69 
H31 HARDENBERG  64 64 
H64 HENGELO 2  36 36 
H67 HAAKSBERGEN 2 43 45 
J03 ST JANSKLOOSTER 3 20 23 
K18 KAMPEN 2 63 65 
L13 LETTELE  92 92 
L19 LOCHEM 2 33 35 
N06 NIJVERDAL HELLENDOORN 1 83 84 
N37 NIEUW LEUSEN 5 29 34 
O05 OLDENZAAL 1  41 41 
O22 OMMEN 4 69 73 
O24 WIJHE 3 39 42 
O27 OLDENZAAL 2 1 45 46 
O34 OOTMARSUM 2 32 34 
OD1 OLST- DIEPENVEEN 6 29 35 
R06 RIJSSEN 1 3 111 114 
S15 STEENWIJK 3 58 61 
S39 STEENWIJKERWOLD 1 51 52 
S42 SIBCULO 1 29 30 
T08 TWELLO 1 2 66 68 
T15 TUBBERGEN 4 52 56 
U04 URK 5 162 167 
V17 VOLLENHOVE 3 62 65 
V35 VRIEZENVEEN WESTERHAAR 2 47 49 
W25 WIERDEN 1 67 68 
Z07 ZWOLLE 2 2 88 90 
Z12 ZWARTSLUIS 1 45 46 
109 KAMPEN 2  16 16 
305 DELDEN  24 24 
312 BECKUM  13 13 
319 HAAKSBERGEN 2 1 51 52 
320 HATTEM 3 48 51 
326 LOSSER  36 36 
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332 OLDENZAAL 3  28 28 
336 RIJSSEN 3 1 74 75 
343 VRIEZENVEEN 2 1 40 41 
358 ZWOLLE 4 1 23 24 

 VERSPREID LID  95 95 
  TOTAAL DISTRICT 92 2619 2711 

     

District Utrecht 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A23 AUSTERLITZ  35 35 
A39 ALMERE 1 45 46 
B01 GOOI EN EEMLAND  53 53 
B58 DE BILT/BILTHOVEN 3 32 35 
H68 HOOGLAND 1 39 40 
H72 HOUTEN 1 28 29 
K16 KOCKENGEN  18 18 
L28 LEERSUM 1 32 33 
L29 LEUSDEN 1 40 41 
M03 MAARN  19 19 
M35 MONTFOORT 1 40 41 
R05 RENSWOUDE 5 28 33 
R07 RHENEN 1 27 28 
S03 SOEST 1 1 87 88 
S36 SPAKENBURG 4 64 68 
V06 VEENENDAAL 3 52 55 
V21 NIEUWEGEIN 2 60 62 
V29 VIANEN  35 35 
W08 WIJK BIJ DUURSTEDE 1 24 25 
W35 WOUDENBERG 8 53 61 
Y01 IJSSELSTEIN 8 153 161 
Z13 ZEEWOLDE  23 23 
218 UTRECHT 1  14 14 
219 UTRECHT 2  37 37 

 VERSPREID LID  31 31 
  TOTAAL DISTRICT 42 1069 1111 

     

District Zeeland 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A09 ARNEMUIDEN 7 101 108 
A35 AARDENBURG  23 23 
A38 AXEL  21 21 
C02 CLINGE 1 30 31 
D21 VEERE  98 98 
G15 GOES 1 72 73 
K08 KAPELLE BIEZELINGE 3 32 35 
K11 KLOOSTERZANDE  27 27 
K12 KRABBENDIJKE 8 55 63 
N09 NIEUW NAMEN  43 43 
O35 OUD VOSSEMEER 2 34 36 
R26 RILLAND BATH  8 8 
S28 OOST SOUBURG  45 45 
T03 THOLEN 4 73 77 
T12 TERNEUZEN  46 46 
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W19 WESTERSCHOUWEN  15 15 
Y02 IJZENDIJKE 2 60 62 
Y04 YERSEKE 1 47 48 

 VERSPREID LID  24 24 
  TOTAAL DISTRICT 29 854 883 

     

District Zuid-Holland 
Afd. Afd.Naam JL SL Totaal 
A08 AMMERSTOL BERGAMBACHT e.o. 2 84 86 
A20 AMEIDE 1 24 25 
B05 BOSKOOP  44 44 
B18 BERKEL EN RODENRIJS 1 42 43 
D05 DORDRECHT 1 89 90 
D18 DELFT 2 2 39 41 
G03 GOUDA/REEUWIJK  16 16 
G05 MIDDELHARNIS 2 59 61 
G16 GROOT AMMERS 1 36 37 
G29 GORINCHEM 2 16 18 
G32 GOUDERAK 1 42 43 
H01 DEN HAAG 1  14 14 
H02 DEN HAAG 2 3 21 24 
H18 HARDINXVELD GIESSENDAM 1 1 66 67 
H28 HELLEVOETSLUIS 1 96 97 
H79 HEERJANSDAM 1 63 64 
K01 KATWIJK  75 75 
K04 KRIMPEN A/D IJSSEL  65 65 
K05 KRIMPEN A/D LEK  29 29 
K06 KOUDEKERK HAZERSWOUDE 3 56 59 
L16 LEERDAM 2 89 91 
M17 MAASLAND 3 82 85 
N14 NIEUWKOOP 1 30 31 
N15 NIEUWLEKKERLAND 1 48 49 
N16 NOORDWIJKERHOUT  110 110 
N41 NIEUWVEEN  44 44 
O18 OOSTVOORNE  30 30 
O21 OUDDORP 1 34 35 
R14 ROELOFARENDSVEEN  98 98 
R35 ROTTERDAM 5 1 22 23 
R40 RIDDERKERK 1 46 47 
R45 ROTTERDAM 7  28 28 
S01 SCHIEDAM  23 23 
S05 SLIEDRECHT 5 48 53 
S06 SPIJKENISSE EO 4 63 67 
V04 VLAARDINGEN  49 49 
W03 WESTLAND   1 156 157 
W06 WOERDEN 1 61 62 
W09 WADDINXVEEN  45 45 
Z01 ZOETERMEER  51 51 
Z04 ZWIJNDRECHT  35 35 
Z25 ZEVENHUIZEN 1 58 59 
615 ROTTERDAM 8  15 15 

 VERSPREID LID  141 141 
  TOTAAL DISTRICT 44 2382 2426 
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 TOTAAL NBvV d.d. 01 maart 2022 JL SL Totaal 
 457 18741 19198 
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