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NBvV Voorlichtingsbulletin 
“De NBvV, dat zijn we samen!”  

In dit bulletin vindt u informatie van het hoofdbestuur 

Het laatste jaar is het verenigingsleven binnen de vogelsport in Nederland, en ook daarbuiten, 

door corona grotendeels stil komen te liggen. In 2020 niet of nauwelijks tentoonstellingen, 

clubavonden, districtsvergaderingen, en vele andere zaken liggen stil, en ook nu, in 2021, ziet 

er nog steeds niet zo goed uit.  

 

Daar staat tegenover dat er redelijk wat mensen zijn die in deze tijd begonnen zijn met het 

houden van vogels, of na een onderbreking de hobby weer hebben opgepakt.  

 

In december is er, met behulp van enkele enthousiaste moderators en beheerders een facebook 

groep opgestart; Nederlandse Vogelliefhebbers-NBvV, waar inmiddels al bijna 5000 

liefhebbers lid van zijn geworden; voornamelijk uit Nederland, België en Duitsland. Deze 

groep helpt, zeker in deze corona tijd, mee om contact te houden en ervaringen uit te wisselen. 

We mogen het dan ook best wel een groot succes noemen. 

 

Ook het hoofdbestuur zit niet stil in deze tijd, en heeft toch zeer geregeld overleg om allerlei 

zaken geregeld te krijgen. Bij elkaar komen in vergaderingen is momenteel niet mogelijk, 

maar het online vergaderen is inmiddels het nieuwe normaal geworden. Op deze manier lukt 

het toch om belangrijke zaken geregeld te krijgen.  
 

Enkele onderwerpen waar het HB aan werkt zijn:  

 

Digitaal ringen bestellen 

Hier is veel vraag naar vanuit de leden, en er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van 

programmatuur die het mogelijk moet maken dat alle leden hun ringen straks zelf digitaal 

kunnen bestellen. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden, en het kost ook tijd en overleg 

om alles op een goede manier te regelen. Streven is om vanaf de 3de ronde ringen voor 2023 

hiermee klaar te zijn, wat betekent dat leden vanaf 1 oktober 2022 mogelijk zelf digitaal 

kunnen bestellen. Samen met de bondsraad en het personeel van het bondsbureau kijken we 

nog naar de route die de ringen naar de besteller aflegt en waar de ringencommissaris een 

belangrijke rol in vervuld. Mogelijk dat die rol bij de uitlevering op termijn ook gaat 

veranderen, maar dat is nu nog niet in te schatten en die route laten we dan voor nu in stand.  

 

Onze Vogels 

Vorig jaar is er door Ingrid Hubers, studente aan de Aeres Hogeschool te Wageningen, een 

promoplan geschreven voor de NBvV. Een van de zaken die daaruit naar voren zijn gekomen, 

is dat ons maandblad toe is aan een “opfrisbeurt”. Het HB en de Redactie is daar mee aan de 
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slag gegaan, en inmiddels zijn we zover dat er per uitgave van mei een Onze Vogels komt die 

er iets anders zal gaan uit zien. Ingrid Hubers gaat de opmaak verzorgen voor ons, en we 

stappen ook over naar een andere drukker. De eerste proefversies die Ingrid voor ons heeft 

gemaakt zien er veelbelovend uit, en we verwachten dan ook dat deze veranderingen positief 

ontvangen zullen worden. Daarnaast zorgen deze aanpassingen tevens voor een behoorlijke 

besparing op de kosten van het blad. 

 

Digitaal keuren 

Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van programmatuur om voortaan op het NK 

digitaal te kunnen keuren. Een proef met een kleine groep keurmeesters heeft kortgeleden 

plaatsgevonden, en is goed verlopen. Er moeten nog wel enkele kleine dingetjes worden 

aangepast, maar vooralsnog ziet het er goed uit. Zodra dat ook nog is geregeld zal er nog een 

test volgen met een grote groep keurmeesters, waarna we hopen op het volgende NK hier mee 

aan de slag te kunnen.  

 

NK Zwolle 

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten gaan de IJsselhallen in Zwolle op termijn dicht. 

Echter, het NK 2022 en 2023 zal daar nog plaatsvinden. Het gebouw zal er, zoals het er nu 

naar uit ziet, tot die tijd nog staan, en we hebben tot en met 2023 een contract met Libema 

waar zij ons aan houden. In de tussentijd kijkt het HB en de Werkgroep NK wel al uit naar 

nieuwe opties. 

 

Europese Wetgeving 

De Europese Commissie werkt aan een wet betreffende verplaatsingen van dieren binnen de 

Europese lidstaten, de zgn. AHR verordening.(quarantaineregeling en 

diergezondheidscertificaat.) Een groot aantal dierenorganisaties hebben hiertegen geageerd, 

waaronder ook COM, EE, NBvV KleindierNed, en een groot aantal buitenlandse organisaties. 

Voor zover nu bekend zullen de postduiven daar niet onder vallen, en ook voor siervogels 

zullen er waarschijnlijk geen aanscherpingen van de huidige regels komen. Voor eend- en 

hoenderachtigen zullen er op Europees niveau nog enkele inspanningen moeten worden 

gedaan. formeel wordt er pas beslist op 9 maart, waarna de wet op 1 april in werking zal 

treden. De invoering van de nieuwe wet is echter nu al uitgesteld met 6 maanden. 

 

Kleindier NED 

Een nieuw overlegplatform waarbij dierenhobbyclubs verenigd zijn heet KleindierNed. 

Binnen dit platform wordt met regelmaat gepraat over hoe richting te geven aan dierenwelzijn 

en het onderhouden van contacten met de overheidsinstanties zoals het ministerie van LNV en 

de NVWA en de politieke partijen in Nederland en de EU. Dankzij deze warme contacten kon 

KleindierNed op tijd in de pen klimmen om de Europese regelgeving AHR688 in ons 

voordeel bij te buigen. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft onze belangen daar 

aan de orde gesteld. In KleindierNed zijn naast de NBvV, ook o.a. KLN, NBS, Aviornis, 

NPO, SZH vertegenwoordigd. Namens de NBvV hebben Henk van der Wal en Klaas Snijder 

zitting in KleindierNed. 
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Algemene Ledenvergadering (AV) 29 Mei 2021 

 

Stemprocedure. 

Binnenkort ontvangen alle afdelingssecretarissen weer het Jaarverslag van de NBvV, samen 

met een stemformulier. Voor de duidelijkheid willen we hier de stemprocedure nog eens 

duidelijk uitleggen. 

 

Elke vereniging stemt voor, tegen of blanco voor elk voorstel. Alle stemmen gaan op in de 

meerderheid, en het aantal stemmen per vereniging wordt bepaald door het aantal seniorleden 

van de vereniging zoals vermeld in het jaarverslag dat u hebt ontvangen. 

Achter elk voorstel vult een vereniging dus in : voor of tegen of blanco. 

 

Het stemformulier moet uiterlijk 10 mei binnen zijn bij de secretaris van uw district. Een 

vereniging kan hun formulier inleveren op hun districtsvergadering, of, als deze niet 

plaatsvindt of online gaat, per mail insturen naar de districtssecretaris. 

 

Verspreide leden kunnen hun stem inleveren bij de districtssecretaris, schriftelijk of per mail. 

 

De districtssecretaris vult vervolgens de verzamelstaat in, en mailt die uiterlijk 20 mei naar 

het bondsbureau. 

 

Bestuursverkiezingen 

Dirk Verburg(momenteel penningmeester) is aftredend en herkiesbaar. Eventuele 

tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk of per e-mail opgeven bij het Bondsbureau tot 

uiterlijk 1 april. 

 

Kascontrole 

Er dient een nieuwe kandidaat te komen voor de kascontrole commissie. 

Kandidaten kunnen zich schriftelijk of per e-mail opgeven bij het bondsbureau tot uiterlijk  

1 april. 

 

Privacy en Gegevensverstrekking 

Bij nadere bestudering van twee documenten van de NBvV met betrekking tot de privacy 

wetgeving is een discrepantie ontdekt. E.e.a. schepte enigszins verwarring bij attente leden en 

gaf aanleiding tot enig verhitte discussie in de facebookgroep Nederlandse Vogelliefhebbers.  
 

Bij nader inzien was er een verschil in de gestelde handelswijze genoemd in de Privacy 

verklaring d.d. 9 mei 2018, (dit is inmiddels gerepareerd) op de site van de NBvV en de 

regeling informatiebeheer en verstrekking NBvV in het bondsvademecum (pagina 54 artikel 8 

en 9). Uiteraard is het bondsvademecum, welk is goedgekeurd door de leden van de NBvV 

leidend. Aangezien de Privacy verklaring een uitleg betreft is e.e.a. derhalve aangepast. 
 

Opslaan van gegevens t.b.v. de organisatie is noodzakelijk om deze draaiende te houden, u 

ringen te verstrekken, het vogelblad toe te sturen en om incasso’s te doen indien u (vrijwillig) 
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mee doet in competitieverband bij een tentoonstelling. De AVG (de wet) staat deze opslag 

ook toe. Dit noemt men gerechtvaardigd belang. Indien u echter bezwaar heeft tegen deze 

opslag dan kunt u dit kenbaar maken en dan zal de NBvV u uitschrijven als lid, aangezien 

zonder deze gegevens de organisatie niet aan zijn verplichtingen ten opzichte van u kan 

voldoen.  

 

Het mag duidelijk zijn dat de NBvV een service verlenende instantie is, die bestaat uit en voor 

vrijwilligers en de combinatie met hun hobby. Elke week komen op het bondsbureau 

gemiddeld 20 vragen binnen over gevonden of vermiste vogels. Daarnaast vragen over de 

achtergrond van een vogel. Zonder deze service kan de NBvV de vogelliefhebbers en haar 

hobby niet meer voor de volle 100 % ten dienste zijn. De NBvV verstrekt desgevraagd een 

telefoonnummer behorende bij een kweker en niet meer dan dat, zodat de beller zelf contact 

op kan nemen. Ook hier betreft het gerechtvaardigd belang en is PRIVACY EN 

GEGEVENSVERSTREKKING e.e.a. toegestaan, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.  

 

Het verstrekken van een telefoonnummer (en absoluut niet meer dan dat) gebeurt zorgvuldig 

en hoort als service bij de NBvV. Bij de wijziging van de nieuwe privacy wetgeving is e.e.a. 

breed gecommuniceerd. Bij de zustervereniging NPO (Nederlandse Postduiven Organisatie) 

voer je bij het aantreffen van een duif met ring, het ringnummer en jaartal in en dan krijgt u 

automatisch het telefoonnummer van de eigenaar. Met andere woorden wij doen dit niet 

digitaal, maar mondeling en dit is volstrekt legaal.  

 

Indien u absoluut NIET wilt dat u telefoonnummer wordt doorgegeven aan een aanvrager, 

omdat u bijvoorbeeld een geheim nummer hebt of omdat u geen vragen van derden wilt 

krijgen m.b.t. gevonden vogels of achtergrond van een vogel, dan dient u e.e.a. kenbaar te 

maken door contact op te nemen met het bondsbureau (kantooruren van 09.00 tot 12.00 uur) 

via 0164-235007 of dit te mailen naar info@nbvv.nl of per brief kenbaar te maken aan het 

bondsbureau NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.  

 

U kunt er van verzekerd zijn dat het bondsbureau NOOIT meer verstrekt dan hetgeen 

toegestaan is en het belang van de NBvV dient.  

 

Het hoofdbestuur moedigt vooral hen die fouten onderkennen binnen de organisatie aan om 

hiervan melding te maken, zodat e.e.a. gerepareerd kan worden. Wij vragen u hierbij wel om 

fatsoensnormen in acht te blijven houden.  

 

Voor degenen die door de discrepantie in de twee documenten in verwarring is gebracht is een 

welgemeend excuus op z’n plaats. De NBvV zijn wij namelijk allen !!!! 
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Ringencommissaris 

Ringen informatie; 

 

In de maart editie van Onze Vogels is alles te lezen over het bestellen van ringen 

(data, kosten etc.) voor 2022 inclusief het analoge bestelformulier! 

Kortom het is zinnig deze editie te bewaren en pas weg te gooien als je, je 

ringenbestelling hebt verzonden. 

Uiteraard is deze informatie ook te vinden/lezen op de website van onze bond; 

https://www.nbvv.nl/ringen/  
waar ook het digitale bestelformulier is te downloaden. 

 

Met de vriendelijke ringen groet 

Maaik 

 

 

Het maandelijkse artikel waar iedereen naar uit kijkt 

Luchtpijpmijt 
 
De wetenschappelijke naam van de luchtpijpmijt is Sternostoma tracheacolum. Luchtpijpmijten zijn 

kleiner dan een millimeter en hebben 8 poten. Ze voeden zich met bloed uit de slijmlaag van de 

luchtwegen en veroorzaken ontstekingen, doordat zij zich met hun klauwen vasthaken op de haartjes 

in de luchtpijp. Dit gaat dan ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken en de kanarie hapt zichtbaar naar 

lucht met knarsende, piepende en gorgelende geluiden. Hij gaat dik zitten en zal niet meer zingen. De 

kanarie zal ook regelmatig schudden en slaan met zijn kop om slijm los te krijgen. Het lijkt of hij iets 

wil wegslingeren. Ook gaat hij zijn kop regelmatig tegen de zitstokken wrijven en het kan ook gepaard 

gaan met een opwippende staart en vochtafscheiding uit de neus. Gelukkig is de sterfte laag, maar een 

infectie kan blijvende schade aan het ademhalingssysteem veroorzaken. Hierdoor zal de kanarie 

ademhalingsproblemen blijven hebben en zal hij snel uitgeput zijn.  

Als men een besmette kanarie ter hand neemt en vlak bij het oor houdt hoor je een piepende 

ademhaling. Als de mijten in de luchtpijp aanwezig zijn, kunt u deze soms bij de levende kanarie 

waarnemen. Dit doet men door de veren van de hals met water vochtig te maken en ze zo uiteen te 

wrijven, zodat aan beide zijden van de hals een strook onbevederde huid vrijkomt. Men ziet nu de 

luchtpijp en als men deze naast een sterke lichtbron houdt, zullen de luchtpijpmijten als zwarte puntjes 

te zien zijn in de luchtpijp.  

De vrouwtjes van de luchtpijpmijt leggen hun eitjes in de luchtpijp van de kanarie en waarschijnlijk 

kunnen deze eitjes in 6 dagen uitgroeien tot volwassen mijten. Besmetting gebeurt door jonge mijten, 
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die via de neusholte de besmette kanarie verlaten. Deze jonge mijten hechten zich vast aan allerlei 

voorwerpen in het kanarieverblijf en besmetten door indirect contact de andere kanaries. De 

luchtpijpmijt kan zich ook verspreiden via direct contact van de gastheer met andere kanaries. Na de 

besmetting kan het weken tot maanden duren voordat de kanarie ziek wordt, op deze manier kan de 

luchtpijpmijt ongemerkt uw kanariebestand binnendringen. Hoewel een besmetting het hele jaar kan 

voorkomen, worden de meeste gevallen in de zomer geconstateerd.  

Kevin Clijmans 

Met dank aan:   

 

Iedereen Fijne Paasdagen!!! 
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Wilt u als vogelliefhebber lid  worden van onze Vogelvereniging Schagen en Omgeving? 

Meld u zich nu dan aan of woon een keer op de 3e dinsdag van de maand om 20.00 uur  

gerust een verenigingsavond bij. 

              Wat vindt u onder andere bij onze Vogelvereniging?  

* Als 1ste een zeer gezellige vereniging!   * Bestuur die graag voor u klaar staat.  

* Elke maand een nieuwsbrief met nuttige informatie.  * Elk jaar een Onderlinge Tentoonstelling. 

* Gezellige verenigingsavonden.   * Tentoonstellingskooien wat gratis te leen is.  

* Zeer ervaren kwekers die met deskundig advies graag voor u klaar staan. 

INSCHRIJFFORMULIER VOGELVERENIGING S&O 
Ik geef mij op als lid van Vogelvereniging S&O. 

  Aanmelden en opzeggen kan alleen schriftelijk bij: 
 Secretaris Henk van Spelden, Fresiastraat 9, 1782 NS in Den Helder. 

Ledenadministratie en Penningmeester: 
  Arie Groot, Sierkersstraat 19, 1741 SH in Schagen. Tel. 0224 - 298352 

Contributie Senioren: € 40,00 per jaar 
  Contributie Jeugdlid: € 20,00 per jaar 
  Graag overmaken op NL29 RABO 0140 8354 82 t.a.v. Penningmeester. 

Naam: 
      Straat: 
   

Postcode: 
 Woonplaats: 

  
Geb.datum: 

 Telefooonummer: 
 

Mobiel: 
  Emailadres: 

     Ik word lid per: 
     Ik ben ook lid van een andere vereniging:    JA  /  NEE 

 Zo ja, welke vereniging? 
    Ik heb reeds een kweeknummer namelijk: 

  Met het zetten van mijn handtekening geef ik expliciet toestemming om 

mijn gegevens te gebruiken voor: 
   * Administratieve- en Contributieverwerking 

  * Toezenden van uitnodigingen voor afd. bijeenkomsten 
 * Het bestellen van ringen met persoonsgebonden unieknummer 

* De database voor het organiseren van tentoonstellingen. 

Handtekening indien minderjarig handtekening door ouder: 

       

       

        


