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Beste sierduivenliefhebber,
Voor u ligt weer onze digitale nieuwsbrief van de NBS. Wij proberen u hiermee op een
gemakkelijke manier te informeren over zaken die voor u interessant of van belang kunnen
zijn. Deze nieuwsbrief sluit aan bij het komend tentoonstellingsseizoen. Aan- of afmelden
voor deze nieuwsbrief kunt u via pr@sierduif.nl

Mailadressen en telefoonnummers bestuursleden
Thom Laming:
Han Voerman:
Han van Doorn:
Wim Halsema:
Aad Rijs:

voorzitter@sierduif.nl
secretaris@sierduif.nl
penningmeester@sierduif.nl
w.halsema@sierduif.nl
a.rijs@sierduif.nl

tel: 0161 454973 of 0618809068
tel: 035 8795 921

ALGEMENE LEDENVERGADERING NBS op 10 juni in Barneveld!!
Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan onze Algemene Leden Vergadering van 10 juni a.s.
Hierin treft u de agenda voor deze vergadering aan waarin o.a. alle bestuursvoorstellen en
verenigingsvoorstellen zoals die zijn ingediend en dan zullen worden behandeld. Wij hopen u
hiermee van dienst te zijn zodat u goed voorbereid op de vergadering van uw verenging uw
mening over deze voorstellen kunt geven zodat deze op 10 juni door uw afgevaardigde tot
uitdrukking kan worden gebracht. Het volledige jaarboek met daarin alle toelichtingen is naar
de secretaris van uw vereniging opgestuurd.
We hebben enkele jaren geen middagprogramma aansluitend aan onze ALV gehad. Dit jaar
willen we dit weer in het programma opnemen. Door een middagprogramma wint een
jaarvergadering aan waarde en wordt deze nog interessanter om te bezoeken.

Locatie ALV
In tegenstelling tot eerdere berichten zal onze ALV niet in Voorthuizen plaatsvinden maar in
de VELUWEHAL in BARNEVELD.
Het adres is Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld. Op het parkeerterrein naast de Veluwehal
geldt betaald parkeren maar in de directe omgeving van de Veluwehal is ruimschoots gratis
parkeergelegenheid voorhanden.

Agenda ALV
Aanvang van de vergadering 10.30 uur
Gelegenheid tot het tekenen van de presentielijst vanaf 9.45 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening door de voorzitter
Mededelingen
Uitreiken NBS-Kampioenswimpels van "Ornithophilia" 2016
Uitreiken NBS-Kampioensdiploma's met bijbehorende medaille
Uitreiken plaquette Entente Européenne
Uitreiken medailles winnende jeugdleden op de Bondsshow 2016
Uitreiken prijzen Nationaal Kampioenschap NBS
Uitreiken NBS-erespelden
Uitreiking Jan de Jong prijs
Notulen van de 103e Algemene Vergadering, gehouden op 11 juni 2016
Ingekomen stukken de vergadering betreffende

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jaarverslag van de secretaris
Financieel Verslag van de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Benoemen kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017
Begroting voor het boekjaar 2018
Jaarverslag Standaardcommissie
Jaarverslag Examencommissie
Jaarverslag NBS P.R.-commissie
Jaarverslag Facilitair Bureau
Jaarverslag Geschillencommissie
Bestuursverkiezing
Benoemen leden Standaardcommissie
Benoemen leden Examencommissie
Benoemen lid NBS PR commissie
Bestuursvoorstellen
Verenigingsvoorstellen
Rondvraag
Sluiting

Om ca. 12.30 uur wordt het lunchbuffet geopend

Toelichting op de agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Uitreiken NBS-Kampioenswimpels van “Ornithophilia” 2016 aan de volgende fokkers:

A. van Baast te Oisterwijk – fraaiste jonge doffer
(gewonnen met Nederlandse Hoogvlieger)

Comb. Arbeider te Wijchen – fraaiste jonge duivin
(gewonnen met Arabische Trommelduif)
4. Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende fokkers:

M.C.M. Sebregts te Wouw met Engelse Modena gazzi

M.C.M. Sebregts te Wouw met Engelse Modena schietti

R.A.M. Joosten te Nijmegen met Oud Hollandse Kapucijn

R.A.M. Joosten te Nijmegen met Oud Hollandse Kapucijn

D.C.J. van Doorn te Veenendaal met Dragoon

S. de Bruine te Sas van Gent met Exhibition Homer

Th. Eumelen te Baarlo met Brünner Kropper
5. Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de Bondsshow 2016
Gewonnen door A. van Baast te Oisterwijk met Nederlandse Hoogvlieger
6. Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden.
Gewonnen door:

Sina Konze te Bottrop (Dld.) met King

Leon Kocken te Helmond met Thüringer Witstaart

7. Uitreiken prijzen behorende bij het Nationaal Kampioenschap van de NBS 2016-2017
Groep Kropperrassen en Kleurduivenrassen
Gewonnen door:
1. P.L. van der Spek te Delft met Holle Kroppers (1153 punten)
2. A.P.M. van Eekelen te Roosendaal met Horseman Kroppers (1149 punten)
3. M. Apperlo te Annen met IJsduiven v.v. (1149 punten)

8. Uitreiking NBS-erespelden
9. Uitreiking Jan de Jong prijs
10. Notulen van de 103e Algemene Vergadering, gehouden op 11 juni 2016
Zie bladzijden III – 1 – 21
11. Ingekomen stukken de vergadering betreffende
12. Jaarverslag van de secretaris
Zie bladzijden II – 1 – 8
13. Financieel verslag van de penningmeester
Zie bladzijden IV 1 – 8
14. Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2016
Deze controle is uitgevoerd door de Friesche Sierduiven Club te Leeuwarden
15. Benoemen kascontrolecommissie voor het jaar 2017
Het bestuur stelt voor om hiervoor wederom te benoemen de Friesche Sierduiven Club te
Leeuwarden
16. Begroting voor het boekjaar 2018
Zie bladzijde IV – 9
17. Jaarverslag Standaard Commissie
Zie bladzijden V 1 – 3
18. Jaarverslag Examencommissie
Zie bladzijde V - 4
19. Jaarverslag NBS-PR commissie
Zie bladzijde V -5
20. Jaarverslag Facilitair Bureau
Zie bladzijden V - 6
21. Jaarverslag Geschillencommissie
Zie bladzijde V – 5
22. Bestuursverkiezing
Volgens rooster is de heer J.D. van Doorn aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Conform artikel 6 van de statuten stelt het bestuur de Algemene Vergadering voor om de
heer Van Doorn opnieuw te benoemen tot bestuurslid.

23. Benoemen leden Standaard Commissie.
Aftredend is de heer J.G.M. Hartman. Hij stelt zich opnieuw beschikbaar.
Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijke Reglement heeft het bestuur het
voornemen om de heer Hartman opnieuw te benoemen als lid van de commissie.
De commissie is hierover gehoord.
Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om aan deze benoeming haar goedkeuring
te verlenen.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is de heer J.H. Schipper.
Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur het
voornemen om de heer M. Apperlo te benoemen als lid van de commissie.
De commissie is hierover gehoord.
Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om aan deze benoeming haar goedkeuring
te verlenen.
Namens het bestuur van de NBS was de heer C.J. Voerman portefeuillehouder van de
standaard-commissie. Door zijn aantreden als secretaris van de NBS, is het
portefeuillehouderschap niet langer verenigbaar met zijn verantwoordelijkheid als
secretaris. In overleg met de commissie is besloten dat de heer W.B. Halsema voortaan
zal functioneren als portefeuillehouder van het NBS-bestuur.
24. Benoemen leden Examencommissie.
Dit jaar zijn geen examinatoren aftredend.
Namens het bestuur van de NBS was de heer W.B. Halsema portefeuillehouder van de
examencommissie en ambtelijk secretaris van deze commissie. Omdat de heer Halsema
portefeuillehouder van de standaardcommissie is geworden, is hij uit deze functie
teruggetreden. In overleg met de commissie is besloten dat de heer A.F.J. Rijs voortaan
zal functioneren als portefeuillehouder van het NBS-bestuur en als ambtelijk secretaris van
de examencommissie.
25. Benoemen leden NBS PR-commissie
Aftredend is de heer R.J. Slikker, hij stelt zich herkiesbaar.
Tussentijds is afgetreden en niet herkiesbaar de heer A. Zoutenbier.
Conform de bepalingen van art. 9 van het Huishoudelijke Reglement heeft het bestuur het
voornemen om de heer Slikker opnieuw te benoemen als lid van de commissie.
De commissie is hierover gehoord.
Aan de Algemene Vergadering wordt verzocht om aan deze benoeming haar goedkeuring
te verlenen.
Door het aftreden van de heer Zoutenbier is er binnen de PR-commissie een vacature
ontstaan.

26. Bestuursvoorstellen
Voorstellen 1 + 2
Nationaal kampioenschap
Toelichting
In de algemene ledenvergadering van vorig jaar heeft het bestuur het Nationaal
Kampioenschap ter discussie gesteld omdat de respons erg laag was. De vraag is daarbij
gesteld of de uitdaging te moeilijk is om hieraan te kunnen meedoen.

Vanuit de vergadering is onder meer gezegd dat er ongetwijfeld meer fokkers zullen
meedoen wanneer men ieder jaar in alle rasgroepen kan meedoen.
Het bestuur heeft zich hierover beraden en zij komt, ter vervanging van het huidige
Nationaal Kampioenschap, met een 2-tal NBS Kampioenschappen, dat met ingang van
het tentoonstellingsseizoen 2017-2018 kan ingaan.
Voorstel 1:
Nationaal kampioen ‘Ras van het jaar’.
De NBS maakt ruim van te voren bekend welk duivenras “Ras van het jaar” wordt, dit kan
bv. op voordracht van een speciaalclub die in dat jaar een jubileum heeft.
Voorstellen daartoe moeten worden ingediend vóór 1 maart bij de secretaris van de NBS.
De besluitvorming vindt plaats op de algemene ledenvergadering in juni.
De winnaar van het ‘Ras van het jaar’ ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs, deze is te
winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS Bondsshow met een kwartet
duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal
punten beslist het lot.
Voorstel 2:
Nationaal kampioen rasgroep.
De NBS looft in iedere rasgroep, zoals hieronder genoemd, een Nationaal kampioen uit.
De Nationaal kampioen ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs.
Deze ereprijs is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS Bondsshow
met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen.
Bij gelijk aantal punten beslist het lot.
De 5 groepen waarvoor een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden, zijn:
a. Kropperrassen
b. Kip-, wrat en vormduivenrassen
c. Meeuwenrassen
d. Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen
e. Tuimelaarrassen

Voorstel 3
Toekennen NBS-Erecertificaten op provinciale kampioenschappen
Toelichting
In de algemene ledenvergadering van de NBS van 11 juni 2016 heeft de vergadering het
voorstel om het toekennen van NBS-erecertificaten te wijzigen aangenomen en is direct in
werking getreden.
In het voorbije tentoonstellingsseizoen is met dit nieuwe systeem gewerkt.
Tijdens het NBS Voorjaarsoverleg op 18 februari 2017 in Barneveld is het toekennen van
de NBS erecertificaten uitgebreid besproken.
In de evaluatie is duidelijk naar voren gekomen dat de doorgevoerde wijziging niet goed
bevallen is. De grote bottleneck is het verplichte aantal van 75 sierduiven per keurmeester
om 2 certificaten te mogen toekennen bij meer dan 1000 ingeschreven sierduiven.
Gebleken is dat voor die 75 sierduiven bij veel keurmeesters teveel geschoven wordt met
kleine aantallen rassen. Menig fokker van rassen die slechts in kleine aantallen worden
geshowd heeft nu de ervaring dat deze rassen als een ondergeschoven kindje bij een
keurmeester worden toegevoegd om toch maar die 75 stuks te halen. Ook is gesproken

over de belasting van de keurmeester. Afhankelijk van het te keuren ras/rassen en de
keurmeester zijn 75 en meer dieren in veel gevallen teveel.
De aanwezigen willen het 2e certificaat wel behouden, maar hebben voorgesteld om de
grens te verlagen op 60 of 65 sierduiven per keurmeester.
Vanuit het NBS bestuur is de “commissie NBS erecertificaten” gevraagd om de wensen
vanuit het Voorjaarsoverleg te bespreken en te komen met een aangepast voorstel voor
de komende algemene ledenvergadering.
De commissie, samengesteld uit 4 personen die een landelijk draagvlak hebben van grote
tot kleine provinciale kampioenschappen, te weten Klaas de With, Cas Butter, Han
Voerman en Han van Doorn hebben het verzoek aanvaard en hebben daarop met elkaar
van gedachten gewisseld over het aanpassen van de huidige regeling.
De commissie is het met de aandragers van de kritiek op het huidige toekennen van de
NBS-erecertificaten eens. De grens van 75 sierduiven wordt te hoog geacht en werkt
richting fokker, tentoonstellingsorganisatie en keurmeester ongunstig.
De commissie is van oordeel dat de grens van 75 sierduiven omlaag moet en een grens
van 60 sierduiven voor de grote tentoonstellingen, die dan 2 certificaten mogen laten
toekennen, is acceptabel.
Om de verschillen t.o.v. de tentoonstellingen met minder dan 1000 ingezonden sierduiven
niet te groot te laten worden, is de ondergrens vast te stellen op 50 sierduiven.
Dit heeft geresulteerd in een nieuw voorstel voor de algemene vergadering dat door de
meerderheid van de commissie gedragen wordt.
Het NBS-bestuur heeft dit voorstel als bestuursvoorstel overgenomen en het luidt als volgt:
Voorstel:
1. Per keurmeester een NBS-erecertificaat en € 10,- voor fraaiste sierduif van zijn keuring,
minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 werkelijk ingeschreven
sierduiven per keurmeester
2. Bij meer dan 1000 werkelijk ingeschreven sierduiven: een 2e NBS-erecertificaat voor
fraaiste sierduif van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 werkelijk
ingeschreven sierduiven per keurmeester en bij minimaal 96 punten.
Bij aanneming van het voorstel zal het gewijzigde toekennen van de NBS-Erecertificaten
in het komende tentoonstellingsseizoen 2017-2018 ingaan.
Bij afwijzing van het voorstel blijft het bestaande prijzensysteem gehandhaafd.
In de FB Almanak 2017 zal het bovenstaande voorstel worden opgenomen onder de
voorwaarde dat het voorstel wordt aangenomen.
Voorstel 4
Individueel lidmaatschap van de NBS
Toelichting
De NBS is een bond die geen individuele liefhebbers als leden heeft. Lid zijn de
verenigingen en speciaalclubs. Het is niet meer van de huidige tijd om deel uit te maken
van een organisatie maar daar eigenlijk geen persoonlijk lid van te zijn. Ook is onze website
nu zodanig ingericht dat deze op termijn meerdere gebruiksmogelijkheden voor individuele
leden biedt. De mogelijkheid voor individueel stemmen bij voorstellen op de ALV is er een
van. Op die manier heeft elk aangesloten lid de mogelijkheid om gehoord te worden bij

stemming over voorstellen. Hiermee zal de betrokkenheid van individuele fokker bij de
bond vergroot worden.
Uiteraard moet er zorgvuldig gekeken worden naar de wenselijkheid, maar ook naar de
eventuele nadelen en bedreigingen.
De laatste statutenwijziging stamt van 2007 en in de afgelopen tien jaar is er veel veranderd
binnen onze bond. Het lijkt dan ook een goed idee om de gehele statuten zorgvuldig door
te nemen en om deze waar nodig in een keer aan te passen.
Als het voorstel wordt aangenomen benoemt het NBS-bestuur een commissie waarin
deskundige mensen de aanpassing naar een individueel lidmaatschap voorbereiden en
zich bovendien buigen over nut en noodzaak van aanpassing van de huidige statuten en
deze van voorstellen voor de beoogde wijzigingen voorzien.
Voorstel:
De Algemene Vergadering van de NBS stemt in met het voornemen van het bestuur om,
zo mogelijk met ingang van het volgende verenigingsjaar, te komen tot een individueel
lidmaatschap van de NBS.
Voorstel 5
Verhoging van de prijs van het fokkersnummer

Toelichting
Tot op heden wordt de website van de NBS betaald door de verenigingen en speciaalclubs
die hun eigen website bij die van de NBS hebben ondergebracht.
De website is tegenwoordig een niet meer weg te denken bron van informatievoorziening
voor elke sierduivenliefhebber of geïnteresseerde die iets over sierduiven wil weten. De
naam van onze site is zodanig dat iedereen gemakkelijk en snel gebruik van de site kan
maken. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze site en zeker ook aan de
beveiliging ervan. Onze website is helemaal klaar voor de toekomst en op termijn zullen
we de site op nog meer manieren kunnen gaan gebruiken. Te denken valt daarbij o.a. aan
het individueel stemmen.
De kosten voor de site, de hosting bij een provider, de beveiliging en het onderhoud ervan
zijn aanzienlijk. Omdat iedere sierduivenliefhebber baat heeft bij de website is het daarom
vanzelfsprekend dat de kosten van de website niet enkel door verenigingen en
speciaalclubs gedragen worden maar dat deze in de fokkersbijdrage verrekend zijn.
Een van de directe voordelen van gezamenlijk betalen van de site is dat verenigingen en
speciaalclubs hun website voortaan gratis bij die van de NBS kunnen onderbrengen.
Iedere geregistreerde fokker heeft daar dan immers een bijdrage aan geleverd.
Voorstel:
Het NBS-bestuur stelt voor om met ingang van het jaar 2018 de prijs van het
fokkersnummer van de NBS te verhogen van € 12,50 naar € 15,00 per jaar voor senioren
en
voor
jeugdleden
van
€ 6,25 naar € 7,50 per jaar en dan de verenigingen en speciaalclubs de mogelijkheid te
geven om gratis hun website bij die van de NBS onder te brengen.

27. Verenigingsvoorstellen
Voorstel 1
Voorstel ingediend door “Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken”
Voorstel
Op Sierduivententoonstellingen waar meer dan 1.000 sierduiven zijn ingeschreven, het
minimale aantal van 75 te keuren sierduiven per keurmeester, welke twee Erecertificaten
mogen toekennen, op de volgende wijze aan te passen. "De totale inzending sierduiven te
delen door 75 en dan per keurmeester met een minimum van 70 elk twee Erecertificaten
toe te laten kennen. Mocht er nog een restaantal overblijven, dan bij minimaal 40 sierduiven
één Erecertificaat laten toekennen".

Toelichting
Uitgaande van maximaal 90 sierduiven per keurmeester. Bij het restaantal geeft het de
organisatie meer speelruimte om een keurmeester met beperkte bevoegdheid, vaak met
specialisme op een ras of groep, in te zetten. Hieraan wel gekoppeld dat er afspraken
worden gemaakt met de Speciaalclub om het kostenaspect acceptabel te maken. Als
voorbeeld: Een Clubshow heeft 45 inschrijvingen. Het verschil met 75 is dan 30.
Keurmeesterskosten € 1,50 per duif maakt € 45,00 bijdrage van de Speciaalclub. Zo het
was geregeld, gaf in de praktijk problemen. Vooral om een keurmeester aan 75te keuren
sierduiven te laten komen. In diverse gevallen moest er een klein aantal van minder
passende rassen aan toegevoegd worden om aan 75 te komen. Zo dit voorstel nu
aangeleverd wordt, lijkt het op het systeem van de R-prijzen. Ten opzichte van het huidige
systeem is het kosten neutraal. In het NBS voorjaarsoverleg te Barneveld werden getallen
genoemd van minimaal of zelfs maximaal 60 of 65 sierduiven per keurmeester.

Voor een organisatie van een show is de kostenpost keurmeesters een heel belangrijke.
Door minimale en/of maximale aantallen van 60 of 65 in te gaan voeren, betekent dit dat
ook de kosten omhoog gaan en de vraag is of dit wenselijk is. Veel
tentoonstellingsorganisatie hebben al moeite om een show financieel gezond te houden.
In de praktijk is inschrijfgeldverhoging dan het gevolg. Ook verhoogt het de kosten van de
NBS. Naast het financiële aspect speelt ook dat Speciaalclubs wensen gaan uiten wat
betreft aantallen. Wanneer van een Clubshow 80 dieren worden ingezonden en er een
maximum van 65 geldt, zal toch een deel naar een andere keurmeester moeten. Bij een
hoger minimum zal ook een Speciaalclub beter haar best doen om een keurmeester een
volle keuring te geven. Hoe lager de aantallen gesteld worden hoe minder dieren er
ingezonden zullen worden, zeker bij een Clubshow. Voor het indelen van de rassen per
keurmeester blijft hetzelfde probleem bestaan als in de oude situatie.
Namens S.A.O. & Keistadshow Amersfoort,
Ane Visser

Pré-advies bestuur NBS:
Het voorstel van SAO houdt in – bij een sierduivenshow met meer dan 1.000 ingeschreven
sierduiven – een gewogen gemiddelde toe te passen per keumeester. Uitgangspunt daarbij

is het totaal aantal ingeschreven sierduiven delen door 75 en vervolgens mogen de
keurmeesters met een minimum van 70 sierduiven 2 erecertificaten te kunnen toekennen.
Bij een restaantal vanaf 40 sierduiven kan dan één erecertificaat worden toegekend.
In de toelichting die daarbij wordt gegeven wordt uitgegaan van maximaal 90 sierduiven
per keurmeester. Dit uitgangspunt is onjuist. In het FB Tentoonstellingsreglement is
expliciet opgenomen dat een keurmeester per keurdag maximaal 80 sierduiven mag
keuren. In uitzonderingsgevallen, bijv. bij een geringe overschrijding van enkele dieren van
één ras of rasgroep, of bij plotselinge ontstentenis van een keumeester, mag het maximum
aantal van 80 ter keuring aangeboden enkele nummers met maximaal 10 worden
overschreden.
Voorts stelt SAO dat bijv. bij een clubshow waarbij 80 dieren worden ingeschreven en er
een maximum van 65 dieren zou gelden, een restdeel naar een andere keumeester zou
moeten.
Ook dit is niet juist. De keurmeester mag maximaal 80 ingezonden sierduiven keuren.
Ook wordt door SAO een voorbeeld gegeven met een aantal inschrijvingen van een ras
van een speciaalclub, waarbij de speciaalclub een bepaald bedrag moet bijbetalen om een
bepaald financieel tekort bij te passen.
Het is geen goede zaak dat speciaalclubs gaan betalen om het aantal ingeschreven
sierduiven op een bepaalde wijze te beïnvloeden ten gunste van het aantal toe te kennen
erecertificaten in dat ras of in meerdere rassen van de speciaalclub.
Voor de tentoonstelling houdende organisatie en voor de NBS als toekennende organisatie
moet tevoren duidelijk zijn welke prijzen kunnen worden toegekend. Een variabel aantal
dieren per keurmeester met veel onzekere factoren (aantal keurmeesters / aantal
ingeschreven sierduiven) is onwenselijk en is niet uitvoerbaar.
Dit voorstel komt voorts niet overeen met de wensen zoals door de aanwezigen geuit in
het Voorjaarsoverleg.
Het bestuur volgt de wensen van het Voorjaarsoverleg en ontraadt dan ook aanneming
van dit voorstel.

Voorstel 2
Voorstel ingediend door de Oud Hollandse Meeuw Club
Voorstel stemmen NBS
Op dit moment is het zo dat tijdens de NBS-vergaderingen een aanwezige op de
jaarvergadering slechts stemmen mag uitbrengen voor één vereniging, ongeacht of dit een
speciaalclub is of een plaatselijke vereniging. De stemverhoudingen tussen plaatselijke
verenigingen en speciaalclubs is echter anders: de plaatselijke vereniging heeft het aantal
stemmen gelijk aan het aantal fokkerskaarthouders binnen die vereniging, een
speciaalclub heeft slechts één stem ongeacht het ledenaantal van de speciaalclub. De
achterliggende gedachte hierbij is dat ieder fokker anders net zoveel stemmen zou hebben
als het aantal lidmaatschappen dat hij heeft bij NBS-aangesloten verenigingen.
Al langere tijd hebben we te maken met een vergrijzing in onze sport, waardoor het aantal
leden van de verschillende verenigingen tanende is, evenals het aantal potentiële
bestuursleden binnen die verenigingen. Hierdoor komt het veelvuldig voor dat actieve

(bestuurs-)leden van plaatselijke verenigingen ook actief (bestuurs-)lid zijn van één of meer
speciaalclubs.

Tijdens de NBS-vergaderingen kan het daardoor voorkomen dat er van een speciaalclub
geen officiële vertegenwoordiging is, terwijl er wel leden aanwezig zijn die de plaatselijke
sierduivenvereniging vertegenwoordigen. Voorbeeld van de Oud-Hollandse Meeuw Club:
tijdens de NBS-vergadering zijn bijna altijd Oud-Hollandse Meeuwfokkers aanwezig, maar
toch wordt de Oud-Hollandse Meeuw Club niet vertegenwoordigd, omdat betreffende leden
hun plaatselijke sierduivenvereniging al vertegenwoordigen. De keuze voor de plaatselijke
sierduivenverenging is logisch, gezien de gunstiger stemverhouding.
De Oud-Hollandse Meeuw Club stelt voor de mogelijkheid voor vertegenwoordiging
zodanig te wijzigen dat aanwezigen die een plaatselijke vereniging vertegenwoordigen,
daarnaast ook stemmen mogen uitbrengen voor één of meer speciaalclubs. In theorie kan
het dan voorkomen dat betreffende aanwezige voor een voorstel stemt vanuit de
plaatselijke sierduivenvereniging en tegen het voorstel vanuit de speciaalclub (of
andersom). Dit is afhankelijk van hetgeen besproken is in de besturen van betreffende
verenigingen. Bij een ordelijke stemprocedure hoeft dat geen belemmering te zijn.
Hierbij wordt de regel dat iemand slechts één plaatselijke vereniging mag
vertegenwoordigen gehandhaafd, omdat in theorie anders één persoon de volledige
sierduivenwereld zou kunnen vertegenwoordigen.
Jan Kastelein, secretaris OHMC.

Pré-advies bestuur NBS:
De Oud Hollandse Meeuw Club raakt een onderwerp aan dat ook binnen het NBS-bestuur
de aandacht heeft getrokken. Het NBS-bestuur onderschrijft de zorgen van deze
speciaalclub dan ook van harte. Het vraagstuk van de vertegenwoordiging bij stemmingen
is echter slechts één van de onderwerpen waar onze organisatie in haar huidige statuten
tegenaan loopt.
Artikel 8 van de huidige statuten verhindert dat aan de gevraagde wens van de OHMC
wordt voldaan. Aannemen van dit voorstel vereist aanpassing van de statuten van artikel
8.
Aangezien het NBS-bestuur bij aanname van bestuursvoorstel 4 al aangeeft een
commissie te zullen gaan benoemen die de statuten aan kritisch onderzoek zal gaan
onderwerpen en voorstellen voor aanpassing te zullen doen, stelt het NBS-bestuur voor
om dit vraagstuk aan deze te installeren commissie mee te geven.
Het NBS-bestuur ontraadt de Algemene Vergadering dan ook om dit voorstel aan te
nemen.
Voorstel 3
Voorstel ingediend door de Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduiven
Club
Voorstel
Tijdens bezoeken aan onze tentoonstellingen valt het steeds weer op, dat bij voetbevederde
duiven met een groot en middelgroot voetstuk, de kooien redelijk klein zijn. De voetstukken
komen tijdens de bewegingen in de koor telkens met hun voetstuk tegen de tralies van de

kooien. Dit is slecht voor de dieren, maar heeft ook gevolgen voor het vervolg. Wil men een
duif nog een keer kunnen showen, dan zal de fokker maatregelen moeten nemen, die in onze
veranderende maatschappij niet meer gewenst zijn. Ook leden van onze speciaalclub
worstelen met dit probleem.
Ons voorstel, om dit probleem op te lossen is eenvoudig te verwezenlijken.
Leg blokjes van 3 cm dik, gezaagd in de vorm van een gelijkzijdige 3/hoek onder de kooien
in de onderbak. Het voetstuk zal dan veel minder gemakkelijk tegen de zijkanten van de
kooien kunnen komen, en zich te beschadigen.
Dit voorstel is op onze voorjaars clubdag besproken en als zeer bruikbaar gewaardeerd.
Ton Brouwers, secr KSTC.
Pré-advies bestuur NBS:
Het verzoek van de KSTC is een sympathiek voorstel en laat zien dat de speciaalclub bezig
is met het welzijn van hun dieren. In de eerste zin van hun voorstel geven ze aan dat de
kooien waarin de dieren worden tentoongesteld redelijk klein zijn. Het zou dan ook meer
voor de hand hebben gelegen dat zij, eventueel in samenspraak met andere partijen,
grotere kooien op de shows zouden hebben voorgesteld. Ook bij aanname van hun
voorstel blijven de kooien redelijk klein.
Daarnaast kleven er nog enkele praktische bezwaren aan het voorstel waardoor het slecht
uitvoerbaar wordt.
Helaas neemt de ruimte voor de dieren niet toe en de kans op beschadiging van het
voetstuk neemt ook nauwelijks af. Als er klosjes in de hoeken van de bakken gelegd
worden waardoor de kooien drie centimeter omhoog komen, profiteren de dieren in de
buitenste kooien van de bakken daar maar aan één kant van. De buitenkant en de vooren achterkant blijven immers even dicht tegen de rand van de bak staan. De dieren in de
binnenste kooien lijken aan de twee zijkanten van hun kooi enig voordeel te hebben maar
kunnen gehinderd worden door de voetbevedering van hun buren. Het uitvoeren van dit
voorstel levert dus nauwelijks voordeel voor de dieren op.
Daarnaast wordt de gehele opstelling door het plaatsen van blokjes van drie centimeter
dikte in de hoeken van de bakken een stuk instabieler omdat de kooien dan nog nauwelijks
onder de rand van de bak blijven, zeker bij een wat lossere ondergrond.
Het NBS-bestuur onderschrijft de redenen die tot indienen van dit voorstel hebben geleid
maar is van mening dat hiervoor een andere oplossing moet worden gezocht en ontraadt
de vergadering dan ook aanname van dit voorstel.

28. Rondvraag
29. Sluiting

Middagprogramma ALV
In het middagprogramma zal de bekende duivendierenarts drs. De Weerd uit Breda een lezing
over de gezondheid van onze duiven houden waarbij hij aandacht zal schenken aan de meest
voorkomende ziekten die ook bij onze vastzittende sierduiven kunnen voorkomen met daarbij
aandacht voor de mogelijke oplossingen. Uiteraard zal er gelegenheid zijn tot het stellen van
vragen over eventuele specifieke problemen.

De heer De Weerd is zeer bekend in de postduivenwereld. Hij is sinds 1972 gespecialiseerd
in de medische en sporttechnische begeleiding van postduiven. Als zoon van de in de
postduivenwereld wereldberoemde Piet de Weerd kreeg hij alles wat met duiven te maken
heeft met de paplepel ingegoten. Hij heeft zich als duivendierenarts gevestigd in Breda waar
liefhebbers uit binnen- en buitenland zijn kliniek bezoeken voor consulten. Naast zijn kliniek in
Breda bestaat zijn bedrijf uit klinieken in Polen, China en het Verenigd Koninkrijk.
Voor een optimale begeleiding van duiven heeft hij een productenlijn onder de naam Belgica
de Weerd opgericht. Al deze producten zijn na eigen research in Breda ontwikkeld en worden
G.M.P. geproduceerd in eigen regio. Uiteraard zijn deze producten vrij van doping en zijn ze
voor de introductie door topspelers in de duivensport getest.
Meer informatie kunt u vinden op www.belgicadeweerd.com

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via pr@sierduif.nl

