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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
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Voorjaarsoverleg op 16 februari 2019 in Voorthuizen
Ook dit jaar organiseren we weer een voorjaarsoverleg in samenwerking met de
Keurmeestersvereniging van de NBS in het ons bekende restaurant Buitenlust, Hoofdstraat
89 te Voorthuizen. We vragen u om zich tevoren zoveel mogelijk aan te melden.
In het ochtendgedeelte zal het overleg van de NBS met haar leden plaatsvinden waarbij
zaken die in de liefhebberij leven of onderwerpen die wellicht tot een voorstel voor de ALV
kunnen leiden aan de orde komen.
Op dit moment hebben we al op de agenda staan:
- Nabeschouwing bondsshow en hoe verder
- Datum ALV 2019
- Inlevertermijn voorstellen voor ALV (voorstellen die vóór 15 januari vanuit een
vereniging komen plaatsen we op de site)
- Voorstel Stemprocedure op ALV (zie hieronder)
- Input vanuit de zaal
In de middag worden door diverse keurmeesters een aantal sierduivenrassen besproken met
als doel om de collega keurmeesters te informeren over de stand van het ras en om ze de
specifieke kenmerken waarop bij de keuring gelet moet worden nog even onder de aandacht
te brengen. Zowel voor keurmeesters maar zeker ook voor geïnteresseerde
duivenliefhebbers kan dit een bijzonder leerzaam programmaonderdeel zijn.
De volgende rassen worden besproken:
- Persische roller door H. Nijkamp
- Rijsselse kropper door P. v.d. Spek / R. Hagenauw
- Keulse tuimelaar door W. Halsema
- Vakuitdrukkingen en fouten door Standaardcommissie
Wij nodigen iedereen uit om deze voorjaarsdag op zaterdag 16 februari a.s. in restaurant
Buitenlust, Hoofdstraat 89 in Voorthuizen te bezoeken. Het parkeren is daar gratis. Het
bestuur van de NBS hecht eraan te melden dat wij niet alleen graag onze bestuurders van
verenigingen en speciaalclubs verwelkomen, maar juist heel erg graag al onze
fokkerskaarthouders in ons overleg en afwegingen betrekken. Laat u dus zien en horen!
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Communicatie
Om onze communicatie en onze PR-uitingen wat meer structuur te geven en
wat minder afhankelijk te zijn van individuele inschattingen en mogelijkheden ,
heeft het NBS-bestuur besloten om voor de aansturing van onze communicatie
Robert Hoornstra te vragen dit op zich te gaan nemen. Robert heeft hiermee
veel ervaring. Hij was met deze taak onder andere jarenlang betrokken bij de
Championshow en verzorgt op dit moment nog steeds de communicatie en pr
voor de Noordshow. Wij hebben Robert met het oog op deze taak gevraagd
om voortaan bij de NBS-bestuursvergaderingen aan te sluiten. Aan het einde van dit
verenigingsjaar zullen we met elkaar overleggen of deze inspanningen voor alle betrokkenen
tot een meerwaarde hebben geleid.

Winnaars Europashow Herning
Op de Europashow die van 6 t/m 11 november in Hering werd gehouden, hebben 29 NBSfokkers samen 207 dieren ingezonden. Dit heeft de volgende voortreffelijke successen
opgeleverd:
Europakampioen bij de jeugd werden:
Tom Iterson met een blauwschimmel Gaditano kropper
Leon Kocken met een koperkleurige Thüringer Witstaart
Europakampioen bij de volwassenen:
Ruurd Bosma met een roodzilver Figurita meeuw
Aad Stout met een zwartgetijgerde Stettiner
Jan van der Sloot met een rode Gelderse Slenk
Robert Hoornstra met een zwartwitgebande witplaat Spreeuwduif
Europameister (met het beste kwartet in een ras):
Ruurd Bosma met Figurita meeuwen
Haico Bosma met Showracers
Willem Datema met Damasceners
Wim Halsema met Deense tuimelaars

Bondsshow
En weer bleek de bondsshow van de NBS geen doorgang zoals gepland te kunnen vinden.
Ondanks het feit dat we met zijn allen in juni ons vertrouwen in de Boskoopshow hebben
uitgesproken bleken de betrokken partijen het niet eens met elkaar te kunnen worden. Om
een gelijke situatie als vorig jaar te vermijden, hebben dus in allerijl een besluit moeten
nemen om de bondsshow elders onder te brengen. We hebben als bestuur ervoor gekozen
om de Gelderlandshow te vragen onze bondsshow te willen organiseren. Daarop hebben zij,
na intern beraad, positief op gereageerd.
Inmiddels is de show achter de rug en heeft u zich een oordeel kunnen vormen over hoe een
en ander verlopen is. Op onze voorjaarsdag zal de evaluatie van deze bondsshow
plaatsvinden en zullen we een voorschot op de komende bondshow(s) gaan nemen.

Nationaal Kampioenschap
Om in aanmerking te komen voor het Nationaal Kampioenschap van 2018 kunt u nog dingen
naar de titel van Nationaal kampioen rasgroep. U dient daarvoor de resultaten van één
provinciaal Kampioenschap en de resultaten van de Bondsshow te overleggen waarna u
eventueel als winnaar van uw rasgroep op de ALV in juni gehuldigd kunt worden!
Voor de inzenders van Nonduiven is er bovendien nog de mogelijkheid om Nationaal
Kampioen “Ras van het Jaar” te worden. Voor deze inzenders gelden dezelfde criteria. De
Noordshow in het eerste weekend van januari is de laatste tentoonstelling van het
tentoonstellingsseizoen waarop u punten kunt vergaren. Uw resultaten kunt u tot 1 maart
melden bij R. Bijkerk.
Aanvragen om volgend jaar als Ras van het Jaar te mogen fungeren, kunnen worden
ingediend bij de secretaris van de NBS.
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Aanleveren van voorstellen voor de ALV vóór 15 januari
Om ieder beter de gelegenheid te geven om de voorstellen van bestuur en verenigingen te
bestuderen waarover op de ALV gestemd moet worden, heeft het bestuur op aanraden van
de commissie Statuten besloten dat deze voorstellen vóór 15 januari bij de secretaris van de
NBS aangeleverd moeten zijn. Zie de toelichting hiervoor in het bondsbericht van oktober
2018 op site of in KM.

ALV-voorstel stemprocedure
Inleiding:
Het stemmen en vooral de resultaten van het stemmen worden door veel mensen als
onbevredigend ervaren. Door het systeem van voor of tegen een voorstel door het gehele
aantal fokkersnummers van een vereniging wordt te weinig gedaan met de minderheid van
de betreffende vereniging. Deze van de meerderheid afwijkende stem krijgt niet de
waardering die ze ook verdient. Bovendien kan het voorkomen dat de minderheden voor een
voorstel per vereniging samen toch een meerderheid vormen.
Ook de stem van speciaalclubs die slechts één stem kunnen uitbrengen, levert her en der
discussie op.
Een derde punt van aandacht vormt het gegeven dat een afgevaardigde slechts voor één
vereniging zijn of haar stem mag uitbrengen. In de tijd waarin het lastig is om afgevaardigden
voor een vergadering te vinden, vormt dit soms een belemmering om als vereniging de
bondsvergadering te bezoeken.
Bij aanname van dit voorstel gaat dit voor een periode van twee jaar in vanaf het
verenigingsjaar 2020. In 2022 volgt een evaluatie van de ervaringen en wordt in de ALV van
2022 een definitief besluit genomen.
Op dit moment is de NBS met de speciaalclubs in overleg over hun rol binnen de bond.
Binnen dit overleg kan de stemprocedure voor speciaalclubs een onderwerp van gesprek
zijn. Dit geldt eveneens voor het aantal stemmen dat een afgevaardigde mag uitbrengen.
Voorstel:
De afgevaardigde van een vereniging stemt op de ALV namens de vereniging op basis van
het aantal fokkersnummers dat bij zijn of haar vereniging is geregistreerd. Daarbij geeft hij
zowel de voor- als de tegenstemmen alsmede het aantal onthoudingen voor een voorstel.
De vereniging registreert zelf voorafgaande aan de ALV het aantal voor- tegenstemmers en
onthoudingen. Het is aan de vereniging zelf om te bepalen hoe zij omgaat met de stem van
die leden die om welke reden dan ook geen stem hebben uitgebracht. Stemmen kunnen
alleen via de secretaris van de vereniging kenbaar worden gemaakt.
Vanwege het feit dat de voorstellen voor de ALV op de voorjaarsdag bekend zijn, heeft elke
vereniging voldoende tijd om deze onder de aandacht van haar leden te brengen en om
deze door haar leden van een afgewogen oordeel te laten voorzien.
Een afgevaardigde mag slechts voor één vereniging zijn/haar stem uitbrengen.

ALV-voorstel tentoonstellingsreglement
Het tentoonstellingsreglement, of beter de tentoonstellingsreglementen, wordt een steeds
lijviger boekwerk dat aanhoudend aangepast en van nieuwe regels en voorwaarden wordt
voorzien. Dit komt de leesbaarheid, maar vooral ook de werkbaarheid niet ten goede. Het
NBS-bestuur heeft de reglementen kritisch doorgespit en komt dit jaar met een
vereenvoudiging waarbij veel aanvullende bepalingen, verduidelijkingen en specificaties in
een bijlage geplaatst worden die niet regelmatig aangepast behoeft te worden.
Dit voorstel ligt nog op de werktafel en moet nog met KLN en FB uitgewerkt worden. Het kan
daarom nog niet in deze nieuwsbrief worden opgenomen.
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Fijne kerstdagen en een gelukkig 2019

Het bestuur van de
NBS wenst u en uw
geliefden hele mooie
feestdagen toe en veel
geluk en succes in het
nieuwe jaar.
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