We zitten alweer in april ,de vroege kwekers hebben de eerste jongen al op
stok, wellicht doen ze nog een tweede ronde.
Voor de koud kwekers moet het nu onderhand wel gaan beginnen, hopende
dat zij direct mooie nesten hebben, want wat moet een vogelvereniging
zonder vogels op onze tentoonstelling.
Even terug komend op de J.A.V. van Februari, de notulen staan in dit
verenigingsblad, een vlot verlopen avond en Jean-Paul Willemse zit nu als
algemeen bestuurslid in het bestuur, we zijn weer met vijf man.
Maar we moeten onze vereniging wel met zijn alle draaiende houden, alleen
het bestuur lukt niet.
De lezing van Leida Rozeman , over de vogelopvang in Utrecht, had
bijzonder de aandacht.
Een totale andere vogelwereld, maar toch ook raak vlakken, waar wij mee
bezig zijn.
Op 10 April is er een lezing over voeding door Peter Breedenbeek,
keurmeester en vogelliefhebber met speciale aandacht voor voeding.
6 Mei is er de Volière-dag, 13 leden uit Coesfeld komen dan een bezoek
brengen aan 7 volières van verschillende leden van onze vereniging.
Alle gegevens staan in dit blad, dus leden die ook willen kijken bij deze
volières, lees goed de tekst.
Aan het eind van die dag, gaan we gezamenlijk een buffetje gebruiken, waar
en hoe is nog niet duidelijk, maar u moet zich wel opgeven, een wel voor 10
April!!!
Voor de avond van 8 Mei hebben we de gebruikelijke quiz en natuurlijk na
praten over de volière-dag en over de kweek.
Iedereen een prettige vakantie toegewenst en we zien elkaar weer in
september.
Groetjes Ton Jacobse

Notulen Algemene Jaarvergadering (JAV) op
13 februari 2018.
Aanwezig waren: J. Wildschut, R. Beijen, J.P. Willemse, G Willemse,
T. Hoogland, R.J. Hendriksen, J. van Rooijen, P. Wauben, H.A. Jansen,
A. Donselaar, H. Rozeman, K. van Rijn, P. Methorst, R. Wauben
(Redacteur), T. Jacobse (Voorzitter), R.E. Jacobse
(materiaalcommissaris), R. van Zanten (secretaris, notulist).
Afwezig m.k.g.: H. de Vos, J. Rietveld en J. Delissen. Rest van de
leden heeft geen moeite genomen om even af te melden.

Opening en 2. Mededelingen;
De Voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet de
aanwezigen welkom
De voorzitter vraagt om extra hulp i.v.m. ons zeer beperkte bestuur.
Hopelijk hebben we straks bij de bestuursverkiezing een
bestuurslid meer. De leden kunnen het bestuur o.a. steunen door de
contributie op tijd te voldoen, ringen op tijd (1e bestel ronde) te
bestellen, een stukje voor ons verenigingsblad te schrijven, hulp
aan te bieden tijdens onze jaarlijkse TT en prijzen te regelen voor
onze verloting tijdens de jaarlijkse TT. Ook is het van belang het
gehuurde of geleende materiaal SCHOON terug te brengen.
Districts TT: Niemand van onze vereniging heeft daar ingezonden.
Dit is wel voor het eerst.
Vogel 2018 in Zwolle: Ton en Rogier Jacobse hebben hieraan
deelgenomen. Ton Jacobse behaalde daar 3 prijzen, Brons voor
stam Rijstvogels en stel Rijstvogels. Hij werd kampioen stel
Rijstvogels.
De verlichting was daar duidelijk een stuk minder. Het grote
pluspunt was het makkelijk inbrengen van de vogels.

Wereldkampioenschappen in Italië; Hier behaalden Ton Jacobse
een 2e en 3e prijs stam Rijstvogels en Ruldof Hüntemann een 1e
prijs stam en een 2e prijs enkeling met zijn Forpus Oogring Groen.
TT Austerlitz en onze TT lopen gelijk wat datum betreft. De datum
voor 2019 staat ook al vast, daar de keurmeesters al daarvoor
gecontracteerd zijn. Voor 2020 moeten we even bekijken of we
kunnen gaan schuiven.

3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Deze digitale stukken (m.u.v. verslag kascommissie in papieren
vorm) zijn in te zien bij de secretaris.

4. Notulen JAV 14 februari 2017:
Deze worden doorgenomen en er zijn geen echte op- of
aanmerkingen. Hennie Jansen merkt echter nog op dat bij de
Rondvraag punt 1 niets aangedaan is. Klopt, maar als alle tekst
dezelfde lettertype en grote heeft komt het vaak niet uit met de
pagina-indeling. De redacteur zal het meenemen. Verder is P.J.
Harder een parkieten keurmeester en geen tropen keurmeester. Rogier
bedankt voor het maken van dit verslag.

5. Financieel verslag:
Bij de staat van baten en lasten moet 2018 staan i.p.v. 2017. Zoals
men kan zien is de opbrengst van de verlotingen erg belangrijk. Het
zijn toch de opbrengsten van de leden zelf tijdens de avonden.
Diverse posten worden nog even doorgelopen. Helaas is er een klein
verlies. Het is gewoon niet anders. Het bestuur doet zo zuinig
mogelijk aan. Ton bedankt voor het vele werk en het beheer van onze
centjes.
Verslag materiaalcommissaris:
Nieuwe lijst in verenigingsblad, alleen wat behangtafels bijgekomen.
Rogier bedankt.

Verslag secretariaat:
Het uitgebreide verslag is te lezen in het verenigingsblad. Er zijn geen
op- of aanmerkingen.
Rijk bedankt.
Verenigingsblad/Website:
Hiervoor graag copy aanleveren!!.
Rolf bedankt voor het werk, maar ook zeker de bezorgers van het
blad bedankt.

6. Kascontrole commissie:
John Delissen en Ton Hoogland hebben de kas gecontroleerd en goed
bevonden. Volgens Ton was het een zeer gezellige avond. Het verslag
en kasboek zag er erg keurig uit. Zij vragen décharge van het bestuur
te verlenen. En zo, neem ik aan, geschiede, want de aanwezigen
reageerde nauwelijks of niet.
Ton Heel erg bedankt.
Verkiezing nieuwe kascontrole commissie: Ton Hoogland en John
Delissen en als reserve Han Rozeman.

7. Verzoek aan de leden:
Werving van advertenties voor verenigingsblad/catalogus en of
sponsering op andere wijze. Ko van Rijn: in Houten hadden ze een
sponsorpagina. Nadeel is wel dat het weer vanuit de leden moet
komen. Misschien grote bedrijven benaderen zoals Witte Molen.
Maar is er dan iemand die dit op zich wilt nemen? Het blijft stil. Dus
maar weer verder het volgende punt.

8. Discussie voortbestaan:
Rijk en Ton houden nog vol … maar hoe lang nog? Het hangt er ook
van af of we met plezier de club kunnen blijven runnen. Tot nu toe is

dat gelukkig het geval. En gelukkig krijgen we hopelijk versterking
binnen het bestuur.

10. Bestuursverkiezing:
Rogier Jacobse stelt zich herkiesbaar en Jean Paul Willemse
verkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, dus beiden zijn gekozen
voor zitting in het bestuur. De aanwezigen vinden het niet nodig om
de stembriefjes in te vullen. Jean Paul gaat zich o.a. bezighouden met
de invulling van de avonden en de contacten met de keurmeesters.

11. Begroting:
In 2018 is het voor de 40e keer dat de “Coesfelders” in de Bilt komen.
Dan wil het bestuur voorstellen wat extra’s te doen. Er is daarvoor €
1000, = voor uitgetrokken.
Opbrengst catalogus is miniem, komt ook doordat de leden en enkele
genodigde deze gratis krijgen.

12. Voorstellen:
We willen weer een volièredag organiseren en wel op 6 mei. Dit
i.v.m. 40-jarig samenkomen “Coesfelders” en onze leden. Aantal
leden zijn al gepolst en een paar zijn bereid gevonden om hun volière
open te stellen voor bezoek. Eind van de dag een buffetje met een
borreltje. ALLE LEDEN zijn van harte welkom. De aanwezige leden
gaan akkoord met dit voorstel.

13. Vaststellen Tentoonstellingscommissie:
De leden van voorgaand jaar ontvangen wederom een uitnodiging.
Problemen zijn voor Rolf - en Pierre Wauben i.v.m. Austerlitz en
Arie Donselaar weet het nog niet.

14. WVTTK:
Niets aan de orde zijnde op naar punt 15.

15. Rondvraag:
Ko van Rijn; hebben we last van leden die hun contributie niet
betalen? Ja, deze krijgen een herinnering. Als ze dan nog niet betaald
hebben schrijven we ze uit bij de Bond. Dit wordt goed in de gaten
gehouden.
Ton Hoogland; we moeten nadenken over het
vakbekwaamheidsdiploma per 2020. Iedereen moet dan de wet
kennen. Er volgt een discussie heen en weer. We zullen het wel even
afwachten. Zoiets moet eigenlijk vanuit de Bond komen. Ton blijft dit
voor ons volgen.
Hennie Jansen; graag eens wat andere keurmeesters voor onze
Tentoonstelling. Dit kan niet eerder voor 2020, t/m 2019 zijn de
contracten al binnen. Jean Paul gaat dit coördineren.
Verkoop vogels tijdens de TT. Wat gaan we daaraan doen? Dit heeft
voor ons geen prioriteit. Ligt natuurlijk aan het aantal vogels dat
daarvoor ingebracht wordt. Vorig jaar was het wel erg karig. Dat kan
per jaar verschillen. Misschien ook een idee dat de leden die hun
vogels in eigen TT kooien te koop aanbieden. Scheelt wel veel werk.
Wordt over nagedacht.
Hij vraagt zich af wat de waarde van de oorkondes is. Dit jaar maakt
hij ze nog, maar niet meer vanaf 2019. Op zo’n oorkonde staat wel
het aantal prijzen die diegenen heeft gewonnen en niet op dat
bekertje. Ook dit is een aandachtspunt.
Hoe zit het dan met de prijzenindeling? Gewoon doorgaan zoals we
het nu doen of overgaan op goud, zilver en brons? Wij zijn ervan
uitgegaan dat iedere inzender een prijsje krijgt. Gaan we ook over
nadenken.
In welke groep valt nu het Bondskruis? De tropen.
Graag in het verenigingsblaadje vermelden wie heeft op gezegd als
lid en wie er als nieuw lid is bijgekomen. Zullen we aan gaan werken.

16. Sluiting:
Ton sluit de vergadering om 21:30 uur en bedankt iedereen voor
aanwezigheid en input.

Voor meer informatie ga je naar
www.nbvv.nl
of
http://www.vogelverenigingdebilt-bilthoven.nl/links.html

Voliere-dag 6 Mei 2018
*Zondag 6 mei 2018 zullen 13 leden van Vogelfreunde Coesfeld een
bezoek aan onze vereniging en haar leden brengen.
*Doel van dit bezoek is om eens op een andere wijze met elkaar in
contact te komen met de leden uit Coesfeld en hen eens te laten zien
hoe leden van onze vereniging hun vogels huisvesten en verzorgen.
WAT EN HOE GAAN WE DIT DOEN.
* Op genoemde zondag zullen de 13 leden uit Coesfeld om 12,00 –
12.30 uur in De Bilt aankomen, de ontvangst is bij Ton Jacobse.
* 9 Leden zullen de volières bezoeken en 4 dames zullen naar Utrecht
gaan.
* Na ontvangst gaan we in 3 groepjes van 3 man, plus een begeleider,
een bezoek brengen aan de volgende kwekers.
-Jan van Rooijen
-Joop Wildschut
-Rogier Jacobse
-Jean Paul Willemse
-Rolf Wauben
-Ruth Beijen
-Ton Jacobse

Neophema's parkieten
Parkieten
Zebravinken
Tropen
Grasparkieten
Postuur kanaries
Rijstvogels, Zebravinken

* Bij elke kweker zal steeds, afwisselend een groepje (totaal 4
man)in/rond het hok aanwezig zijn.
Het is wel de bedoeling dat we alle 7 kwekers bezoeken, dit houdt in dat
we per kweker +/- 25 minuten uittrekken. ( incl. reizen)
* Nadat alle kwekers door de drie groepjes zijn bezocht treffen we
elkaar, ook de mensen waar we een bezoek aan gebracht hebben, en die
zich opgegeven hebben bij de secretaris om ongeveer 17.00 uur bij café
Miltenburg, oude Brandenburgerweg, in Bilthoven.

* Onder het genot van een drankje en een Buffetje kunnen we dan
gezamenlijk na praten wat we die dag gehoord en gezien hebben.
Aanvang 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur.
* Omdat we vanaf 13,00 uur tot 17.00 uur onderweg zijn vragen wij
enkele van u om de bezoekers van een kopje koffie of een drankje te
voorzien.
* Als Chauffeur/begeleider zullen Rijk van Zanten, Hennie Jansen en
Han Rozeman aanwezig zijn.
* Voor de 4 dames die uit Coesfeld komen, met de bus naar Utrecht en
wandeling maken door de stad, begeleid door enkele dames uit De Bilt
* Voor alle leden die ook de volières willen bezoeken kan dat, dan even
opgeven voor een lijst met geopende volières voor die dag bij Ton
Jacobse 030 2200930,de volières kan men bezoeken van 13.00uur tot
16.30 uur.
* Voor leden die ook aan het buffet willen deelnemen die moeten zich
wel opgeven bij Rijk. Tel 030-2290275.

Vogelverkoop........hobby of bedrijf?
Tekst: Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV.
Februari en maart zijn van die maanden waarin veel vogelliefhebbers hun
vogelbestand klaar maken voor het komende broedseizoen.
Diverse fokprogramma’s worden opgesteld en vaak blijkt dan toch dat een
aantal vogels niet in deze programma’s passen en overgedragen kunnen
worden aan andere fokkers.
Dat er veel belangstelling is voor deze vogels, blijkt wel uit het feit dat juist
in de genoemde maanden vele vogelmarkten worden georganiseerd.
Diverse vogelsoorten verwisselen van fokker en worden daarna ingezet voor
het fokken van nakomelingen.
Op deze wijze wordt respectvol omgegaan met de vogels waar door
bijvoorbeeld het loslaten in de natuur of het vaak illegaal doden wordt
voorkomen.
En dan gaat het mis!
Fokkers, die hun niet inzetbaar vogelbestand ten verkoop aanbieden op een
vogelmarkt,
kunnen in aanraking komen met de Nederlandse wetgeving en dan vooral
ook met handhavers van deze wetgeving in de vorm van inspecteurs van
diverse (overheid) diensten.
Deze inspecteurs richten zich vooral op het begrip “bedrijfsmatig verkopen”
van in ons geval de diverse vogelsoorten.
Feitelijk wordt iedereen in de vorm van een “waarschuwing” er van
beschuldigd thuis een verkoopinrichting voor vogels te hebben.
Men krijgt ter plaatse niet eens de mogelijkheid aannemelijk te maken dat
men een hobbymatige fokker is.
Het beleid van de NBvV is gericht op het uitgangspunt dat haar leden
hobbymatig en duurzaam vogels houden en of hiermee fokken.
Met in acht neming van de daarvoor geldende wetgeving en het door de
NBvV opgestelde “Reglement ten aanzien van het hobbymatig fokken met
kooi- en volièrevogels”.
In dit reglement worden drie fokrichtingen omschreven die alle als basis het
welzijn van de nakomelingen hebben. De leden van de NBvV richten hun
fokrichtingen en fokprogramma’s
niet op het fokken van vogelsoorten op de verkoop. Iets dat bijvoorbeeld
honden- en kattenfokkers vaak wel doen.
De wetgeving.

Rond het verkopen van vogels (gezelschapsdieren) speelt de “Wet Dieren”
een belangrijke rol en dan vooral de daarbij behorende wijziging van 17 juni
2014 op het “Besluit houders
van dieren”.
Hoofdstuk 3, paragraaf 2 handelt over het bedrijfsmatig verkopen, afleveren,
houden ten
behoeve van opvang of fokken met gezelschapsdieren.
Verboden.
Basis van deze paragraaf is het verbod om gezelschapsdieren:
- te verkopen;
- ten verkoop in voorraad te houden;
- af te leveren;
- te houden ten behoeve van opvang;
- te fokken ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen.
Uitgangspunt is daarbij het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten in een
inrichting, of onder voorwaarden op tentoonstelling, beurs of markt.
Onder een inrichting wordt een aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes
verstaan waarin de verboden activiteiten plaats vinden.
Vrijstelling.
Iedereen die bedrijfsmatig de activiteiten uitoefent die bij de verboden zijn
genoemd, heeft vrijstelling van dit verbod als wordt voldaan aan paragraaf 2
van hoofdstuk 3.
Vervolgens bestaat deze paragraaf uit een opsomming van verplichtingen.
Uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen.
Eerder is al aangegeven dat wij, als uitgangspunt nemen dat leden van de
bond hobbymatig en duurzaam vogels fokken. Vanuit deze hobby worden
vogels ten verkoop aangeboden, terwijl dat eigenlijk verboden is en de
vrijstelling voor bedrijfsmatige vogelverkopers niet op ons van toepassing
is.
Het “Besluit houders van dieren” voorziet in een uitzondering voor nietbedrijfsmatig handelen in artikel 3.6, tweede lid. Hierin wordt vermeld dat
alle in paragraaf 2 genoemde verplichtingen, die dus gelden voor een
bedrijfsmatige verkoper van vogels, niet van toepassing zijn indien degene
onder wiens verantwoordelijkheid de verboden activiteiten
toch plaats vinden aannemelijk maakt dat er bij uitoefening van de
activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.
Het aannemelijk maken.

Eigenlijk moet je bewijzen dat je een hobbyist bent, niet kunt leven van de
netto opbrengst van je hobby en of thuis geen vogelwinkel runt. De
wetgever helpt ons daar echter niet bij.
Achter het “Besluit houders van dieren” is een “nota van toelichting”
opgenomen.
Een nota van toelichting is geen wettekst en heeft geen rechtskracht. Het
wordt geschreven
om het “Besluit houders van dieren” voor de gebruiker wat begrijpelijker te
maken.
Opmerkelijk is dat in deze nota een aantal argumenten (indicatoren) worden
aangevoerd, die
aangeven dat als je hieraan voldoet, je kan worden beschouwd als een
bedrijfsmatige handelaar in vogels. Een dankbaar argument is
“gezelschapsdieren worden verkocht aan
anderen dan familie en vrienden”.
Dit houdt in dat wanneer je een of meerdere vogels, het aantal wordt niet
genoemd, aan een
onbekende verkoopt, dan ben je bedrijfsmatig bezig. Maar nogmaals,
dergelijke argumenten hebben geen enkele rechtskracht.
Het is daarom dan ook merkwaardig dat inspecteurs op basis van het als
voorbeeld genoemde argument het “Besluit houders van dieren” handhaven
op basis van argumenten
die zijn opgenomen in een nota van toelichting en niet op de wettekst zoals
terug te vinden is in artikel 3.6, tweede lid.
Omdat de wetgever in de richting van de hobbyisten geen voorbeelden van
argumenten geeft voor het aannemelijk maken van het niet-bedrijfsmatig
handelen, heeft de NBvV deze zelf opgesteld.
Argumenten waarmee leden van de bond aannemelijk kunnen maken dat zij
nietbedrijfsmatig vogels verkopen, zijn al gepubliceerd in het septembernummer
2016 van Onze Vogels. Blijkbaar herinneren velen zich hier niets meer van.
Hieronder zetten we de NBvV argumenten nog eens op een rijtje:
Het houden van en fokken met gezelschapsdieren door gespecialiseerde
liefhebbers vindt
hobbymatig plaats in een beschermende behuizing en onder gecontroleerde
omstandigheden.
Dit kan met onderstaande indicatoren aannemelijk worden gemaakt:
- De gezelschapsdieren worden gehouden als liefhebberij en vormen als

ontspannende activiteit een invulling van de vrije tijd van de houder zelf.
- Het aantal dieren dat wordt gehouden en waarmee wordt gefokt, is
afgestemd op de beschikbare ruimte voor huisvesting in relatie tot de
perceelgrootte. Daarbij worden maatregelen getroffen om hinder voor de
omgeving te minimaliseren.
- De gespecialiseerde houder van gezelschapsdieren die ook met de onder
zich
hebbende dieren fokt, heeft een voor zich zelf vastgelegd fokprogramma en
fok doel.
- Dit fokprogramma is niet gericht op een winstoogmerk, gelet op de
verhouding tussen kosten en opbrengsten.
- Het houden, fokken en een al dan niet gratis overdracht aan derden, vormt
geen
wezenlijke inkomens bestandsdeel.
- De omvang van de fokkerij wordt middels identificatie en registratie
vastgelegd.
- Voor de uitoefening van de hobby worden geen soorten aan de natuur
onttrokken.
- Voor het verkrijgen van goede fokdieren wordt met in achtneming van de
regelgeving
voor de gezondheid en welzijn van dieren een beroep gedaan op bekende en
betrouwbare fokkers.
- Fokkers vormen de bron voor particulieren en leken om aan fraaie en
gezonde vogels en kleindieren te komen.
Wat is dus NIET van toepassing?
Als je dus overéénkomstig de wettekst in artikel 3.6, tweede lid aannemelijk
hebt gemaakt dat je hobbymatig en dus niet-bedrijfsmatig vogels verkoopt,
dan zijn de verplichtingen zoals
die zijn opgenomen in paragraaf 2 niet van toepassing.
Deze zijn:
M.b.t. Inrichting Het begrip inrichting is niet van toepassing op een nietbedrijfsmatige vogelliefhebber.
De noodzaak je vogelverblijven aan te melden is niet aanwezig.
M.b.t. Uniek Bedrijf Nummer (UBN)
Een UBN nummer hoeft niet aangevraagd te worden voor één of meerdere
vogelverblijven
op één adres, omdat van daaruit niet bedrijfsmatig vogels worden verkocht.
M.b.t. Administratie
.

Omdat de vogelverblijven niet beschouwd kunnen worden als een inrichting,
hoeft geen
administratie van de daarin verblijvende vogels te worden bijgehouden

M.b.t. Vakbekwaamheid
Omdat de vogelverblijven van een niet-bedrijfsmatige houder van
vogels niet beschouwd kan worden als een inrichting en in die
vogelverblijven geen bedrijfsmatige toezichthouder werkzaam is, hoeft
de vogelhouder niet te voldoen aan de eis in het bezit te zijn van een
door Onze Minister erkend bewijs van vakbekwaamheid. (art. 3.11 en
6.6)
M.b.t. Quarantaine ruimten
De niet-bedrijfsmatige houder van vogels hoeft niet te voldoen aan de in
het “Besluit houders van dieren” geëiste drie afzonderlijke ruimten voor
het huisvesten en verzorgen van zieke vogels (art. 3.13)
M.b.t. Informatieverstrekking
Bij verkoop van een vogel hoeft de niet-bedrijfsmatige verkoper van
vogels geen schriftelijke
informatie te verstrekken, zoals deze geëist wordt in artikel 3.17 en
3.18.
TENSLOTTE
Mocht u, om wat voor reden ook, een schriftelijke waarschuwing
krijgen van een inspecteur die belast is met de handhaving van het
“Besluit houders van dieren” en hulp willen bij een eventueel
vervolgtraject, neem dan via het Bondsbureau NBvV contact op met de
Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV.

Dinsdag 13 Maart
Leida Rozeman is werkzaam bij Stichting vogelopvang te Utrecht
Het was een leuke en interessante lezing.
Leida gaf ons een goed beeld wat ze daar opvangen en wat ze voor werk
doen. Jaarlijks worden er zo ruim 3 a 4 duizend vogel opgevangen in
Utrecht. Zij doen hun best om de vogels weer terug te krijgen in de
natuur.
Het vogelasiel voor alle zieke en/of gewonde beschermde inheemse
vogels.
Bedankt voor de leuke en interessante lezing.
Willen jullie kijken wat er gebeurd bij de vogelsopvang in Utrecht.
Bezoek dan hun website : www.vogelopvangutrecht.nl

2018
NIET VERGETEN

Dinsdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13 maart
10 april
6 mei
8 mei
5 september
11 september
9 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober

Lezing
Lezing
Volière dag
Quizavond
TT vergadering
Tafelkeuring tropen/parkieten
Tafelkeuring kanaries
Opbouw en in breng vogels TT
Keurdag en opening TT
TT dag + feestavond

Zondag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag

28 oktober
15 november
17 november
18 november
11 december

Afsluiting TT
In brengen bij ton
Opening Coesfeld
Sluiting Coesfeld
Uitreiking wisselbekers

