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Beste leden en vrienden van K.N.V. Ornithophilia,
Tijdens de algemene ledenvergadering van K.N.V. Ornithophilia van 14 mei 2018 zijn door de aanwezigen een aantal
belangrijke besluiten genomen. Deze besluiten zijn van invloed op de toekomst van K.N.V. Ornithophilia op de korte
en langere termijn. Het navolgende werd door de aanwezigen besloten:
 De benoeming van de heren Bart Vrolijks en Geert Boink als leden van het bestuur;
 De (her)investering van de in december ontvangen verkoopsom in het nieuw te bouwen bedrijfspand aan de
Doordraai 3 in Bunnik;
 De overdracht van ons kooienbestand indien en zodra wij daarover weer de beschikking hebben;
 De afwaardering van de vordering op de Vereniging Champion Show.
1. De benoeming van de bestuursleden Bart Vrolijks en Geert Boink
Met de benoeming van de heren Vrolijks en Boink wordt het bestuur versterkt met niet alleen veel (levens-)ervaring
en ervaring met de hobbymatige dierenhouderij, maar ook met veel extra kwaliteiten en nieuwe netwerken. Bart
Vrolijks heeft zijn sporen ruim verdiend door zijn betrokkenheid bij de konijnen- en pluimveeliefhebberij en met zijn
passie en steun voor het verenigingsleven. Geert Boink heeft als praktiserend veearts langs die weg de dierenhouderij
leren kennen. Daarnaast is hij de voorzitter van de Stichting Zeldzame huisdierrassen waardoor hij een breed scala
van dierenliefhebbers en hun organisaties en rasverenigingen kent. Mede daardoor is hij ook goed bekend met de bij
de hobbydierhouderij betrokken overheidsorganisaties, wetenschappers etc. Met hen in het bestuur willen wij de
voorstellen maken voor het nieuwe beleid en de nieuwe stappen die uiteraard aan uw oordeel worden voorgelegd.
2. De herinvestering in de Doordraai 3 in Bunnik
Inmiddels zijn naar aanleiding van het door de algemene ledenvergadering genomen besluit de contracten met
betrekking tot de herinvestering getekend. De notaris heeft de leveringsakte gepasseerd zodat K.N.V. Ornithophilia
eigenaar is van onroerend goed. Hierop wordt in de loop van dit jaar een degelijke bedrijfsunit gebouwd die
waarschijnlijk in de eerste helft van 2019 verhuurd kan worden. Een en ander betekent ook dat 2018 een
verenigingsjaar wordt van uitgaven en investeringen voor K.N.V. Ornithophilia. Het wordt geen jaar van (huur)inkomsten, maar dit is op de algemene ledenvergadering door onze penningmeester uitvoerig toegelicht.
3. De discussie met De Beursfabriek en de overdracht van het kooienbestand
Tijdens de algemene ledenvergadering moesten wij u melden dat er al meer dan een half jaar een discussiewas met
de nieuwe exploitant van De Beursfabriek. Deze beschikte over een concept van een huurovereenkomst dat alleen
door de oud-voorzitter van de Champion Show was ondertekend en niet bij het bestuur van K.N.V. Ornithophilia.
Dit concept had nooit op de agenda gestaan van de bestuursvergaderingen van de Champion Show. In deze
conceptovereenkomst stond dat de Beursfabriek ook voor 2018 en 2019 voor € 20.000,-- per jaar gehuurd zou
worden. Volgens de statuten van de Champion Show moeten huurovereenkomsten altijd vooraf goedgekeurd worden
door onder andere K.N.V. Ornithophilia en altijd door de voorzitter en de secretaris tezamen ondertekend worden.
Deze statutaire bepalingen waren niet gevolgd. Desondanks werd namens De Beursfabriek op dit getekende concept
de eis gebaseerd dat er eerst € 20.000,-- betaald zou moeten worden voordat de kooien en andere materialen zouden
worden vrijgegeven. Door vasthoudendheid en juridische argumenten van de kant van K.N.V. Ornithophilia en
uiteindelijk toegefelijkheid en welwillendheid van de kant van De Beursfabriek, is bereikt dat de kooien en overige
materialen zonder enige betaling aan ons terug worden overgedragen. Daardoor is het mogelijk om opvolging te
geven aan het besluit van de algemene ledenvergadering van 14 mei jongstleden en kunnen deze kooien en
materialen overgedragen worden onder de voorwaarde dat K.N.V. Ornithophilia deze steeds gratis kan blijven
gebruiken voor de evenementen waarbij zij betrokken is.

4. De afwaardering van de vordering op de Champion Show
De algemene ledenvergadering heeft op 14 mei ook met het voorstel ingestemd tot afwaardering van de vordering
van K.N.V. Ornithophilia op de Vereniging Champion Show. Door af te waarderen op een vordering wordt deze nog
niet prijs gegeven, maar daarmee wordt al wel rekening gehouden. Er is namelijk een grote kans dat deze niet meer
wordt terugbetaald. De lening aan de Vereniging Champion Show bedroeg € 22.500,--. In 2017 is het eigen vermogen
van de Vereniging Champion Show, dat toen al negatief was, verder gedaald met bijna € 17.500,-- naar € 19.228,-negatief. De Vereniging Champion Show had toen al nauwelijks geld om nog tot betalingen over te gaan.
Het besluit van de oud-voorzitter van de Champion Show begin 2017 om de tentoonstelling toch door te laten gaan
ondanks alle waarschuwingen dat voor pluimvee het tentoonstellingsverbod niet zou worden opgeheven, ligt ten
grondslag aan het in 2017 geleden verlies. Ondanks verzoeken aan hem om het bestuur van de Champion Show bij
elkaar te roepen zodat zij samen belangrijke besluiten konden nemen, is hij daarop na september 2016 niet ingegaan.
Het verlies van de Champion Show 2017 betekende het einde van deze show. Op 3 mei 2017 is het volledige bestuur
van de Vereniging Champion Show afgetreden om zo haar verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de algemene
ledenvergadering van 22 juni 2017 van de Vereniging Champion Show heeft het bestuur van K.N.V. Ornithophilia
vanwege deze ernstige tekorten aan het bestuur van K.N.V. Avicultura kenbaar gemaakt de volledige regie van de
Vereniging Champion Show over te willen nemen. K.N.V. Avicultura heeft daarmee uitdrukkelijk ingestemd maar
heeft op geen enkele manier een deel genomen van het enorme financiële tekort. Vervolgens heeft het voltallige
bestuur van K.N.V. Ornithophilia een aangepast plan van aanpak voor de tentoonstelling opgesteld. Dit plan was
gericht op inperking van de uitgaven en verhoging van de inkomsten, Dit gezamenlijke plan was vooral bedoeld om
de tentoonstelling nog te redden. Ondanks de goede bedoelingen wilden veel leden van de tentoonstellingscommissie
hiermee niet aan de slag gaan. Een aantal zei zelfs volledig te gaan stoppen met de liefhebberij. Het bestuur van
K.N.V. Ornithophilia kon toen niet anders dan de voorbereidingen stoppen. Omdat niet uitgesloten kon worden dat er
wellicht nog aansprakelijkheden zouden zijn, is de Vereniging Champion Show in stand gehouden. Daarop heeft dus
K.N.V. Ornithophilia ook nu nog een vordering van € 22.500,--.
5. De toekomstplannen en het jubileumjaar
In de algemene ledenvergadering is ook gesproken over de toekomst van K.N.V. Ornithophilia. Ten aanzien van de
toekomst is het belangrijk om te melden dat binnen het bestuur daarvoor samen de voorstellen worden voorbereid.
Bij deze voorbereidingen wordt rekening gehouden met de voortdurende dreiging van nieuwe vogelpestuitbraken.
Nauwe contacten met de overheid hieromtrent leren ons dat de pluimveeliefhebbers waarschijnlijk met meer en
nieuwe regels te maken gaan krijgen. Dit is niet in het voordeel van deze liefhebberij, maar straalt ook negatief uit
naar de liefhebberij van sierduiven, konijnen en kleine knagers. Van groot belang voor K.N.V. Ornithophilia is dat de
vereniging in september 2019 een bijzonder jubileum te vieren heeft. Dan wordt het 125-jarig bestaan gevierd. Een
dergelijke bijzondere gebeurtenis willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Om die reden zijn alle leden tijdens de
algemene ledenvergadering gevraagd om met het bestuur mee te denken. Deze uitnodiging geldt nog steeds voor
alle leden. Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia ziet in de toekomst een mooie uitdaging met positieve kansen voor de
leden en de liefhebberij.
6. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Aan alle leden is een formulier en uitleg gezonden met betrekking tot de nieuwe wetgeving met betrekking tot de
bescherming van privacygevoelige gegevens. Een aantal leden heeft deze formulieren al ondertekend en vervolgens
geretourneerd naar de secretaris. Het dringende verzoek van het bestuur aan de overige leden is om eveneens deze
formulieren te ondertekenen en terug te sturen. De komende dagen kunnen deze formulieren worden gedownload
van onze website.
7. Zorgwekkende ontwikkelingen ten aanzien van New Castle Disease (NCD)
De laatste maanden zijn er op verschillende adressen van hobbypluimveehouders dieren aangetroffen die besmet
waren met NCD. Om verdere verspreiding van deze zeer besmettelijke ziekte te voorkomen, zijn er allerlei
maatregelen getroffen in België. Er mogen tussen en aan particulieren geen kippen overgedragen worden en alle
markten en tentoonstellingen zijn verboden. Deze situatie is zeer zorgwekkend vanwege de besmettelijkheid van het
Aviair Paramyxovirus (PMV), dat deze ziekte veroorzaakt. Er dient voor gewaakt te worden dat dit virus in Nederland
terecht komt zodat ook hier voor de pluimveeliefhebberij beperkende maatregelen gaan gelden.

8. Overlijden Henk Lam
Op 31 mei jongstleden is ons zeer trouwe lid Henk Lam uit Zeist overleden. Henk is 86 jaar oud geworden. Hij was
jarenlang een vertrouwd gezicht bij allerlei activiteiten van K.N.V. Ornithophilia. Henk stond bij velen bekend om zijn
betrokken houding, als iemand die hield van onze liefhebberij en al hetgeen daar om heen op organisatorisch vlak
gebeurde. Wij zullen goede herinneringen aan Henk bewaren.
Rest mij u op dit moment een mooie zomer toe te wensen met fijne vakantiedagen zodat u ervan kunt genieten!
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