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Beste leden en vrienden van K.N.V. Ornithophilia, 
 
Terugblik algemene ledenvergadering 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van K.N.V. Ornithophilia van 13 mei 2019 zijn door de daarbij 
aanwezige leden een aantal belangrijke besluiten genomen en belangrijke zaken besproken. 
Uiteraard komen deze besluiten nog een keer formeel aan de orde als door de ledenvergadering de 
notulen worden vastgesteld. Toch vindt het bestuur het belangrijk om hiervoor op deze manier ook 
aandacht te vragen. 
 
Zoals in deze ledenvergadering namens het bestuur door de voorzitter van de vastgoedcommissie is 
gemeld zal de afbouw van het nieuwbouwpand extra tijd en een extra investering vragen. De historie 
en het beleid van K.N.V. Ornithophilia was al vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw dat er 
onroerend goed in eigendom was. Uit de opbrengst daarvan zijn altijd de uitgaven betaald. Het 
bestuur is er dan ook blij mee dat met deze investering unaniem is ingestemd. 
 
Uit het verloop van de vergadering bleek dat er een grote behoefte is aan informatie, transparantie 
en communicatie. Het voltallige bestuur kan zich dit voorstellen. Als bestuur meenden wij eerder dat 
als er weinig te melden was, er niet gecommuniceerd behoeft te worden. Tijdens deze vergadering 
bleek dat er wel steeds behoefte is aan informatie. Het belang daarvan werd tijdens stemmingen en 
met name die ten aanzien van het voorzitterschap onderstreept. De kritische kanttekeningen die 
werden gemaakt, betroffen voornamelijk het bestuursbeleid. Blijkbaar was en is het niet bij iedereen 
duidelijk dat bestuursbesluiten na overleg in de bestuursvergaderingen democratisch worden 
genomen. De voorzitter moet deze bestuursbesluiten vaak uitvoeren en naar buiten brengen. Het 
betreft niet zijn persoonlijke mening maar de opvatting van het bestuur. Het volledige bestuur staat 
achter deze werkwijze, de besluitvorming, de inhoud van besluiten en de manier waarop deze naar 
buiten worden gebracht. De manier en de inhoud waarmee ik  als voorzitter naar buiten treedt, wordt 
zodoende door het volledige bestuur bepaald. Dat is volgens het bestuur de juiste gang van zaken. 
Net zoals ieder bestuurslid schik ik mij als voorzitter naar het genomen besluit.  
 
Tijdens de ledenvergadering bleek overigens ook dat het in het belang van de manier van vergaderen 
is als daarbij de regels worden gevolgd zoals deze in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn 
vastgelegd. Om dit in goede banen te leiden, zal daarvan door het bestuur een praktische 
samenvatting worden gemaakt. Die kan dan als handleiding en handvat worden gebruikt.  
 
Champion Show, Belastingdienst en WOZ-aanslag 
Bij het bestuur van K.N.V. Ornithophilia werd post ontvangen met betrekking tot verzekeringen en 
omzetbelasting die de Vereniging Champion Show aangaan. De voorzitter van K.N.V. Ornithophilia 
heeft deze post behandeld. Met betrekking tot de verzekeringen heeft dit ertoe geleid dat deze zijn 



opgezegd, zoals eerder door het bestuur besloten was. Met betrekking tot de aangifte omzetbelasting 
is bij de Belastingdienst kenbaar gemaakt dat de Champion Show geen tentoonstelling heeft 
georganiseerd. Om die reden is er over de voorbije periode geen omzetbelasting verschuldigd. Bij de 
Belastingdienst is gevraagd om geen aangifte omzetbelasting meer te hoeven doen voor de 
Champion Show. Als vereniging is de Champion Show nog niet opgeheven. De reden is dat op die 
manier voorlopig eventuele aansprakelijkheden alleen bij die vereniging terecht komen. Het is de 
bedoeling dat het gebruik van de naam Champion Show uiteindelijk voorbehouden blijft aan K.N.V. 
Ornithophilia. Onze vereniging heeft daarvoor investeringen gedaan.  
 
Er is inmiddels ook een WOZ-aanslag ontvangen vanwege ons in aanbouw zijnde pand. Tegen de 
hoogte van deze aanslag is door de voorzitter bezwaar gemaakt. Ook is er door hem een 
onderbouwing van dit bezwaar nagestuurd.   
 
Tentoonstellingsplannen 
De roep vanuit de leden om een nationale (jongdieren-)tentoonstelling te organiseren is groot. Het 
bestuur is daar vanzelfsprekend niet doof voor. Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia wil daarover het 
gesprek aangaan met de leden. Een tentoonstelling organiseren kunnen wij immers niet alleen. 
Daarbij is iedereen die echt betrokken is bij de liefhebberij, bekend met de “hobbels” waarmee we 
dan te maken krijgen. Er dient een passende ruimte gevonden worden met voldoende 
vloeroppervlakte en een mooi gratis parkeerterrein dat gemakkelijk bereikbaar is. Verder dienen er 
genoeg medewerkers te komen, die alle dagen de schouders mee onder de tentoonstelling willen 
zetten. Ook dienen wij samen een sluitende begroting te maken waarvan we de uitvoering in eigen 
beheer van K.N.V. Ornithophilia houden. Dan moeten vervolgens ook nog de omstandigheden goed 
blijven. Er heerst momenteel bijvoorbeeld in België en variant van de vogelpest die zijn tol eist. De 
ruiming van kippen en overige maatregelen zijn daar aan de orde. Ook daarover dienen we met 
elkaar te praten. Het bestuur heeft het voornemen om dit ook in het tweede half jaar met de eigen 
leden te gaan doen. Op die manier kunnen wij samen argumenten uitwisselen en komen tot goede 
afwegingen en de best passende aanpak bepalen. 
 
Kooienbestand 
Het volledige kooienbestand dat in bezit was van K.N.V. Ornithophilia is overgedragen aan de Noord 
Nederlandse Bond. Hiervoor heeft de algemene ledenvergadering eerder toestemming gegeven. De 
Noord Nederlandse Bond stelde vast dat niet alle kooien meer bruikbaar waren. Zij hebben deze 
geselecteerd en schoon gemaakt. Vervolgens is een lijst aan het bestuur van K.N.V. Ornithophilia 
gegeven waarop alle bruikbare kooien staan vermeld die door de Noord Nederlandse Bond 
opgeslagen zijn voor de verhuur. K.N.V. Ornithophilia heeft de toezegging dat ze deze kooien steeds 
gratis kan blijven gebruiken. Om ervoor te zorgen dat K.N.V. Ornithophilia op deze toezegging kan 
blijven rekenen, is hiervoor een schriftelijke overeenkomst opgesteld. Daarin zijn ook voorwaarden 
opgenomen waarmee de terbeschikkingstelling kan worden afgedwongen. Het bestuur van K.N.V. 
Ornithophilia gaat er echter vanuit dat hiervan nooit gebruik gemaakt hoeft te worden. Er is immers 
een goede verstandhouding met de Noord Nederlandse Bond. 
 
Jubileumjaar en symposium 
In dit jaar staan wij als vereniging stil bij ons 125-jarig jubileum. Onze penningmeester Dennis van 
Doorn heeft in de begroting voor 2019/2020 het budget berekend dat voor de jubileumactiviteiten 
kan worden besteed. Deze begroting heeft de penningmeester vanzelfsprekend zorgvuldig opgesteld. 
De algemene ledenvergadering heeft haar instemming aan deze begroting gegeven. 
 
Eerder heeft het bestuur voorgesteld om een bijeenkomst te organiseren voor de liefhebberij in de 
volle breedte in de vorm van een symposium. Dit evenement wordt georganiseerd met de Stichting 
Zeldzame Huisdierrassen(SZH).Ook de bonden en andere dierenliefhebbersorganisaties zijn 
uitgenodigd om op een of andere manier medewerking of een bijdrage te verlenen. Het is de 



bedoeling dat deze manifestatie in de provincie Utrecht wordt gehouden. Om de bezoekers goed te 
informeren worden een aantal deskundige veelal professionele sprekers uitgenodigd. Deze 
deskundigen zullen hun visie geven rondom het thema dierenwelzijn en dierhouderij. Zij zullen met 
hun toekomstverwachtingen met betrekking tot de dierenliefhebberij vooruitblikken. Dit geeft de 
deelnemers inzicht wat van hen maatschappelijk en op basis van toekomstige wet- en regelgeving 
wat betreft hun dierenliefhebberij wordt verwacht. Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden van 
K.N.V. Orntihophilia naar dit jubileumsymposium komen.        
 
KLN ledenvergadering en dierenwelzijn 
De voorzitter en een bestuurslid van K.N.V. Ornithophilia hebben de KLN ledenvergadering bezocht. 
De agenda en bijbehorende stukken zijn opgenomen op de site van KLN. De voorzitter van KLN 
hamerde erop dat voor KLN dierenwelzijn topprioriteit heeft. Het bestuur van KLN wil dat iedere 
aangesloten vereniging, commissie en iedere aangesloten liefhebber daar serieus en voortdurend 
aandacht geeft. Eveneens wil het bestuur van KLN intensief gaan optrekken met andere bonden en 
organisaties zodat deze te samen zich sterk kunnen maken voor een gezamenlijke grote achterban. 
Het KLN bestuur wil op die manier samen met de andere organisaties richting ministeries en politiek 
zich nog sterker maken voor onze mooie hobby. Om die reden waren er al voor deze vergadering 
contacten tussen de voorzitter van KLN en de voorzitter van K.N.V. Ornithophilia. 
 
Rest mij u op dit moment een mooie zomer toe te wensen met fijne vakantiedagen zodat u ervan kunt 
genieten!          
 
Namens K.N.V. Ornithophilia, 
 
  
Voorzitter 
Franc Beekmans 


