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Beste leden en vrienden van K.N.V. Ornithophilia, 
 
Terugblik op jubileumbijeenkomst met de leden 

Het bestuur heeft veel positieve reacties gekregen op de feestelijke jubileumbijeenkomst. Op maandag 18 november 

waren er in Zegveld 30 leden aanwezig om samen stil te staan bij het 125-jarig jubileum. Iedereen die zich persoonlijk 

had aangemeld en aanwezig was, hebben wij een jubileumgeschenk gegeven. Dit werd zeer gewaardeerd. Stil was 

het tijdens deze bijeenkomst allerminst. Dat was ook de bedoeling. Voor veel betrokkenen bij de kleindierliefhebberij 

gaat het vooral om het gezellig samen zijn. Aan de aanwezigen is de vraag gesteld wat K.N.V. Ornithophilia in de 

nabije toekomst moet gaan organiseren. Niet iedereen heeft antwoord gegeven op deze vraag, maar dat hoefde ook 

niet. Van verschillende kanten waren er uitnodigingen tot samenwerking. Andere aanwezigen brachten goede 

voorstellen en overwegingen in ten aanzien van een kleindierenevenement zoals een tentoonstelling. Het bestuur 

vond de inbreng zeer waardevol en gaat daar natuurlijk mee aan de slag. Vragen zoals het wanneer, hoe, wat, waar 

wie en dergelijke moeten degelijk worden beantwoord. Deze inbreng deed naast het gezellige samenzijn de 

jubileumbijeenkomst slagen. 

 

Symposium 16 mei 2020 

Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia zit bovenop het nieuws en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die met 

dierenwelzijn en diergezondheid te maken hebben. In het nieuws wordt de kleindierenliefhebber (te) vaak weggezet 

als iemand die geen aandacht voor dierenwelzijn heeft. Dat is ten onrechte want dat blijkt al uit het woord 

‘liefhebber’. Als je oude rassen in stand houdt en deze wilt showen, moet je met liefde omgaan met de dieren. De een 

gaat daar verder in dan de ander. Geen enkele echte kleindierenliefhebber haalt het in zijn of haar hoofd om de eigen 

dieren slecht te verzorgen. Alle bestuursleden van K.N.V. Ornithophilia zijn actieve kleindierenliefhebbers. Het bestuur  

heeft ten aanzien van het onderwerp “dierenwelzijn’ de samenwerking met de Stichting Zeldzame 

huisdierrassen(SZH) gezocht. Uit dat overleg is een gezamenlijk plan voortgekomen om een symposium te houden. 

Dit symposium wordt gehouden voor alle kleindierenliefhebbers en heeft meerdere doelstellingen. Het gaat over het 

onderwerp “Dierenwelzijn is in goede handen bij de kleindierenliefhebber”. 

Het doel van het symposium is om onder andere daarover deskundigen aan het woord te laten. Dan blijkt de 

buitenwacht dat kleindierliefhebbers met dierenwelzijn actief en goed bezig willen zijn. Dat is een tweede doel. 

Verder is een doel om belangstellende kleindierliefhebbers een interessant evenement aan te bieden in de stille 

maanden van onze liefhebberij. Ook is het symposium bedoeld om liefhebbers een leuke gelegenheid te bieden om 

elkaar te treffen en samen na te denken over dierenwelzijn.  

Leden van K.N.V. Ornithophilia dienen zaterdag 16 mei 2020 in de agenda vrij te houden. Het symposium wordt dan 

georganiseerd voor liefhebbers van alle diergroepen en wordt gehouden bij de Universiteit van Utrecht. Wij stellen 

ieders aanwezigheid natuurlijk op prijs. Leden van K.N.V. Ornithophilia kunnen echter mee uitdragen dat hun 

vereniging springlevend is en actueel met de liefhebberij bezig is. 

  



 

Vogelpest en tentoonstellingen 

Uit de professionele informatiebronnen met betrekking tot dierziektes die nagenoeg wekelijks worden gecheckt, blijkt 

dat er de laatste weken geen dreiging is van vogelpest in de directe omgeving. Wel is er een uitbraak van 

zogenaamde laag pathogene vogelpest in Frankrijk. Er worden echter geen besmettingen gemeld die verband 

houden met trekvogels. De laatste jaren leken met name trekvogels de verspreiders van het vogelpestvirus. Ook het 

voorbije tentoonstellingsseizoen is er geen vogelpest opgetreden die een bedreiging vormde voor de 

kleindierenshows. Dit stemt een beetje hoopvol. Omdat er echter wereldwijd wel verschillende gebieden zijn waar 

vogelpest voorkomt, blijft waakzaamheid geboden. Indien er weer een tentoonstelling wordt georganiseerd, zal er 

met dit risico steeds rekening moeten worden gehouden. Vooralsnog is er geen probleem en dat is positief. 

 

K.N.V. Ornithophilia is springlevend in de media 

In het decembernummer van Kleindier Magazine is naar aanleiding van ons jubileum een artikel verschenen. Hierop is 

door de buitenwacht heel positief gereageerd. Vanwege het feit dat tijdens de algemene ledenvergadering 

voorgesteld is om meer naar buiten te treden, zullen er in de toekomst zo nu en dan berichten over onze vereniging 

verschijnen. Waarschijnlijk worden deze eerder gezien en gelezen dan berichten op onze eigen website. Vandaar dat 

wij als bestuur er ook blij mee zijn dat Gerda Nijenhuis een verslag met foto’s van onze jubileumbijeenkomst verzorgt 

voor Kleindier Magazine. Ook dergelijke artikelen onderstrepen dat wij als bestuur ernaar streven om K.N.V. 

Ornithophilia springlevend te laten zijn. Een blijvend punt van aandacht hierbij is wel het beheer van onze website. 

Technisch is deze in hele goede professionele handen. Echter het onderhouden van de teksten en het actualiseren 

daarvan vragen tijd, ervaring en bekendheid met digitale communicatie. Momenteel beschikt het bestuur niet over 

een dergelijke kracht binnen haar gelederen. Vandaar dat wij graag in contact willen komen met een betrokken 

kleindierenliefhebber die wel duurzaam tijd, ervaring en bekendheid met digitale communicatie wil inzetten voor 

onze website.  

 
Aftreden Bart van de Kloet als bestuurslid 

Op de meest recente bestuursvergadering heeft Bart van der Kloet aangegeven om per direct zijn bestuursfunctie te 

willen neerleggen. De ontwikkelingen van zijn gezondheid en conditie dwongen hem helaas tot deze keuze en stap. 

Alle bestuursleden vinden het oprecht jammer dat Bart om deze reden het bestuur moet verlaten. Hij is immers een 

bestuurslid met een groot hart voor de liefhebberij en die daarvan veel kennis en ervaring inbrengt. Zijn stem en 

inbreng zijn bij het nemen van bestuursbesluiten altijd waardevol en belangrijk gebleken. Daarbij is Bart ook een van 

de bestuursleden die duidelijk uitstraalt, maar ook uitsprak dat het zijn van bestuurslid van K.N.V. Ornithophilia ook 

betekent dat je daar voor de volle honderd procent voor moet gaan.  

In het verleden stak Bart ook altijd zelf de handen uit de mouwen om evenementen mee op te bouwen, maar ook om 

deze weer mee op te ruimen.  

Vanwege zijn zakelijke kwaliteiten waarvan ook K.N.V. Ornithophilia regelmatig de vruchten heeft geplukt, is met 

Bart afgesproken dat hij lid blijft van onze vastgoedcommissie. Het bestuur zal Bart niet alleen als loyale en betrokken 

bestuurder missen, maar is blij met het gegeven dat hij ons met raad en daad blijft bijstaan als goede vriend! 

 
Rest mij u op dit moment alle goeds en geluk te wensen voor 2020!          
 
Namens K.N.V. Ornithophilia, 
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