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Nationale Tentoonstelling v.v. Haarlemmermeer
2018
Georganiseerd door vogelvereniging Haarlemmermeer te Zwanenburg conform de regels van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De nationale tentoonstelling wordt gehouden van 02 november t/m 04 november 2018 in het
clubhuis van v.v. Haarlemmermeer gelegen aan de Marialaan 86 te Zwanenburg.

Tijdens de tentoonstelling is het tt-secretariaat bereikbaar op telefoonnummer 06-34500080.
Tentoonstellingssecretariaat Vogelvereniging Haarlemmermeer
Secretariaat: A.C.W. Moleman
Mastbos 182
2134 NV Hoofddorp
06-34500080
Email:
info@almol.nl
Financiën:

Ton Koenen
Newtonstraat 18
1171 XH Badhoevedorp

Betalingen op bankrekening ING: NL12INGB0000667455 t.n.v. Vogelvereniging
Haarlemmermeer te Zwanenburg
Bij betaling gaarne naam en adres en kweeknummer goed vermelden!
Website:

www.vogelvereniging.nl
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Voorwoord vraagprogramma 2018,

Geachte vogelvrienden,
Namens het bestuur van de Vogelvereniging Haarlemmermeer e.o. nodigen wij u dit jaar uit om
met uw vogels deel te nemen aan de nationale tentoonstelling, georganiseerd door de
V.V.Haarlemmermeer e. o.
Met de voorbereiding zijn wij als bestuur gestart in het voorjaar en alles loopt tot nu toe naar
wens, zoals indeling van de zaal, keurmeesters contracteren, vrijwilligers, sponsors, enz. enz.
Voor data, deelname, reglement, enz. enz. zie verder het vraagprogramma.
Ik hoop dat zowel de diversiteit als de aantallen een bezoek aan deze show de moeite waard
maken, en dat de keurmeesters een pittige uitdaging hebben aan te gaan om uiteindelijk de
kampioenen te kunnen kiezen.
Onze wens is dat wij met z’n allen weer een mooie tentoonstelling kunnen organiseren. Aan ons
zal het niet liggen. Echter jullie (de inzenders) zijn degenen om wie het draait, want, waar zijn
wij zonder de inzending van een zo breed en gevarieerd mogelijk scala aan vogels die zo'n show
compleet maken.
Dan krijg je waar het o.a. voor bedoeld is: een ontmoetingsplaats van vogelvrienden.
Een ontmoetingsplaats waar je liefhebbers en bekenden tegenkomt. Dit alles mede met als doel
om onze vogelhobby te promoten.

Namens het Bestuur:
-

Ton Koenen
Bert Moleman
Ben van Kerkwijk
Cees Rombout
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VRAAGPROGRAMMA
Voor zowel de keuring als de tentoonstelling kunnen de volgende categorieën vogels worden
aangeboden:
Stammen van 4 vogels, stellen van 2 vogels en enkelingen, zo ook koppels kromsnavels
man, pop, kanaries mozaïeken, en verder alle vogels waar duidelijk zichtbaar verschil is
tussen man en pop
Dit volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V., geldend van TT-seizoen 2015 t/m 2019.
Zie www.nbvv.nl. Zie verder het reglement artikel 3.
Om eenheid in het kooienbestand en gelijkwaardigheid tijdens de keuring te krijgen, zullen er bij
de groep Grote Parkieten en de groep Vruchten- en Insecteneters enige aanpassingen wat betreft
kooien plaatsvinden.
Brotogeris, Pyrrhura’s, Neophema’s
Valkparkieten, Swiftparkieten, Kakariki’s
Rosella’s, Australische parkieten, Psittacula
Lori’s, Hang- en Vijgparkieten
Papegaaien, Kaketoes, Ara’s
Vruchten- en Insecteneters
Duiven

grote tropenkooi
grote tropenkooi
50/50 klapkooien/grote tropenkooi
grote tropenkooien, volières
volières
vitrinekooien
30/30 klapkooien

OPENING TENTOONSTELLING
De tentoonstelling zal op vrijdag 02 november 2018 om 19.30 uur officieel worden geopend.

HET PROGRAMMA
Sluiting inschrijving:

zondag

21 oktober

Inbrengformulier in bezit inzender:

uiterlijk

28 oktober

Inbrengen vogels:

dinsdag

30 oktober

Keuring vogels:

woensdag

31 november

Opening vogelshow:

vrijdag

02 november

Openingstijden:

zaterdag

03 november 10.00 - 18.00 uur

zondag

04 november

10.00 – 15.30 uur

Afhalen prijzen:

zondag

04 november

13.00 - 15.00 uur

Sluiting vogelverkoop:
Afhalen vogels vrije verkoop/
zaalverkoop:

zondag

04 november

15.00 uur

zondag

04 november 15.15 – 16.00 uur
vanaf 16.15 zaal verkochte vogels

Afhalen tentoonstellingsvogels:

zondag

04 november
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15.00 - 21.00 uur.
19.30 - 21.30 uur

16.15 - 18.00 uur

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
1. De vogeltentoonstelling, wordt georganiseerd door Vogelvereniging Haarlemmermeer
2.

Aan de onder punt 1 genoemde keuring, tentoonstelling en kampioenschappen kan worden
deelgenomen door:
a. Verspreide leden van de NBvV
b. Leden en jeugdleden van de afdelingen uit het gehele land.

3. Gevraagd worden de vogels conform het vraagprogramma van de NBvV, welke te vinden is
op de internetsite van de NBvV (www.nbvv.nl) en in het “Tentoonstellingskatern 2015/2019”
van Onze Vogels.
a. De vogels dienen te zijn voorzien van een stalen of blank aluminium c.q. kleurgeanodiseerde bondsring of ring van een andere erkende organisatie die niet van het
pootje kan worden geschoven zonder dit te beschadigen en waarop het kweeknummer van
de betreffende inzender, evenals het jaartal duidelijk staan vermeld. Vogels met
onleesbare ringen worden gediskwalificeerd.
b. Vogelvrienden, de NBvV en de ANBvV hebben samen afgesproken dat de ringenregistratie
is vervallen.
Leden, die dubbel lid zijn, kunnen in de toekomst volstaan met het aantonen dat zij lid zijn
van de organisatie waarvan zij de ringen gebruiken.
Dit kan men op eenvoudige wijze doen, door:
-Het meezenden van het adresstrookje van het maandblad
-Door een kopie van de lidmaatschapskaart mee te zenden
Op deze wijze denken wij extra service te verlenen aan de vogelliefhebbers, die lid zijn van
beide organisaties en op shows van beide organisaties willen inzenden.
De registratieverklaring voor andere organisaties blijft bestaan.
Nadere informatie hierover vindt u hieronder.
Ringen van andere bij de COM aangesloten organisaties zijn erkend. Deze ringen moeten
echter wel geregistreerd zijn bij de organisatie. Dit registreren moet op de volgende wijze
gebeuren.
Het formulier voor het aanvragen van een bewijs van registratie is bij het bondsbureau
verkrijgbaar en kan bovendien vanaf de internetsite worden gedownload. Het bewijs van
registratie dat door het bondsbureau wordt afgegeven kost € 3,50. Het secretariaat
waarmerkt en behoudt de kopie waarna de vogels gewoon kunnen meedoen met de
tentoonstelling.
c. Vogels met niet toegestane ringen of zonder kweeknummer worden gediskwalificeerd.
d. Grondvogels dienen geënt te zijn (ent bewijs bij inbreng achterlaten).
e. Europese cultuurvogels die niet voorzien zijn van een juiste ring worden geweigerd.
f. Door de wet verboden vogels worden NIET gevraagd en ook NIET toegelaten.
g. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd.
h. Vogels ingebracht in een eigen kooi die niet voldoet aan de gestelde eisen worden
geweigerd.
HET INSCHRIJFFORMULIER
4. Inschrijving kan gedaan worden op het bijgevoegde inschrijfformulier en het van de website
www.vogelvereniging.nl te downloaden formulier of op het op aanvraag per email
verkrijgbare digitale formulier. Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren
worden geweigerd. Dit geldt ook voor naar het oordeel van het wedstrijdsecretariaat
onleesbare formulieren. v.v. Haarlemmermeer is niet verantwoordelijk voor fouten die het
gevolg zijn van onduidelijk handschrift. Gebruik van het digitale formulier verdient daarom de
voorkeur.
Extra formulieren kunnen worden aangevraagd bij het tentoonstellingssecretariaat.
Het vraagprogramma is te vinden in het “tentoonstellingskatern 2015/2019” van Onze Vogels
en op de internetsite van de NBvV (www.nbvv.nl).
5. Bij het invullen van het inschrijfformulier dient u vooral te letten op:
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a. Niet vergeten de verenigingscode in te vullen.
b Niet vergeten het verzekerde bedrag voor uw vogels in te vullen, en tevens als u
tentoonstellingsvogels wilt verkopen, deze worden afgerekend na sluiting van de verkoop.
De afrekening vind plaats tussen 15.00 uur en 16.00 uur contant bij de vrije verkoop..
c. Indien u lid bent van een speciaalclub dit vermelden.
d. Jeugdleden worden verzocht hun voornaam (roepnaam, dus niet uitsluitend voorletters) in
te vullen daar zij als zodanig in de catalogus aangegeven zullen worden.
e. Over de verenigingsprijs, de verzekering en de verkoop van de vogels vindt u meer
informatie verderop in dit programma.
6.

Het inschrijfformulier is in enkelvoud uitgevoerd.

7.

Het ingevulde inschrijfformulier dient UITERLIJK op 21 oktober 2018 in het bezit te zijn
van het wedstrijdsecretariaat.
a. Indien u zekerheid wilt dat uw inschrijfformulier bij het wedstrijdsecretariaat is ontvangen,
kunt u een gefrankeerde, aan u zelf geadresseerde envelop of briefkaart bij uw
inschrijfformulier insluiten. Ten bewijze van de ontvangst, ontvangt u deze per omgaande
retour.
b. Het verschuldigde inschrijfgeld dient u te storten op bankrekening
NL12INGB0000667455 t.n.v. v.v. Haarlemmermeer te Zwanenburg met vermelding van
naam, adres en kweeknummer en moet uiterlijk 28 oktober 2018 zijn overgemaakt.

8. Het inschrijfgeld is € 1,75 per vogel, € 3,50 per stel en of koppel en € 7,00 per stam.
Jeugdleden zenden gratis in. De prijs van de verplichte catalogus is € 3,50.
9. Te laat ontvangen inschrijfformulieren, d.w.z. na 21 oktober 2018, worden NIET meer in
behandeling genomen.
10. Als bij het inbrengen van de vogels het verschuldigde inschrijfgeld nog niet of niet geheel is
ontvangen, verzoeken wij u om bij inbrengen van uw vogels te betalen bij de
penningmeester.
11. Na de administratieve verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u een inbrengformulier.
Deze dient u op naam, kweeknummer en afdelingscode te controleren. Eventuele fouten
dient u direct te melden bij de tt-secretaris.
HET INBRENGFORMULIER
12. Het inbrengformulier zal uiterlijk 28 oktober 2018 in uw bezit moeten zijn. Indien u het dan
nog niet heeft ontvangen, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het
wedstrijdsecretariaat.
KOOINUMMERS
13. Op uw inbrengformulier staan de ingeschreven vogels met de kooinummers. Daarnaast
ontvangt u zelfklevende etiketten voorzien van het kooinummer. Wij vragen u deze nummers
voor het inbrengen van de vogels, op uw eigen c.q. bruikleenkooien te plakken. U plakt het
etiket in het midden aan de voorzijde van de kooi. De inzenders die hun vogels in kooien van
v.v. Haarlemmermeer plaatsen, ontvangen hun kooinummers ook per post.
INBRENGEN EN AFHALEN VAN DE VOGELS
14. Tijdens het inbrengen van uw vogels dient u het onder punt 12 genoemde formulier bij u te
hebben. Bij het inbrengen zal het secretariaat, na eventuele absente vogels te hebben
doorgehaald, hierop tekenen voor ontvangst van de door u ingezonden vogels.
15. Alvorens uw vogels in te brengen gaarne uw aandacht voor het volgende.
a. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd, of verwijderd.
b. Knijpringen dienen door u zelf voor het inbrengen te worden verwijderd. Indien tijdens de
keuring toch nog vogels worden aangetroffen met een dergelijke ring, zullen deze vogels
van deelneming worden uitgesloten.
7

c. Indien voor, tijdens of na de keuring vogels worden aangetroffen van een niet gevraagd
broedjaar, zullen deze van verdere deelname aan de kampioenschappen worden
uitgesloten en komen de al toegekende prijzen te vervallen.
d. Onregelmatigheid c.q. fraude, bijvoorbeeld het opzettelijk uitwendig bijkleuren van vogels
is vanzelfsprekend fout, naast andere niet geoorloofde zaken. Hoe dan ook, indien door de
keurmeesters een dergelijk feit wordt geconstateerd, wordt dat bestraft met het geven
van een vaste 70-puntenwaardering met vermelding op het keurbriefje van de aard van de
onregelmatigheid en een interne rapportage van de keurmeester aan de secretaris van de
KMV en het bondsbureau.
Bij herhaling van dergelijke constateringen kan het gevolg zijn dat die inzender de
eerstvolgende (drie) jaren niet aan tentoonstellingen mag deelnemen.
e. Vogels die in een verkeerde hoofdgroep worden ingeschreven c.q. worden ingebracht,
kunnen geen prijzen winnen.
f. De vogels dienen te worden ingebracht op dinsdag 01 november 2016 in het clubhuis van
v.v. Haarlemmermeer Marialaan 86 te Zwanenburg volgens het daarvoor opgestelde
schema. Tijdens de tentoonstelling is het secretariaat bereikbaar op telefoonnummer 0634500080.
KOOIEN
16. De organisatie beschikt niet over alle door de bond goedgekeurde kooien. Alle eigen kooien
dienen zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde schoon te zijn en te voldoen aan de
door de NBvV gestelde eisen, dus zuiver wit en diep zwart. Kooien zonder waterflesjes
inbrengen. Door de organisatie worden waterflesjes verstrekt. Postuurkanarie kwekers dienen
er rekening mee te houden dat zij zelf moeten zorg dragen voor de juiste (koepel)kooien, een
postuurkanarie in een verkeerde (koepel)kooi zal niet worden gekeurd.
17. Voor de bodembedekking van de kooien gelden de volgende voorschriften.
a. Grasparkieten en Agaporniden:
zaad.
b. Voor alle overige vogels:
wit schelpenzand.
c. Voor alle door de organisatie te verstrekken klapkooien: beukensnippers.
18. Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk in eigen kooien in te zenden, kooien van de
vereniging, hiervoor word geen huur gerekend.
19. Tijdens het inbrengen heeft niemand, behoudens de tentoonstellingscommissie, en de door
voornoemde commissie aangestelde helpers, toegang tot de tentoonstellingsruimte.
20. Degene die niet met eigen kooien komt, dient bij het inbrengen en het afhalen zijn vogels zelf
in, respectievelijk uit te kooien in een voor dat doel speciaal ingerichte ruimte, de
desbetreffende inzender krijgt wel zijn kooinummers toegestuurd.
21. Voor de vogelsoorten Rosella’s, Australische parkieten, Psittacula, Pyrrhura’s, Valkparkieten,
heeft de organiserende vereniging de benodigde kooien beschikbaar ( kistkooien en vitrines).
HET AFHALEN VAN DE VOGELS
22. Het afhalen van de tentoonstellingsvogels is op zondag 04 november 2018 tussen 16.15 en
18.00 uur. Bij het afhalen dient u zelf te tekenen voor ontvangst, waarna het formulier in
bezit blijft van het secretariaat.
23. Er wordt met nadruk op gewezen, dat er voor sluiting van de tentoonstelling geen
tentoonstellingsvogels worden meegegeven, ook al zijn deze aan derden verkocht.
KEURINGSDAG
24. Tijdens de keuring van de vogels op woensdag 31 oktober 2018 heeft niemand behoudens
het bestuur, de tentoonstellingscommissie, de met de keuring belaste keurmeesters en de
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door voornoemde commissie aangestelde helpers (voordragers), toegang tot de
tentoonstellingsruimte en de keuringsruimte. De vogels worden gekeurd bij kunstlicht.
VERKOOP VAN TENTOONSTELLINGSVOGELS
25. Voor de tentoonstelling ingezonden vogels kunnen door de eigenaar te koop worden
aangeboden, hiervoor gelden dezelfde regels als voor de vrije verkoop. Deze kunnen daar
ook aangemeld worden.
26. De verkoopprijs van de onder punt 25, 26 en 27 genoemde vogels blijft de gehele
tentoonstelling van kracht en kan dus niet verhoogd of verlaagd worden. Ook annuleren van
de verkoop is niet mogelijk.
Op de sluitingsdag van de tentoonstelling worden na 15.00 uur geen tentoonstellingsvogels
meer verkocht. Verkochte tentoonstellingsvogels kunnen op vertoon van het verstrekte
aankoopformulier alleen op 05 november 2017 vanaf 16.15 uur worden afgehaald.
VRIJE VERKOOP
27.
a. Alleen inzenders van de tentoonstelling kunnen vogels inbrengen voor de vrije verkoop, zie
toegevoegd vrijeverkoop formulier.
b. Maximaal 15 vogels per inzender
c. Alle verkoopvogels dienen de juiste maat voetring te hebben.
d. Bij het inbrengen zal er 5% van het totale verkoopbedrag worden verrekend.
Bij verkoop zal er nog eens 5% worden berekend met een maximum van € 5.00 per
vogel.
e. Er kunnen geen vogels voor de verkoop worden ingebracht op de openingsdag vrijdag
02 november 2018 en sluitingsdag 04 november 2018.
f. Afhalen niet verkochte vogels op zondag 04 november van 15.15 tot 16.00 uur.
Afrekenen van de verkochte vogels vind plaats tussen 15.15 uur en 16.00 uur contant bij
de vrije verkoop.
g. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de aangekochte vogels. De aankoop geschiedt
uitsluitend voor rekening en risico van de koper.
28. Wat u verder nog t.a.v. de vrije verkoop dient te weten.
a. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd.
c. Maximaal worden 2 vogels per tentoonstellingskooi toegestaan.
d. Geen verschillende soorten vogels in 1 kooi.
Verder mannen bij mannen en poppen bij poppen. Wilt u echter per stel verkopen dan
dient u dit duidelijk aan te geven en wordt het stel in 1 kooi geplaatst.
e. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens over soort, kleur,
geslacht, e.d.
f. Grondvogels moeten geënt zijn (bewijs overleggen en achterlaten).
g. Verkochte vogels dienen direct na de aankoop te worden meegenomen. Er zullen
vogeldoosjes aanwezig zijn. Het is niet toegestaan zonder begeleiding vanwege het
tentoonstellingssecretariaat zich in de zaal te bevinden met vogeldoosjes, kooien, kistjes,
lopers of andere middelen om vogels te vervoeren.
AFREKENING VERKOCHTE VOGELS
29. De opbrengst van de verkochte vogels, zowel tentoonstellingsvogels als uit de vrije verkoop,
wordt na de sluiting van de verkoop afgerekend. De afrekening vindt plaats tussen 15.15 en
16.00 uur contant bij de vrije verkoop.
VOEDING EN VERZORGING
30. De voeding en verzorging van uw vogels (inclusief de vogels in de vrije verkoopafdeling)
worden tijdens de tentoonstelling door medewerkers van de organisatie en speciaal daartoe
aangestelde helpers uitgevoerd.
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Mocht u m.b.t. de voeding van uw vogels speciale wensen hebben, dan dient u dit duidelijk
aan te geven op uw inschrijfformulier en te melden bij het inbrengen.
Eigen voer dient bij inbreng van de vogels in afsluitbare verpakking te worden afgegeven,
met hierop duidelijk vermeld kooinummer(s), naam inzender en telefoonnummer.

DE VERZEKERING
31. Uw vogels en eigen kooien zijn tijdens de duur van de tentoonstelling verzekerd tegen brand,
verstikking na brand en diefstal na inbraak, mits u de werkelijke waarde (handelsprijs) op het
inschrijfformulier heeft vermeld.
32. Schade aan vogels en kooien tijdens de tentoonstelling, anders dan door brand en diefstal na
inbraak, is geheel voor rekening van de inzender.

WEDSTRIJDPRIJZEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
33. Er zijn diverse prijzen te verdienen, te weten.
a. Algeheel kampioen (Bondskruis) en 1e Prijs
b. Kampioenen van de totale groep, Kleur, Postuur, Tropen, Parkieten, Overige Kromsnavels,
en Openklassen, ontvangen een vleespakket.
c. Verenigingsprijs, AAD DE NIJS open, enveloppe met inhoud.
De verenigingsprijs wordt toegekend aan die vereniging waarvan de 10 beste vogels
samen het hoogste aantal punten hebben behaald. Eindigen twee of meer verenigingen
gelijk, dan wordt het aantal vogels telkens met 1 verhoogd. Alleen vogels van inzenders,
die hun verenigingscode op het inschrijfformulier hebben vermeld, tellen mee voor deze
prijs. Alleen EK vogels tellen hier in mee.
d. Voor de jeugd (leden t/m16 jaar) zullen speciale jeugdprijzen ter beschikking worden
gesteld.
e. Jeugdklassement: wordt toegekend aan een jeugdlid dat met 3 vogels het hoogste aantal
punten heeft behaald. Eindigen twee of meer jeugdleden gelijk dan wordt het aantal
vogels telkens met 1 verhoogd.
f. De onder a genoemde Bondsprijs zal worden toegekend door de keurmeesters. Het op het
keurbriefje aangegeven puntentotaal is bindend. Hierop is geen beroep mogelijk.
35. Gewonnen prijzen moeten worden afgehaald op zondag 04 november 2018 tussen 13.00 uur
en 15.00 uur.
STAMMEN
36. De in stamverband ingezonden vogels dingen voor de nationale kampioenschappen niet mee
als enkelingen, deze beperking geldt niet voor de onder punt 33 d en 33 e genoemde
jeugdprijs en de onder punt 33 c bedoelde verenigingsprijs. De stammen zullen in de
tentoonstellingsruimte duidelijk te herkennen zijn t.o.v. de als enkeling of stellen ingezonden
vogels.
STELLEN EN KOPPELS
37. De in stel en koppelverband ingezonden vogels dingen voor de nationale kampioenschappen
niet mee als enkelingen, deze beperking geldt niet voor de onder punt 33 d en 33 e
genoemde jeugdprijs en de onder punt 33 c bedoelde verenigingsprijs. De stellen en koppels
zullen in de tentoonstellingsruimte duidelijk te herkennen zijn t.o.v. de als enkeling of
stammen ingezonden vogels, verder worden er dit jaar koppels, kromsnavels, mozaïek
kanaries, en alle andere vogels waar uiterlijk duidelijk het verschil is te zien tussen man, pop,
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GEVALLEN WAARIN HET BOVENSTAANDE NIET VOORZIET
38. Wanneer zich tijdens de keuring of tentoonstelling gevallen voordoen, waarin dit reglement
niet voorziet, dan neemt de tentoonstellingscommissie een bindende beslissing met
inachtneming van de Bondsreglementen.
KLACHTEN EN WENSEN
39. Mocht u tijdens de tentoonstelling klachten of wensen hebben dan kunt u zich wenden tot de
tentoonstellingscommissieleden. Zij zullen uw klachten of wensen noteren en zo mogelijk
direct behandelen.
CONSUMPTIES
40. Buiten de tentoonstellingsruimte is er voldoende gelegenheid tot het gebruiken van een hapje
of een drankje. In de tentoonstellingsruimte is het niet toegestaan consumpties te
gebruiken behalve bij het daarvoor ingerichte zitje bij de tombola en op de verkoopafdeling
voor zover het de verkoopmedewerkers betreft.

REGELS VAN HUISHOUDELIJKE AARD
41. In de tentoonstellingsruimte is het VERBODEN
a. Te roken.
b. Consumpties te gebruiken behoudens op de daarvoor ingerichte plaats bij de tombola.
c. Zonder toestemming zelf te voeren.
d. Kooien van de stelling te nemen.
e. Vogels uit de kooien te nemen.
f. Zonder toestemming foto’s, film- of video-opnames te maken.
g. Op één of andere wijze de rust te verstoren.
h. Zonder begeleiding van door het tentoonstellingssecretariaat aangewezen medewerkers in
het bezit te zijn van vogeldoosjes, transportkistjes, lopers, kooien of andere middelen om
vogels te vervoeren.

Namens Vogelvereniging Haarlemmermeer,
Bert Moleman
T.T. secretaris
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Inschrijfformulier

Nationale Tentoonstelling 2018

A.C.W. Moleman
Mastbos 182
2134 NV Hoofddorp

Georganiseerd door de afdeling:
Vogelvereniging Haarlemmermeer
sluiting inschrijving: 21 oktober 2018

Wedstrijdklasse
Enk
_____ x
Stel
_____ x
Koppel _____ x
Stam _____ x

€. 1,75 =
€. 3,50 =
€. 3,50 =
€. 7,-- =

Kooien _____
Catalogus
Ereprijsgeld

€. 3,50
€. ____
Totaal

Klassenr

€. ____
€. ____
€. ____
€. ____

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Jeugdlid:
Kweeknummer:
Eigen kooien ja/nee
Lid afdeling:

€. ____

Soort en kleurslag van de
vogel

Eigen kweek

Stam Stel
…….. ……..

Ring
nr
Enk
……..

Bedrag
verzekering

Niet
invullen
kooinr

Enk
……..

Raadpleeg bij invulling het vraagprogramma en vermeld duidelijk de klasse nummers alsmede de
soort en/of de kleurslag van de vogels.
Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde inschrijving zijn/haar eigendom is en hij/zij
inschrijft onder de voor deze tentoonstelling geldende bepalingen.
Datum:_______________ Handtekening:
12

Nationale
2018

VRIJE VERKOOP

Kweeknr:

Kooinummer

Aantal:

Soort vogel:

Kweekjaar

niet invullen

Paraaf ontvangst:

man/pop

Prijs per

of stel

stuk/stel

Totaal
Bij
inbreng

Reglement vraagprogramma Nationale 2018 v.v. Haarlemmermeer
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Verkocht

5%

IJweg 501 J
2143 CL
Boesingheliede
Tel: 06 34027887
E-mail: info@mebe.nl

Website: www.mebe.nl

Mebe Advisering B.V.
Over ons
Mebe Advisering B.V. is een milieutechnisch
adviesbureau gespecialiseerd in onder andere Grond
Weg en Waterbouw, Asbestinventarisaties, Legionella
onderzoeken, Bodemonderzoeken en nog veel meer.
Wij zijn echte ‘Troubleshooters’ op het gebied van
Milieutechnische zaken en nemen alle zorgen van onze
opdrachtgevers uit handen. Zo dat zij zich kunnen
focussen op hun kracht.
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