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De Fûgel krante,
Ynformaasje oer
Fûgelwille en de
N.B.v.V.

Bichenow astrilde is een vogeltje van 11 cm

Contributie
Wordt u nieuw lid € 32,50 p/jaar.
Jeugdlid € 17,50 p/jaar.
Aanmelding voor jeugdlid moet je 6 jaar
zijn en jonger dan 17 jaar. Aanmelden
via www.fugelwille.nl

N.B.V.V. DISTRICKT FFRIESLAND

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Link: http://www.nbvv.nl.

Link: http://www.districtfriesland-nbvv.nl/

N.B.V.V. FACEBOOK

Voorlichtings bulletin
N.B.v.V.

N.B.v.V. Als u in Nederland woont kunt
u het beste lid worden vaan één van de
vele plaatselijke afdelingen van de
N.B.v.V. U ontvangt dan maandelijks het
vogelblad ’ONZE VOGELS U krijgt uw
eigen kweek nummer en u kunt ringen
voor uw vogels bestellen. Bij zo’n
plaatselijke vereniging kunt u
gemakkelijk in contact komen met andere
verenigingen.

NBvV Voorlichtingsbulletin Maart 2021
Voorlichtingsbulletin aanvulling februari 2021
Voorlichtingsbulletin februari 2021
Voorlichtingsbulletin december 2020
Voorlichtingsbulletin oktober 2020
Voorlichtingsbulletin augustus 2020 – Keuringen
Voorlichtingsbulletin augustus 2020
Voorlichtingsbulletin juli 2020
Voorlichtingsbulletin juni 2020 Update 10 juni
Voorlichtingsbulletin mei 2020 Update 25 mei
Voorlichtingsbulletin mei 2020 Aanvulling Corona
Voorlichtingsbulletin mei 2020 Update Corona
Voorlichtingsbulletin april 2020
Voorlichtingsbulletin maart 2020
Voorlichtingsbulletin februari 2020
Bijlage Voorlichtingsbulletin

Keurrichtlijnen voor DTT en NK keuring.pdf

Links afdelingen N.B.v.V.
Friesland.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEO Bolsward
De Edel zanger Franeker
De Nachtegaal Ferwerd
De Woudzangers Drogeham e.o.
Leeuwarder Vogelvrienden
Lemster Voliere vrienden
Voliere Vereniging SWH
Volièrevereniging Leeuwarderadeel
Volièrevereniging Zanglust Joure
VV Surhuisterveen e.o.
VV Zanglust
Volièrevereniging Fûgelwille

Pagina 1

F ÛGELWILLE

5e Editie Juni 2021

Waar kan ik een
CITES vergunning
of certificaat
aanvragen?

CITES staat voor de
‘Convention on
International Trade in
Endangered Species of
wild fauna and flora’.
Wereldwijd kent CITES
een kleine 180 leden,
waaronder alle
lidstaten van de
Europese
Gemeenschap en dus
ook Nederland.

Door middel van
vergunningen en certificaten
wordt de (commerciële)
handel van meer dan 30.000
beschermde soorten planten
en dieren gereguleerd. In
Nederland wordt de CITESregelgeving uitgevoerd door
het CITES-bureau. Het
CITES-bureau is onderdeel
van Dienst Regelingen van
het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV).

Voor meer informatie gaat u naar de
Website: https://www.nbvv.nl/cites/

CITES regelgeving
CITES-regelgeving
Op internationaal
niveau zijn de
bedreigde soorten
opgenomen in drie
verschillende bijlagen.
De bijlage waarin een
soort is opgenomen
bepaalt of
internationale handel is
toegestaan en zo ja,
onder welke
voorwaarden.

De Europese
Gemeenschap heeft de
CITES-regelgeving
vastgelegd in
verordeningen. De
Europese regelgeving
kent naast de CITESvergunningen het EGcertificaat voor
eigendomsoverdracht en
commerciële
handelingen binnen de
Europese Unie.

U kunt een aanvraag
voor een CITES
vergunning of certificaat
indienen bij het CITESbureau. Op de
internetsite www.rvo.nl
vindt u meer informatie
over CITES in het
algemeen, wet- en
regelgeving en wordt
uitgelegd hoe u een
vergunning of certificaat
kunt aanvragen.
CITES II of Bijlage B vogels en ons Overdrachtsformulier.
Versie maart 2020.
In juli 2019 is een CITES nieuwsbrief verstuurd waarin nieuwe regels voor het
bewijzen van de legale herkomst van dieren die geplaatst zijn op de Europese
Soortenlijst, bijlage B, worden genoemd.
In de Europese basisverordening (EU) 338/97 staat dat handelsactiviteiten met
kooi- en volièrevogels, die op bijlage B staan vermeld, verboden zijn, behalve
indien ten genoegen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat ( in
ons geval dus Nederland) is aangetoond dat die vogels verkregen werden
overeenkomstig de geldende wetgeving inzake instandhouding van de wilde
flora en fauna.
De anno 2020 geldende Nederlandse wetgeving vinden we terug in de Wet
natuurbescherming en dan vooral in het Besluit natuurbescherming dat de verboden
handelingen benoemd en in de Regeling natuurbescherming, waarin vrijstelling
wordt gegeven voor gefokte vogels en soorten op de bijlagen van
CITES.
De Wet natuurbescherming vervalt in 2021 en wordt vervangen door de
Omgevingswet.

Websites
Shop.NBvV.nl
Op shop.nbvv.nl kunt u o.a. alle gebruiks artikelen bestellen voor uw TT.
VogelMarkt.net
Vraag en aanbod op het gebied van vogels.
VogelCafe.nl
Ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers.

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
De bond
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
Bondsbureau NBvV
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 235007
E-mail:
info@nbvv.nl

Onze Vogels:
Hoofdredactie: Henk Branje
Redactieadres:
bondsbureau NBvV
t.a.v. Hans van der Stroom,
postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 235007
hansvanderstroom@nbvv.nl
Advertenties:
Bondsbureau NBvV :
Tel.: 0164 – 235007
info@nbvv.nl

Gekleurde ringen.
De aluminiumringen worden aan de buitenkant van
een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst
wordt door middel van laser ingebracht.
Voor de komende jaren zijn de kleuren:
2019 – zwart
2020 – groen
2021 – violet
2022 – oranje
2023 – blauw
2024 – rood

Aanvraagformulier normale ringen 2022 (invulbaar)
Aanvraagformulier ringen beschermde soorten 2022
Aanvraagformulier ringen beschermde soorten 2022 (invulbaar)

Ringenbestelling 2022
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Het idee is eigenlijk om de pen voor het volgende Clubblad aan
iemand door te geven.
Je kunt dan iets vertellen hoe je / jou hobby beleeft en ervaringen
die je hebt met deze hobby, met eventueel wat foto’s erbij. Voor het
stukje kunt u contact opnemen met Evert de Bruin,
Ringencommissaris. Met eventueel een aantal foto’s als bijlage. Het
stukje komt dan in het volgende clubblad te staan.
Wanneer uw stukje klaar is wordt dit eerst naar u via de mail
verstuurt voor goedkeuring, daarna wordt het geplaatst.
Om de 3 maanden komt er een Clubblad uit. Deze wordt dan ook
gepubliceerd op de Website als flipbook en als PDF. Als PDF
bestand blijven ze het hele jaar staan. En kunnen dan uitgeprint
worden.
Nieuw vanaf de 3e editie van december is boven aan het eerste blad
de PRINT button, hier kun je op klikken om het gehele clubblad uit
te printen.
In deze krant is de aftrap voor:

Cor Rijpma.
Oldeholtpade.
Email: voorzitter@fugelwille.nl

Jannes van Veenen.
Heerenveen.
Email: secretaris@fugelwille.nl

Henk de Jong.
Sintjohannesga.
Email: penningmeester@fugelwille.nl
IBAN: NL53RABO0330.9065.50

“ EVERT GEEFT DE PEN AAN”

Brand Stoelwinder.

Evert de Bruin.
Oudeschoot.
Email: ringencommissaris@fugelwlle.nl

Brandt Stoelwinder.
Jubbega.
Email: algemeenbestuurslid@fugelwille.nl

Wolter Stoelwinder.
Oudehorne.
Email: materialenbeheer@fugelwille.nl

U/Jij/je mag hier op reageren
Mailtje naar: secretaris@fugelwille.nl

• Lolke van der Hoef (Gorredijk).
• ?
• ?
Hendrik Geertsma.
Wolvega.
Email: webbeheer@fugelwille.nl
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Even voorstellen.
Mijn naam is Brand Stoelwinder
ik ben 75 jaar (15-4-1946). bezeten van
vogels.

s die in mijn jeugdjaren zijn was en tijd kon maken
om deze prachtige hobby u
Ik ben begonnen eind jaren 80 met
halsbandparkieten en ik had Bourke
parkieten’, we hadden een mooie volière laten
bouwen door een timmerman, een mooi en ruim
binnenhok laten timmeren en ja toen moesten de
vogels erin.
Ik woonde in een rijtjeswoning, het lawaai wat deze
vogels maakte had ik niet ingeschat
Om verder geen problemen in de buurt op te wekken
heb ik de vogels verkocht en was wel even klaar met
mijn hobby.

Toen kwam het moment dat mijn jongens zich
behoorlijk begonnen te ontwikkelen in hun sport,
daar ging op dat moment ook veel tijd inzitten en
uiteraard ook veel van papa´s weekloon.

Maar op een dag gaat het toch weer kriebelen en heb
ik panelen laten maken voor een volière in de
achtertuin van anderhalve bij vierenhalve meter.
De grote vraag is dan bij mij? Welke vogels vind je
mooi, met welke vogels ga je kweken, parkieten
hadden toch wel mijn grote voorliefde.
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Oude logo
1969 - 2021

Hendrik Geertsma. (Webbeheer).
Evert de Bruin. (Ringencommissaris).
Email: webbeheer@fugelwille.nl
Aan alle leden van de Volièrevereniging Fûgelwille te Jubbega e.o.

De digitale krant proberen wij om de 3 maanden uit te brengen, met de informatie over onze vereniging en de
N.B.v.V.

Een stukje geschreven door leden van Fûgelwille.
Opdracht aan onze leden om Henk te voeden met info, in deze krant is de aftrap voor:

GEEF DE PEN AAN” Voor Brand Stoelwinder
Clubblad wordt ook gepubliceerd op de website als flipbook en als PDF bestand. (PDF te downloaden).

1e pagina: Fûgelwille, Contributie, N.B.v.V. Onze Vogels, Links afdelingen Friesland, Voorlichtings bulletin.
2e pagina: CITES, N.B.v.V. Bond, Websites, Ringen.
3e pagina: Clubblad Info, Bestuur, Historie.
4e pagina: Een stukje geschreven door leden van Fûgelwille. (Brand Stoelwinder te Jubbega)

5e REDACTIE

Ringen bestelformulieren!
Kun je ook downloaden op de website van de N.B.v.V.
Aanvraagformulier normale ringen 2022 (invulbaar)
Aanvraagformulier ringen beschermde soorten 2022
Aanvraagformulier ringen beschermde soorten 2022 (invulbaar)
Ringmaten beschermde vogels.

T.T. 2021 (Info).
2020 was een bewogen jaar, laten we hopen op een gezond 2021, dat we weer een vogeltentoonstelling
kunnen houden, en ledenvergaderingen kunnen houden, dat we elkaar weer kunnen spreken over onze
mooie hobby het houden van vogels
Namens de Redactie en het bestuur van Fûgelwille.

Copyright © 1969 - 2021 Fûgelwille, Webbeheer: Hendrik Geertsma.
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