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Inleiding:
Welkom, nieuw lid, geïnteresseerde, oud gediende.

Het boekje dat u nu in uw handen heeft behelst de regels en reglementen van Vzw De Valk. De
bedoeling van dit boekje is u niet om de oren slaan met regels en geboden, maar eerder een richtlijn
en een beeld te scheppen van hoe het er in onze club aan toe gaat. Het is vooral een hulpmiddel in
het dagelijks bestuur. Jaarlijks worden deze richtlijnen op de jaarvergadering in herinnering gebracht.
Maar dit neemt niet weg dat er doorheen het jaar geen opmerkingen kunnen gegeven worden. Deze
zullen steeds besproken worden en meegenomen worden op de maandelijkse
bestuursvergaderingen.
Dus opmerkingen zijn steeds welkom.
Veel leesplezier,
Het bestuur
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Waar vind je ons:








De maandvergaderingen vinden elke derde woensdag van de maanden januari tot
mei en we hernemen in september tot het einde van het jaar.
In januari, september en november zijn we elke derde zondag te vinden in de
gemeentelijke feesthallen “Klein boom” voor onze Verkoop- en Ruilbeurzen.
In februari houden we ons jaarlijks teerfeest. Lekker eten, huldigen van
verdienstelijke leden en een danske placeren zijn hier het succesrecept.
Onze Dauwtrip gaat door in April
De clubdag gaat dan door in augustus. Een Viswedstijdje met aansluitend een BBQ.
Het jaar afsluiten doen we met onze tentoonstelling op het eerste weekend van
december.

De details en de laatste nieuwtjes vind je op onze website www.de-valk.be en op onze
facebookgroep.
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Reglement lidgeld.


Lidmaatschap wordt pas toegekend na goedkeuring op een bestuursvergadering.



Lid worden kan volgens volgende formules:
o Lidgeld DV
20 Euro
o Lidgeld DV+ Lid AOB
30 Euro
o Lidgeld DV+ Steunend lid AOB
25 Euro
o Lidgeld DV + lid KBOF
30 Euro
o Lidgeld DV + lid AOB + Lid KBOF
50 Euro
o Lidgeld DV + steunend lid AOB+ Lid KBOF 40 Euro
o Voor buitenlandse leden word er €10 administratiekost aangerekend.



Betaling lidgeld volgend jaar wordt vereffend op de ledenvergadering, bij bestelling
van de ringen of ten laatste op de beurs van november lopend werkjaar.



Betalen kan ook via overschrijving op rekeningnummer BE 41733016119410
(kredbebb) voor de beurs van november lopend werkjaar.



Bij laattijdige betaling wordt er 5 euro administratiekost aangerekend en er wordt
geen garantie gegeven op tijdig ontvangen van de lidkaart.



Wat krijgt men in ruil voor dit lidgeld:
o 9 ledenvergaderingen, telkens 3de woensdag van de maand, september tot
en met mei.
o Kortingen op clubactiviteiten, zoals clubdag, teerfeest, dauwtrip,…
o Digitale maandbrief
o Mogelijkheid tot deelname aan groepsaankopen.
o Persoonlijke lidkaart, waarmee men op vertoon gratis toegang krijgt tot de
beurzen.
o Gratis deelname aan onze tentoonstelling met de eerste 20 vogels spelend
onder De Valk.



Opgelet!
o Om ringen te bestellen, dient men zich ook aan te sluiten bij KAOB en/of
KBOF. Voor meer details zie reglement: ringen bestellen.
o Lidkaarten worden niet meer verzonden. Deze dient afgehaald te worden op
een ledenvergadering of activiteit. Afhaling mogelijk vanaf de beurs in
November.

Opgemaakt te Putte 07/03/2015
Dit reglement vervangt alle voorgaande.
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Algemeen CLUBREGLEMENT


Dit reglement is een uittreksel uit de statuten van VZW de Valk.



VZW de Valk is aangesloten bij twee overkoepelende organisaties namelijk: K. A.O.B
met stamletters DV en KBOF nummer 283.



Aanvraag lidmaatschap zal voorgelegd worden op de eerst volgende
bestuursvergadering. U bent pas lid na aanvaarding door het bestuur en het betalen
van het lidgeld.



Jaarlijks wordt een vergadering gehouden waar de leden de nodige informatie
kunnen verkrijgen over de werking van de club. Deze zal doorgaan in de maand april.
Leden worden hierover ingelicht via de maandbrief.



De raad van het bestuur is gemachtigd alle beslissingen te treffen, nodig voor een
goed dagelijks beheer van de vereniging.



Personen die de vereniging op welke wijze dan ook schade berokkenen of fraude
plegen kunnen uitgesloten worden. Het bestuur beslist hierover.



Ieder lid kan ten allen tijden de statuten inzien.



Er is een reglement lidgeld, terugbetaling tentoonstelling, ringen bestellen en
clubkampioenschap.



Er wordt verondersteld dat ieder lid de reglementen van de club kent en naleeft.

Opgemaakt te Putte 01/05/2013
Dit reglement vervangt alle voorgaande.
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Bestellen van ringen


Om ringen te bestellen dient men zich aan te sluiten bij AOB en/of KBOF.



Ringen kunnen besteld worden vanaf mei. Enkel op de ledenvergaderingen en
beurzen.



Gelieve het bestelformulier hier voor te gebruiken. Vraag steeds uw dubbel van de
bestelling.



Niet-Europese ringen kunnen ook besteld worden via email. Steeds duidelijk
vermelden de hoeveelheid, ringmaat en type. Opgelet! Zolang je geen
bevestigingsmail terug krijgt, zijn uw ringen niet besteld.



Europese ringen kunnen NIET besteld worden via email. Een gehandtekend
bestelformulier is hiervoor steeds vereist.



Geen telefonische bestellingen.



Bij bestelling dient men onmiddellijk te betalen. Niet betaalde ringen, worden niet
besteld.



Bij bestelling van ringen zal er lidgeld aangerekend worden, indien dit nog niet
voldaan is.



Het afhalen van ringen gebeurd enkel op de ledenvergadering.



Ringen kunnen aangetekend opgestuurd worden, hiervoor wordt 10 euro
aangerekend. Ringen worden pas opgestuurd, van zodra de betaling ontvangen is.



Ringbestellingen worden door de club aan KAOB en KBOF, 1 keer per maand
doorgegeven.



Gelieve rekening te houden met een leveringstermijn tussen bestelling en afhalen
van ±4 maanden.



Raadpleeg voor de ringmaten de website of maandblad desbetreffend KAOB of
KBOF.

BESTEL TIJDIG, bij voorkeur ten laatste oktober indien je vroeg kweekt!
Opgemaakt te Putte 01/05/2016
Dit reglement vervangt alle voorgaande.
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Helpende Handen
Onze club organiseert jaarlijks 3 beurzen en 1 tentoonstelling. Deze activiteiten vragen wat
inspanning van de club en haar leden en onder het motto vele handen maken licht werk, wordt er
een extraatje voorzien voor helpende leden, alsook als uiting van dank naar deze leden.



Op een beurs hebben we zaterdag en zondag helpers nodig



En op onze TT, van donderdagavond tot zondagavond.



De club voorziet voor helpers die op een of meerdere dagen komen helpen de
volgende compensatie:



1 maal helpen: 20 cent korting per ring op de eerste 50 bestelde ringen



2 maal helpen: 20 cent korting per ring op de volgende 50 bestelde ringen



3 maal helpen: u komt in aanmerking voor de terugbetaling van de
tentoonstellingen



4 maal helpen: bedankt, u bent een fantastisch lid. Wij zien u graag terug de 5 de keer,
en de 6de, en 7de …



Helpers komen ook in aanmerking voor een tegemoetkoming op het teerfeest.



Dit zal gecontroleerd worden aan de hand van een intekenlijst die aanwezig zal zijn
op elke dag van de activiteit. Dit aftekenen gebeurd op eigen initiatief.

Het bestuur eigent zich het recht toe, om leden die in het verleden reeds hun sporen verdient
hebben, ook recht te geven op deze extra’s.
Maar dit is geen verworven recht en kan ten alle tijden, gezien de omstandigheden herzien worden.

Opgemaakt te Putte 01/05/2013

Dit reglement vervangt alle voorgaande.

Richtlijnen en reglementen 2017

8

Reglement clubkampioenschap
1. Om deel te nemen aan het clubkampioenschap dient men lid te zijn van “ De Valk “ en
AOB of KBOF .
2. Men dient iedere T.T. waaraan men deelneemt, uitgezonderd speciaalclubs, onder De
Valk te spelen.
3. Men dient deel te nemen met minimum 6 vogels.
4. Het clubkampioenschap wordt verspeeld op onze T.T.
5. Een clubkampioenschap intekenlijst dient door de liefhebber zelf gevraagd, ingevuld en
afgegeven te worden bij het inkorven.
6. Wijzigingen kunnen hierna niet meer gebeuren.
7. Er dienen 3 kooinummers en 3 reserve kooinummers ingevuld te worden op de
intekenlijst . Dit zowel uit de A-, B-, C- en D- reeks.
8. De punten van de eerste 3 ingevulde kooinummers worden opgeteld , bij gelijkheid van
de punten tellen de 4de , 5de en 6de gerangschikte aangeduide kooinummer . Bij nog
gelijkheid van punten tellen de punten van de eerste ingeschreven niet geselecteerde
vogel.
9. Voor de winnaar is er een wisselbeker die tijdens de prijsuitreiking wordt overhandigd en
tevens huldiging op ons valkenfeest , waar men dient aanwezig te zijn.
10. Prijsuitreiking loopt als volgt:
1ste jaar: wisselbeker voor een jaar met grote foto als aandenken
2de jaar: wisselbeker voor een jaar met fruitkorf
3de jaar: eigenaar van wisselbeker
11. Bij onvoorziene omstandigheden zal het bestuur een beslissing nemen . Deze is definitief
en onherroepelijk .
12. Bij vaststelling van inbreuken tegen dit reglement zal de liefhebber niet in aanmerking
komen voor deelname aan dit kampioenschap .
Dit reglement vervangt alle voorgaande .
Putte 07.03.2015
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Terugbetaling Tentoonstellingen.
Ter promotie van onze eigen tentoonstelling en ter promotie van tentoonstellingen in het algemeen
als hobby en cultuur, komt de club tussen in de gemaakte kosten van onze leden die deelnemen aan
tentoonstellingen.
Om terugbetaling te bekomen dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden.



Men dient lid te zijn van “De Valk “.



Men dient ook zijn steentje bij te dragen aan activiteiten van de Valk, zie reglement
“Helpende handen”.



Men dient deel te nemen aan onze eigen tentoonstelling.



De vergoeding loopt van na T.T. Putte tem. T.T. Putte .
-

Volgende clubs opgenomen in onderstaande lijst geven recht op terugbetaling:

Pijpelheide
Sint-Katelijne-Waver
Lint
Berlaar
Voortkapel
Leefdaal
Vilvoorde
Rumst
Lier
Wilrijk
Bertem
Lille
Ranst
Veltem
Everberg
Rotselaar
Reet
Aarschot
-

De Heikneuter
De Vogelwereld
Lintse Vogelvrienden
De Berlaarse Wielewaal
De witte Merel
De Zanglijster
De vogelvrienden
Steenkneuter
De Pestvogel
Siervogel
De Kneu
De Goudvink
De Vogelvrienden
Vogelvrienden
De Witte Merel
De Siervogel
De Witte Noordvink
Natuur in Huis

Deze lijst is afhankelijk van de deelnemerslijst aan onze tentoonstelling en zal jaarlijks
herzien worden. Deze wordt bekendgemaakt op de jaarvergadering in april.



De liefhebber dient zelf de lijst van terugbetaling van de gespeelde T.T . in te vullen.
Deze lijst dient de liefhebber zelf, samen met de cataloog of een bewijs van
deelname onder De Valk, te bezorgen aan Tim Van de Water en dit ten laatste op de
ledenvergadering van december in Putte .



Bij niet binnenbrengen van deze documenten voor de aangestelde datum zal er geen
vergoeding uitbetaald worden.
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Deelname per T.T. is met een minimum van 5 vogels verplicht .



De verdeling terugbetaling zal als volgt gebeuren:
de liefhebber zal een terugbetaling krijgen voor maximum 6 tentoonstellingen aan 20
€ per T.T. die hij onder “De Valk” speelt. Keuze uit de bovenstaande lijst en 2 vrij te
kiezen.



Extra klassement.

Dit bestaat uit 5 tentoonstellingen + Putte ( 6 ) deze T.T. moeten worden gespeeld
onder De Valk .
Verdeling prijzenpot bijkomende klassement
1ste
50 €
de
2
35 €
3de
25 €
4de
15 €
de
5
10 €
-

-



Het klassement zal als volgt worden opgemaakt:
 De liefhebber mag zijn 5 beste wedstrijden binnenbrengen.
 Het klassement zal opgemaakt worden aan de hand van de 5 beste vogels.
 Met gelijkheid van punten zal het klassement van de T.T. van Putte
doorslaggevend zijn.
 Speciaal club, Nationaal, Provinciaal en Wereldkampioenschap valt buiten dit
reglement.

De terugbetaling zal gebeuren op het Valkenfeest (of daarna voor de afwezigen )
Alle wedstrijden gespeeld na onze T.T. tellen voor het volgende seizoen en worden
dan ook na het afsluiten hiervan terugbetaald.


Speciale gevallen worden door het bestuur beslecht.

Deze brief vervangt alle voorgaande .
Opgemaakt te Putte 1.05.2016
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Reglement Beurs
Algemeen













Bezoek aan, verkoop en of ruilen van vogels tijdens onze beurs is voor particulieren
toegestaan, mits zij zich houden aan ons reglement en eventuele aanwijzingen van onze
beursmedewerkers. Deze zijn herkenbaar aan hun kledij of badge met opschrift “
medewerker DE VALK”.
In gemeenschapscentrum ” Klein Boom” heerst er een rookverbod.
Wij kunnen als organiserende vereniging onder geen enkel beding aansprakelijk worden
gesteld voor door u aangerichte schade aan de hal of eigendommen van derden. Ook voor
diefstal van vogels of goederen zijn wij niet aansprakelijk.
De beurs heeft als doel een mogelijkheid te bieden om vogels te verkopen, andere producten
zijn niet toegelaten tussen de vogels. Hiervoor kan een standplaats worden gehuurd. Zie
verder.
Handelaren zijn alleen toegelaten na goedkeuring door de organisatie.
Vogels die te koop aangeboden worden moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
o Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn, indien niet kunnen deze van de
beurs verwijderd worden.
o Voldoen aan de Belgische wetgeving en voorschriften. De organisatie kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken hierop.
o Vogels moeten in zindelijke kooien aangeboden worden, voorzien van voldoende
eten en drinken.
o Vogels moeten een zodanige leeftijd hebben dat ze zelfstandig voer opnemen, vogels
die bv nog met de hand moeten opgevoerd worden ( babypapegaaien) mogen niet
aangeboden worden.
Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels alsook vleesduiven, afstammelingen der
Columba livia, vallen onder de definitie pluimvee en mogen niet op onze beurs worden
aangeboden .
De organisatie is niet aansprakelijk voor ontsnapte vogels.
De organisatie verzorgt alleen de inrichting en kan niet aansprakelijk gesteld voor geschillen
tussen koper en verkoper.
Nooduitgangen en brandwegen moeten steeds vrij gehouden worden. Foutief geparkeerde
wagens kunnen dan ook zonder verwittiging afgesleept worden. De organisatie komt niet
tussen in eventuele kosten.
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Reservaties:


Werkwijze reservatie:
o Er zal een web formulier beschikbaar zijn op onze website www.de-valk.be
o Men dient de gevraagde punten in te vullen. Deze gegevens worden verzameld en u
krijgt een bevestiging zodra deze verwerkt zijn. In deze bevestiging bevind zich een
nummer en het verschuldigde bedrag.



Ter plaatse:
o Er zijn aparte ingangen voorzien aan de rechterkant en de linkerkant van het
gebouw. Ingang open vanaf 6u 30 tot 7u30. Na 7u30 kan u via de hoofdingang
binnen.
o U bied zich aan bij onze medewerkers en vermeld uw nummer. Na controle van de
gegevens en de betaling, wordt uw plaats toegewezen.

Professionele standhouders en andere producten dan vogels
Gelieve op voorhand contact op te nemen met het bestuur. In onderling overleg wordt een plaats en
prijs bepaald. Opbouwen van de stand kan op zondag tussen 5u45 en 6u30 of eventueel op zaterdag.
Auto’s of vrachtwagens zijn niet langer toegelaten in de zaal.

Overzicht openingsuren:
5u45 tot 6u30:
6u30 – 7u30 :
Vanaf 7u30 tot 11u:

Toegang alleen standhouders en medewerkers.
Verkopers met geldige reservatie
Hoofdingang open voor het grote publiek.

*** Dit document is beschikbaar op onze website en zal uitgehangen worden op elke beurs.
Geen gevolg geven aan dit reglement kan uitsluiting van de beurs tot gevolg hebben.***

Opgemaakt te Putte 18/03/2017
Dit reglement vervangt alle voorgaande.
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Tentoonstelling:
Reglement



















Klassement 5 beste vogels ontvangen naturaprijzen. Kampioenen tellen mee, deze
ontvangen vacuüm verpakte vleeswaren en erelint ( per kampioen één steak ).
Plakbriefjes midden op de kooi met vermelding van NAAM, KLASSE en REEKSNR. Geen
reeksnummer betekent klasse C.
Voor alle klassen is de vermelding van het reeksnummer verplicht in te vullen op de
intekenlijst.
In geval van fraude worden alle vogels van betreffende liefhebber uitgesloten.
De beslissingen van de keurmeesters zijn onherroepelijk.
Het TT comité beslist in alle onvoorziene gevallen.
De club is niet verantwoordelijk voor schade aan materialen en/of dieren die hun werden
toevertrouwd. Ongeacht wat ook de oorzaak van deze beschadiging mag zijn. Door het
ondertekenen van deze inschrijvingslijst verklaart de inschrijver inzage te hebben genomen
van het reglement en in het bijzonder van punt 7.
In de klassen A, B en D worden alle ringen van een erkende federatie toegelaten. De eigenaar
dient bij inkorven en na vraag wel te kunnen bewijzen dat het lidnummer aan hem
persoonlijk toebehoort.
Hoenders, nachtvogels en roofvogels zijn NIET toegelaten.
Europese vogels dienen van een aangepaste gesloten voetring voorzien te zijn.
Zieke en/of gekwetste vogels, alsook vuile kooien worden geweigerd.
De vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur.
Het reglement van de AOB is van toepassing en wordt aanvaard bij de inschrijving.
Uitkorven na de prijsuitdeling op zondagavond stipt 18.00 uur.
Te koop stellen van vogels is niet toegelaten.
Kwartels, patrijzen en sierduiven dienen voorzien te zijn van een gesloten voetring. Dienen
ten laatste 3 weken voor de TT gevaccineerd te zijn. De deelnemer moet het origineel
inentingsbewijs tonen bij het binnenbrengen van de vogel en een copy ervan achter laten.
Nachtwaak gewaarborgd tijdens show.
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Intekenlijst

XXste Vogeltentoonstelling “ DE VALK PUTTE “
Op zaterdag X en zondag X december 20XX

Waar : Parochiecentrum
Patronaatsweg 2
2580 Putte

Naam : …………………………………………….....................................
Straat : …………………………………………….....................................
Postcode en gemeente : ……………………………..........................
Club en stamnummer : …………………………….............................
Telefoon : .............................................................................

Te verspelen prijzenpot : 2500 Euro aan natura prijzen.
Extra prijs voor iedere eindklassementsplaats, eindigend op 5. ’s Zaterdags gratis
tombola voor de aanwezige spelers.
Gelieve benaming vogel zoveel mogelijk in te vullen.
KOOINR PUNTEN NR BENAMING VOGEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ingevuld bulletin terugsturen
voor XX november 20XX aan:
Vertommen Paul
Lierbaan 311
2580 Putte
tel : 03/482.32.10

Inkorven : vrijdag X december 2 0 XX
vanaf 18.00 uur Uitkorven : zondag X
december 20XX na prijsuitdeling.
De prijsuitdeling is op zondag 7
december en begint stipt om
18.00 uur.

REEKS EN KLASSE

Vast recht (catalogus) : 1,50 Euro
Inschrijving per vogel
……... X 1,30 Euro =
Ontvangen
Ondergetekende verklaart zijn vogels
in goede staat te hebben ontvangen na
de tentoonstelling.
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