Reglementen en inschrijfformulier
Zangkanaries
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Heerjansdam, oktober 2014.
Aan alle potentiële inzenders van de
provinciale vogeltentoonstelling
Zuid-Holland 2014.
Beste vogelvrienden,
Voor u ligt het tentoonstellingsreglement van de provinciale vogeltentoonstelling Zuid-Holland 2014,
die georganiseerd zal worden door vogelvereniging "De Nachtegaal" uit Heerjansdam.
De provinciale tentoonstelling wordt dit jaar gehouden bij W.L.Plaizier Diervoedersbedrijf, Lindeweg
14c te Heerjansdam. Hier krijgen wij de beschikking over één grote zaal waar het voor u en uw vogels
zeer goed vertoeven is.
Door de juiste afscheiding krijgen uw vogels optimale rust, tevens garanderen wij dat uw vogels een
optimale verzorging krijgen tijdens de tentoonstelling.
Naast de vele bondsprijzen die er te winnen zijn, stelt vogelvereniging "De Nachtegaal" extra prijzen
ter beschikking voor de jeugd en het individuele klassement.
Wij hopen dat u, vogelliefhebbers van Zuid-Holland, ons wilt helpen om deze tentoonstelling tot een
onvergetelijk succes te maken. En dat wij na afloop kunnen zeggen, dat een kleine vereniging uit een
klein dorpje, met medewerking van u, tot grote dingen in staat is.
Wij wensen u een succesvolle tentoonstelling toe.
Het bestuur van
vogelvereniging "De
Nachtegaal"

TENTOONSTELLINGSBESTUUR:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Ringen-commissaris:
Materiaal-commissaris:

Lex Kaptein
Walter Rotgers
Tjerd Kamphuis
Tjalk 118,
2991 PR Barendrecht
Rekeningnr.:
Martin Versteeg
Raymond Sluiter

06-12616179
0180-551526
0180-628058

NL11INGB000 2252550
078-6427221
0180-654039

DISTRICTSBESTUUR:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris:
Commissaris:
Commissaris:

Piet Hagenaars
Cees Diepstraten
Leo Wooning
Bas van Driel
Lex Kaptein
Hans van Egmond

(rayon
(rayon
(rayon
(rayon
(rayon

4 en 6)
3)
2)
5)
1)

TENTOONSTELLINGSRUIMTE
W.L. Plaizier Diervoedersbedrijf
Lindeweg 14c
2995 XK Heerjansdam
Telefoon: 06-12616179 (VZ- Lex Kaptein)

DIGITAAL
U kunt ook de reglementen en de inschrijfformulieren vinden op onze website en zijn vanaf deze site
gemakkelijk te downloaden (PDF bestanden).

U vindt alles op: www.denachtegaalhjd.nl
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BELANGRIJKE DATA, TIJDEN EN ADRESSEN.
Dinsdag 25 november 2014

Sluiting inschrijving
Formulieren opsturen naar:
Secretariaat DTT Zuid-Holland 2014
Griegplantsoen 19
2992 EH Barendrecht
Betaling:Iban NL11INGB000 2252550
t.n.v. penningmeester v.v. De Nachtegaal
p/a Tjalk 118
2991 PR Barendrecht

Dinsdag

Inbrengen van de vogels
15.00 tot 21.00 uur
Zaal: W.L. Plaizier Diervoedersbedrijf
Lindeweg 14c
2995 XK Heerjansdam

16 december 2014

Woensdag 17 december 2014

Keuring van de vogels.

Donderdag 18 december 2014

Officiële opening 19.30 uur.
Tentoonstellingsruimte geopend
van 20.00 tot 22.00 uur.
Prijsuitreiking individuele klassement om 19:30 uur.
Afhalen vogels: bij het naar huis gaan.

VERANTWOORDING:
De tentoonstelling wordt georganiseerd door vogelvereniging
"De Nachtegaal" te Heerjansdam onder toezicht van het districtsbestuur
Zuid-Holland van de N.B.v.V.

REGLEMENT PROVINCIALE VOGELTENTOONSTELLING ZUID-HOLLAND 2014
1. Deze tentoonstelling staat open voor alle verspreide leden, leden en jeugdleden van afdelingen
welke in district Zuid-Holland gevestigd zijn, en bij een gevestigde afdeling in dit district hun ringen
besteld hebben. Jeugdleden kunnen inschrijven voor de jeugdklasse. Een jeugdlid moet op de dag van
de keuring tenminste 6 jaar en nog geen 17 jaar zijn. Ringen van organisaties welke zijn aangesloten
bij COM Nederland, worden erkend wanneer zij van blank aluminium, blank staal of in de juiste kleur
vervaardigd zijn. Wel dient men als lid van de N.B.v.V. geregistreerd te staan met een toegekend
kweeknummer. Iedere inzender die van deze erkenning gebruik maakt, moet bij de inschrijving een
(kopie) bewijs van registratie van het kweeknummer van die andere COM-Nederland organisatie
meesturen.
2. De inschrijving geschiedt met inachtneming van het tentoonstellingsreglement van de N.B.v.V. en
de hierna genoemde bepalingen. Door in te schrijven verklaart men zich akkoord met dit reglement.
3. Het TT-bestuur behoudt zich het recht voor om bij overschrijding van het aantal van 2500 vogels
de inschrijving te stoppen. In dat geval wordt het inschrijfformulier en het inschrijfgeld geretourneerd
aan de inzender.
4. Het bijgevoegde inschrijfformulier moet worden ingevuld volgens, en op volgorde van het
vraagprogramma van de N.B.v.V. Het inschrijfformulier moet uiterlijk dinsdag 25 november 2014 door
het secretariaat zijn ontvangen. Na deze datum worden geen inschrijfformulieren meer geaccepteerd
en zijn er geen wijzigingen op de reeds ingeleverde formulieren meer mogelijk. (onduidelijke of
onvolledig ingevulde formulieren worden geweigerd).
De inschrijfformulieren moeten worden gestuurd naar:
Secretariaat DTT Zuid-Holland, Griegplantsoen 19, 2992 EH Barendrecht
Voor inlichtingen Raymond Sluiter, tel. 0180-654039 of Lex Kaptein, tel. 06-12616179
5. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per vogel.
Administratie-, portokosten en verplicht catalogus € 5,00 per inschrijver.
Het inschrijfgeld voor de jeugd bedraagt € 1,00 per vogel, mits duidelijk "JEUGD" en geboortedatum
op het inschrijfformulier staan vermeld. Bij het niet inzenden van de ingeschreven vogels wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
6. De betaling van het verschuldigde inschrijfgeld, administratie-, portokosten, verplichte catalogus en
evt. huur van de kooien dient voor de sluitingsdatum te geschieden.
De betaling kan geschieden op onderstaande rekening: Iban nummer: NL11INGB000 2252550,
t.n.v. Penningmeester "De Nachtegaal" p/a Tjalk 118, 2991 PR Barendrecht. Onder vermelding van uw
kweeknummer.

GEEN CONTANT GELD MEESTUREN!
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7. De keuring geschiedt in keurcabines
8. Elke inzender ontvangt een inbreng-/afhaalbrief, waarop kooinummers en afhaalnummer staan
vermeld, een absentenlijst en de benodigde kooinummers. De kooinummers moeten op het rechter
glaasje geplakt worden overeenkomstig het inschrijfformulier. De absentenlijst moet te allen tijde bij
het inkooien ingeleverd worden, ook als er geen absenten zijn. Tevens geeft u bij het inbrengen de
ring-volg nummers op.
De inbreng-/afhaalbrief moet worden getoond bij het inbrengen van de vogels en bij het verkrijgen
van de catalogus en keurbriefjes. Bij het afhalen moet de inbreng-/afhaalbrief worden ingeleverd.
Door ondertekening verklaart de inzender, dat hij/zij de vogels heeft terugontvangen.
9. De vogels dienen ingebracht te worden in tentoonstellingskooien die voldoen aan de door de
N.B.v.V. gestelde eisen, zoals gemeld in het bondsorgaan "Onze Vogels".
Er zijn zangkasten aanwezig, welke in een verduisterde ruimte staan opgesteld.
U dient uw vogels van voldoende zaad te voorzien en het water kunt u vullen bij het inbrengen.
Niet geaccepteerd zullen worden:
- vogels in vuile, afwijkende of gekenmerkte kooien;
- vogels die een knijpring of twee ringen dragen of een afwijkende voetring;
- zieke, vuile of gebrekkige vogels;
- vogels waar van het inschrijfgeld nog niet is ontvangen;
- vogels waar bij de benodigde wettelijke bewijzen ontbreken;
- vogels die niet voorkomen in het vraagprogramma;
10. Alle vogels zijn vanaf het moment van inbrengen tot het moment van afhalen verzekerd tegen
dood door brand en/of verstikking door rook en tegen diefstal met braak op de door de N.B.v.V.
gestelde voorwaarden, mits de inzender de waarde van zijn ingezonden vogels op het
inschrijfformulier heeft vermeld.
11. Alle ingezonden vogels zullen door de TT-organisatie een correcte verzorging krijgen.
12. Voor ziekte of sterfte gedurende de tentoonstelling is de TT-organisatie niet aansprakelijk. Zieke
of gebrekkige vogels worden uit de TT-zaal verwijderd.
13. Gedurende het inbrengen, de keuring en het afhalen van de vogels heeft buiten de door het TTbestuur aangewezen personen niemand toegang tot de tentoonstellingsruimte.
Zonder toestemming van het TT-bestuur is het verboden vogels uit de kooien te halen.
14. Tijdens de tentoonstelling is het verboden vogels te verhandelen. Het is tevens verboden om zich
met lopers, kooien of grote tassen in de tentoonstellingsruimte te begeven.
15. Indien door de keurmeesters fraude met vogels wordt geconstateerd, handelen de keurmeesters
zoals omschreven in hun richtlijnen.
16. Het aantal punten op de keurbrieven is bindend. Het TT-bestuur en Districtsbestuur is niet
aansprakelijk.
17. Alle inzenders van de tentoonstelling komen in aanmerking voor de bondsprijzen die de N.B.v.V.
ter beschikking stelt.
In het individuele klassement over de vijf hoogste vogels per inzender, zijn in de groepen Harzers,
Timbrado’s en Waterslagers, per groep 1 klassementsprijs (bon t.w.v. € 40,00) te winnen. De
zangkanaries doen niet mee aan het verenigingsklassement (10 hoogste vogels).
De jeugd speelt naast de bondsprijzen een klassement over de 3 beste vogels. De hoogste, per groep
(Harzers, Timbrado’s en Waterslagers) winnen een beker
Bij gelijk eindigen wordt er in deze klassementen doorgeteld en de plus of min punten worden niet
mee geteld.
18. De ringen van de winnende vogels zullen worden gecontroleerd. Indien de gegevens niet
overeenstemmen met de gegevens op het inschrijfformulier zal de prijs naar de eerst- komende
gerechtigden gaan.
19. Het TT-bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen van de
inzender gedurende de tentoonstelling.
20. Het TT-bestuur alsook het districtsbestuur van Zuid/Holland aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele consequenties welke voortvloeien uit drukfouten of na 15 september
gewijzigde wetgeving, regelgeving of richtlijnen vanwege de overheid of het bondsbestuur van de
N.B.v.V.
21. In alle voorkomende gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het TT-bestuur in
samenspraak met het districtsbestuur.
(LK versie: reglement D. T.T.2014 Zangkanaries)
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