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KANTOOR IZEGEM 

Grote Markt 21 
8870 IZEGEM
051 33 64 60

Iepersestraat 586
8800 ROESELARE

051 24 43 22
devlasblomme@telenet.be

WEBSHOP
www.devlasblommeroeselare.be
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MAERTENS - VYNCKIER BV

Rijksweg 15
8870 IZEGEM
051 30 07 96

maertens.geert@aveve.be

Specialiteit enkelvoudige en gemengde vogelzaden
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In dit nummer..

Voorwoord

Jaarkalender 2021

Bestuur DWS Roeselare

Recente controles bij vogelhouders
Het soortenbesluit

Voorstelling jeugdlid
Jonas Picavet

Ringbestellingformulier

LOKAAL Den Hazelt  
  Pastoor Slossestraat 1 
  8800 Rumbeke  

REKENING B.O.F. De Witte Spreeuwen
  BE46 7775 3419 4436
  P/A ROGOLLE Rik
  Graaf de Montblanclaan 9
  8870 Emelgem

SECRETARIS DEVRIESE Didier
  Mandellaan 519
  8800 Roeselare
  devriesedidier@hotmail.com
  051 25 13 84
  
REDACTIE DECLERCK Yves  
  yves_declerck@telenet.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, internet of op welke andere wijze ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of 
fotograaf. De auteur blijft ten allen tijde verantwoordelijk 
voor de inhoud van zijn ingezonden stukken.

LIDGELD € 24,00 euro/jaar
  € 18,00 euro/jaar (jeugd tot 18 jaar)
  Maandelijks tijdschrift KBOF
  Driemaandelijks contactblad
  
  € 12,00 euro/jaar (steunend lid)
  Driemaandelijks contactblad

OPLAGE 300 exemplaren

WEBSITE www.kbof-roeselare.be

FACEBOOK De Witte Spreeuwen Roeselare

ORANJEWEVER
Eupleces franciscanus



Vogelhandel Beernaert
Ledegemstraat 4

8890 DADIZELE

056 50 01 33
vogelhandel@telenet.be

 » Vogels van exoten tot papegaaien
 » Kippen, eenden en duiven
 » Konijnen en cavias
 » Kooien voor kleine vogels alsook voor papegaaien
 » Zitstokken en zitstokhouders
 » Fronten voor kweekkooien
 » Kweekkooien, caviakooien
 » Nestkasten en nestmateriaal
 » Enkelvoudige en gemengde zaden
 » Bodembedekking
 » Verschillende soorten speelgoed voor vogels
 » Fonteinen en voederpotten
 » Eivoer van verschillende merken
 » Nutribird en Prettybird pellets
 » Producten en natuurlijke voedingssupplementen

De winkel is iedere dag open 
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur

Steeds gesloten op dinsdag

Op feestdagen is de winkel gesloten om 
12 uur uitgezonderd op dinsdag de hele dag

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



    

Beste sportvrienden,

Wat kunnen we zeggen na een jaar als 2020? 
Zeer veel.. en tegelijkertijd ook zeer weinig. Dat het moeilijk en uitdagend was, dat staat wellicht niet 
ter discussie. Iedereen werd geconfronteerd met ongeziene omstandigheden, lastige situaties en stress. 
Het leven en de dagdagelijkse routine ziet er plots helemaal anders uit. Een serieuze beperking van onze 
vrijheid die we intussen als vanzelfsprekend beschouwden. Geen enkele generatie kan de vergelijking 
maken met een eerdere gebeurtenis. Het nieuwe normaal? Laten we vooral hopen van niet.

Als we mogen vertrouwen op de recentste berichtgeving in de media, dan is het ergste achter de rug.
Er zijn meerdere vaccins die op dit moment volop toebedeeld worden bij de kwetsbare groepen in onze 
samenleving. Dit nieuwe jaar zal een overgangsjaar worden. Een noodzakelijk kwaad om elkaar weldra 
terug de hand te kunnen schudden. Een koffie of pint drinken bij een gezellige babbel. In de wachtrij 
schuifelen om de aangeboden vogels te kunnen observeren op de vogelbeurs. Ja hoor, het komt allemaal 
terug. Nog even tandenknarsen en doorbijten. De laatste loodjes, nietwaar?

Wat doet corona met een mens, maar ook, wat doet een mens met corona?
Wel beste sportvrienden, het is haast niet te geloven. Ons ledenaantal
blijft maar stijgen. De records worden maand na maand gebroken en het 
aantal ringbestellingen swingt de pan uit. In deze bittere tijden doet dit
ons als bestuur enorm veel deugd om te zien dat de vele inspanningen
achter de schermen daadwerkelijk beloond worden. 

Gek genoeg staat dit succes in schril contrast met de algemene
toestand van de vogelliefhebberij. Door het wegvallen van
zowel mensen als inkomsten krijgt onze slagkracht
een flinke knauw. Deze problematiek speelde al
van voor de coronacrisis, maar het zal er in de
toekomst zeker niet makkelijker op worden.

We zullen ons moeten heruitvinden. 
Ons de vraag stellen hoe het misschien
anders kan. De vogelliefhebberij kan
op veel verschillende manieren
beleefd worden. Dat is een 
bijzonder grote troef.

Beste sportvrienden,
Er zijn veel spreuken
en gezegden over onze
geliefde gevleugelde vrienden.
Hopelijk kunnen we tegen eind dit
jaar terug zo vrij zijn als een vogel!
Nog even volhouden.

De Witte Spreeuwen Roeselare

“ VOORWOORD

BLAUWBORST
Luscinia svecica



JACQUES HUVAERE

051 40 56 00
0472 96 62 82

jacques.huvaere@skynet.be

Alle kweekkooien en africhtingskooien
 op maat gemaakt

Alle tentoonstellingskooien 
blinkend of zwart front



“ JAARKALENDER 2021
Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur

Rumbeke, ledenvergadering om 20.00 uur
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’

Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur
Inenting kanaries bij de liefhebber aan huis

Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur
Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling en vogelbeurs

zondag 21 februari
vrijdag 26 maart
zaterdag 22 mei

zondag 23 mei
maandag 24 mei

zondag 20 juni
zaterdag 17 juli

zondag 5 september 
zaterdag 23 oktober

zondag 24 oktober

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Afgelasting vogelbeurs 21 februari

De opgelegde COVID-19 maatregelen maken het 
helaas niet mogelijk om de eerste vogelbeurs 
van het jaar te organiseren.

Ook de eerstvolgende activiteiten op de agenda 
zijn onder voorbehoud te noteren. Om in te 
spelen op de onzekerheid doen wij nogmaals 
de oproep om uw mailbox en de berichtgeving 
via sociale media in het oog te houden. Dit is 
onze enige mogelijkheid om kort vooraf nog 
beslissingen te herzien volgens wat haalbaar is 
op dat moment.

Aan de nieuwe leden doen wij de oproep om uw 
mailadres kenbaar te maken bij onze secretaris.
Zo ontvangt u steeds het laatste nieuws via 
mail en misloopt u geen informatie over onze 
activiteiten. U krijgt ons contactblad dan ook 
digitaal doorgestuurd waarbij de afbeeldingen 
in kleur beter tot hun recht komen!

Freddy Stichelmans

Geboren te Ternat op 4 juli 1952
en overleden op 26 november 2020

De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Marc Ampe

Geboren te Tielt op 4 januari 1961
en overleden op 17 december 2020

De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Werner Vantomme

Geboren te Rumbeke op 6 oktober 1941
en overleden op 27 januari 2021

De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Laatste ringbestelling

Tot 20 februari zijn de laatste ringbestellingen 
nog mogelijk zonder extra kosten. Uiterlijk eind 
maart zullen deze bestellingen dan beschikbaar 
zijn. Bestellingen na 21 februari kunnen nog tot 
uiterlijk 15 juni. In dit geval worden er 8,50 euro 
verzendkosten aangerekend.



KANTOOR ROESELARE
Diksmuidesteenweg 274

8800 ROESELARE
051 24 50 84

KANTOOR STADEN
Bruggestraat 1 bus 0.1

8840 STADEN
051 70 07 26

biensure@verz.kbc.be

Beverensestraat 72
8850 ARDOOIE
051 74 60 34

filip.verkindere@telenet.be



“ BESTUUR DWS ROESELARE

EREVOORZITTER   DEPOORTERE Norbert  051 22 77 11
    8800 Rumbeke  

VOORZITTER   DEDIER Marnik  marnik.dedier@telenet.be
    8800 Roeselare  0497 46 74 57
    Postuur- en kleurkanaries

ONDERVOORZITTER  DEMEESTER Angelino  a.demeester@live.be
    8930 Menen   0476 74 67 56
    Parkieten en duiven

SECRETARIS   DEVRIESE Didier  devriesedidier@hotmail.com
    8800 Roeselare  051 25 13 84
    Exoten, Europese en postuurkanaries   
   
PENNINGMEESTER  ROGOLLE Rik   rikrogolle@hotmail.be
    8870 Emelgem  051 31 34 77
    Kleurkanaries
      
REDACTIE   DECLERCK Yves  yves_declerck@telenet.be
    8830 Hooglede  0473 39 22 04
    Zebravinken en exoten

BESTUURSLID   CASTELEYN Andy  lieze-andy@hotmail.com
    CHAPELIER Annelies    0479 58 80 53
    8800 Roeselare   
    Postuurkanaries en Europese

BESTUURSLID   BESCHUYT Alain  alain.beschuyt@telenet.be
    8500 Woumen   0472 85 64 42
    Kleurkanaries

BESTUURSLID   TIMMERMAN Tom  tom.timmerman@danis.be
    8800 Roeselare  0475 87 87 69
    Europese  
   
BESTUURSLID   DECNEUDT Mario  mario.decneudt@outlook.com
    8890 Moorslede  0474 75 47 44
    Kleurkanaries, Europese en hybriden 
 
BESTUURSLID   COURTENS Kris  
    8650 Jonkershove  
    Europese en exoten



COIFFURE TANIA
Ommegangstraat 114

8870 IZEGEM
051 31 72 39

0477 93 56 95

Specialiteit opsteekkapsel

GARAGE VANHULLE
Roeselaarsestraat 505

8870 IZEGEM

IZEGEM - IEPER - MENEN
www.citroenvanhulle.be



Dierenartsenpraktijk Medibird is onderdeel van Degudap waar 
dierenartsen Emiel Demeester en Niels Normon klaar staan voor al 
uw sier-, sport- en hobbyvogels. Als hobbykweker en particuliere 
vogelhouder kunt u bij ons terecht met alle soorten vogels: hoenders, 
duiven, zangvogels, kanaries, krombekken en roofvogels… 

Op dezelfde locatie bevindt zich ook een labo waarmee we zeer 
nauw mee samenwerken voor verder gespecialiseerd onderzoek 
(bacteriologie, virologie, parasitologie, DNA,…) 

Er staat steeds een gespecialiseerde dierenarts tot uw dienst om al uw 
vogelproblemen op te lossen. Bezoek onze website www.medibird.be 
voor meer info en vogelnieuws! 

DEGUDAP
Prins Albertlaan 112
8870 IZEGEM 
0495 19 70 98

Consultatie enkel op afspraak!

Van Ara tot 
Zebravink!





“ CONTROLES BIJ VOGELHOUDERS 
HET SOORTENBESLUIT

De Natuurinspectie is een gespecialiseerde dienst 
van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die 
de controle op de naleving van de regelgeving over 
bos, natuur, jacht, riviervisserij en beschermde 
soorten als kerntaak heeft. 

Ik stel vast dat er afgelopen jaar veel controles 
gebeurden bij vogelliefhebbers in West-Vlaanderen. 
Gelukkig zonder echt veel incidenten.

Een controle bestaat meestal uit een onderzoek 
van de volières en aanpalende hokken in de tuin, de 
zolder,  de kelder en soms zelfs tot de diepvries toe.

Alle aangetroffen Europese vogels worden 
gecontroleerd op hun legaliteit, de correctheid 
van de ring en de gegevens die daarop staan. Het 
is immers bij wet verboden Europese vogels te 
bezitten die niet of niet correct geringd zijn.

Naar aanleiding van deze controles stelde ik vast 
dat er nog veel mensen zijn die niet goed op de 
hoogte zijn van het soortenbesluit over het houden 
van beschermde vogels in gevangenschap. Niet 
verwonderlijk, want het is een zeer complexe 
materie. Vandaar dat ik met dit artikel een aantal 
verduidelijkingen, tips en aanbevelingen wil 
meegeven om problemen te vermijden.

Weet dat in Vlaanderen kruisingen met Europese 
vogels en mutaties van Europese vogels niet geringd 
moeten zijn, en indien men dergelijke  kruisingen 
ringt om in de A-B-D-E reeksen te spelen 
op tentoonstellingen dit mag met
een gewone bondsring voorzien 
van uw eigenstamnummer.

Anders is dit in Wallonië. Daar moeten 
dezelfde kruisingen en mutaties van Europese 
vogels geringd zijn met de respectievelijke 
voorgeschreven overeenstemmende Europese 
bondsring voorzien van uw eigen stamnummer.  
Idem voor Nederland!

Dus een goede raad voor iedereen, ring uw mutaties 
van Europese vogels met Europese ringen en ring 
kruisingen van en met Europese vogels eveneens 
met de respectievelijke aanbevolen passende 
Europese bondsring. Dan kom je nergens in België 
of Nederland in de problemen.

Houd er dus zeker rekening mee als men 
met dergelijke kruisingen deelneemt aan een 
tentoonstelling in Wallonië, en de betreffende 
vogels zijn niet met de voorgeschreven Europese 
bondsring geringd, dat men het recht heeft om de 
vogel(s) in beslag te nemen en dat je strafbaar bent. 
Jawel, dit kan in België.

En er zijn nog verschillen tussen Europese vogels 
in Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen is het 
toegestaan om deze te ringen met harde en 
kunststof gewone bondsringen voor Europese 
vogels voorzien van uw stamnummer. In Wallonië 
echter enkel met verharde ringen voor Europese 
vogels. De aanbevolen ringmaten zijn overigens ook 
al verschillend.

Het is ook zo dat je Europese bondsringen van 
het afgelopen kweekjaar op 31 december dient te 
vernietigen. Deze mogen in het daarop volgende 
kweekjaar absoluut niet meer gebruikt worden.

HEGGENMUS
Prunella modularis



HERENKAPSALON FREDDY
VANTIEGHEM - COPPENS

Hoogstraat 116
8800 RUMBEKE

051 20 74 62

Ik kom ook aan huis uw haar verzorgen!

Depot Lotto + alle krasloten van de
Nationale Loterij

Hondentoiletage ‘t Poedelke
Verzorging van alle rassen

Heirweg 69
8800 ROESELARE-BEVEREN

051 74 49 95
muylle.p.fr@skynet.be

Duiven en vogelvoeders
Granen en zaden

Mest- en sproeistoffen

www.muyllegebroeders.be



“ CONTROLES BIJ VOGELHOUDERS 
HET SOORTENBESLUIT

Ook in Vlaanderen wordt reeds overwogen om 
bepaalde mutaties verplicht te ringen, omdat die, 
al dan niet door het toedoen van kwekers, in de 
vrije natuur voorkomen! Persoonlijk vind ik dat 
elke vogel die in gevangenschap geboren wordt zou 
moeten voorzien zijn van een gesloten voetring. 
Het is de identiteitskaart van de vogel die bijzonder 
nuttige informatie bevat zowel voor de kweker als 
de eventuele toekomstige eigenaar(s).

Koop je een vogel en twijfel je over de ring? Stel 
dan veiligheidshalve een bewijs van overdracht op. 
Ook voor CITES-vogels is het aangeraden om dit 
altijd te doen. Wist je trouwens dat bijvoorbeeld 
een rijstvogel (padda) ook een CITES-vogel is? In 
principe zou deze dus ook steeds geringd moeten 
zijn ongeacht of het nu een wildkleur of een mutatie 
is. Bij overdracht zou er een overdrachtsformulier 
opgesteld moeten worden.

Bij de controle wordt er ook gekeken of er verboden 
vangstmateriaal aanwezig is. Veel liefhebbers 
hebben louter uit nostalgie wel nog ergens een 
verboden slagkooitje, slagnetje, klem of val liggen. 
Indien u nog in het bezit bent van dergelijke 
verboden tuigen doet u er eigenlijk beter aan om 
zelf over te gaan tot de vernietiging ervan. De boetes 
die hiervoor worden uitgesproken zijn immers niet 
mals. Het is simpelweg het risico niet waard.

De aangetroffen niet-reglementaire vogels die 
in goede conditie verkeren mogen onmiddellijk 
worden vrijgelaten. Vogels die eerst een tijdelijke 
opvang in een vogelopvangcentrum nodig hebben 
worden meestal voorzien van een officiële ring 
van het Belgisch Ringwerk vooraleer ze worden 
vrijgelaten.

Maar wat zijn nu als vogelhouder mijn rechten in 
geval van een controle?

Natuurinspecteurs zijn gehouden om zich te 
legitimeren als u hen daarom verzoekt. Verder 
oefenen ze hun opdrachten volledig onafhankelijk 
en neutraal uit.

Natuurinspecteurs mogen zonder toestemming van 
de vogelhouder, of zonder een huiszoekingsbevel  
van de onderzoeksrechter geen huiszoeking 
verrichten op plaatsen die tot de privésfeer behoren.
Een uitzondering hierop is de betrapping op 
heterdaad. In dat geval dienen zij wel vergezeld te 
zijn van een officier van de gerechtelijke politie.

Indien u wordt verhoord over de feiten kan u niet 
verplicht worden uzelf te beschuldigen. U kan zelfs 
verkiezen om te zwijgen en u hebt het recht om 
voorafgaandelijk aan het verhoor een advocaat 
naar keuze te raadplegen. 

En wat als ik de controle beleefd weiger?

Vogelhouders die het toezicht verhinderen kunnen 
zich schuldig maken aan het misdrijf weigering 
van toezicht. De natuurinspecteurs maken hiervan 
een proces-verbaal op en verzenden dit naar de 
procureur des Konings. Het is aangeraden om dus 
uw medewerking vrijwillig te verlenen.

Willen we de avicultuur, die eerlijk gezegd al meer 
dan genoeg onder vuur ligt, zo goed mogelijk in ere 
houden? Houd dan rekening met de regels zoals ze 
ons opgelegd worden.

door Karel Van Vooren

Te koop

Noordse putters bruin natuurbroed 
(zonder kanaries)

Debonnez Frank
frank.debonnez@telenet.be

056 42 15 73

Beschikbaarheid ringen

Alle ringen die besteld werden voor 1 januari 
zullen beschikbaar zijn vanaf half februari.

Na telefonische afspraak kunnen deze 
afgehaald worden bij onze secretaris. 

De andere ringen zullen beschikbaar zijn vanaf 
half maart. Wij verwittigen zodra beschikbaar!



De meest complete 
dierenspeciaalzaak  in uw streek!

Voeding voor paarden, duiven, 
neerhof, honden, katten, 

vogels, vissen, ..

Steeds 5% korting dankzij
de klantenkaart die wij 

voor u bijhouden!

GELASTE ALUMINIUM PANELEN

Kachtemsestraat 82 
8870 IZEGEM
0498 59 06 95

kjell.hoorne@hotmail.com

www.timmerwerken-kjell.be

DEVRIESE DIMITRI

Torhoutstraat 44
8610 KORTEMARK

0499 30 99 65
devriesedimi@gmail.com

Algemene bouwwerken
Nieuwbouw en renovatie

Vloeren en terrassen
Pleisterwerken



“ VOORSTELLING JEUGDLID 
JONAS PICAVET

Hallo iedereen!

Ik ben Jonas Picavet, 10 jaar oud en woon in Voormezele (Ieper).
De vogelsoorten die ik kweek zijn kanaries, zebravinken en diamantduifjes.
Ik droom ervan om ooit eens met Gouldamandines te kunnen kweken!

Toen ik 6 jaar was kreeg ik mijn eerste kanariepop. 
Dat was van een juffrouw uit mijn school. Bij haar 
dochter die in Dikkebus woont was het vogeltje 
tegen het raam gevlogen en ik mocht er voor zorgen.

Even later kwam er online een oproep met de vraag 
of er iemand toevallig een kanarie kon opvangen. 
We gingen deze ophalen en het bleek een mannetje 
te zijn. Zo kwam ik aan mijn allereerste koppel!

Het koppeltje kanaries werd ondergebracht in de 
veranda, maar dit duurde niet zo lang. Volgens mijn 
mama maakten ze het te vuil in huis, en zo kwam 
mijn papa met een oplossing. Hij zou samen met mij 
in onze tuin een volière bouwen.

We gingen aan de slag. Een betonvloertje gieten, 
een buitenhok bouwen, een aansluitend binnenhok 
en een sas met rekjes om mijn materiaal op te 
bergen zoals schommeltjes en andere spelletjes om 
in de volière te hangen.

Zo, nu kon ik echt beginnen! Verder kreeg ik van 
mijn papa ook nog 3 kweekkooien die ik volledig 
wit schilderde. Daarin kweekte ik  met 2 koppels 
kanaries en één koppel zebravinken. Het jaar erop 
plaatste ik samen met papa  LED verlichting in de ze 
kweekkooien. Dit deden we vooral omdat de vogels 
meer licht zouden hebben in het binnenhok. 

Het ringen van de jongen lukt me nog niet zo goed. 
Helaas heb ik zo al enkele jongen verloren. Maar  
uit fouten kan ik leren en ondertussen kreeg ik de 
tip om voor het ringen eerst eens met mijn handen 
door de vogelzaden te gaan zodat ze niet meer zo 
naar mens ruiken.

Hoe het voor mij begon..

Als ik school heb, ga ik drie keer per dag naar mijn 
volière kijken. Ik kijk dan of mijn vogels nog oké 
zijn, blaas het kaf uit de eetbakjes en controleer  of 
ververs het drinkwater. In het weekend maak ik dan 
mijn volière en kweekkooien schoon. Momenteel 
heb ik kanaries, zebravinken, diamantduifjes en 
enkele Chinese dwergkwartels in de volière.

Op school heb ik de juffrouw kunnen overtuigen om 
als klasdieren een koppel grasparkieten te houden.
Met hun twee maken ze meer lawaai dan ik met al 
mijn klasgenootjes samen! We gaan proberen om 
met dit koppel te kweken in de klas. Spannend!



Polenplein 20
8800 Roeselare

051 24 03 10

Maandag tot vrijdag
van 8u00-12u15 en 13u00-18u00

Zaterdag van 9u30-12u30
Gesloten op zondag



“ VOORSTELLING JEUGDLID 
JONAS PICAVET

Dit kweekseizoen ga ik proberen met 2 koppels 
kanaries wat vroeger in het jaar te kweken. We 
doen dit in de 2 kweekkooien met LED verlichting 
die papa monteerde. Momenteel ben ik bezig 
met het opbouwen van het aantal lichturen als 
voorbereiding op de kweekperiode.

Ik droom nog om ooit eens te kunnen kweken met 
een koppel Goudamandines, want dat vind ik echt 
wel heel mooie vogeltjes. Ik ging al naar enkele 
tentoonstellingen in de buurt kijken. Zodra corona 
weg is zou ik graag eens deelnemen om te weten 
hoe dit allemaal in zijn werk gaat en of ik dit leuk 
zal vinden? 

Ik wens jullie allemaal een goed kweekjaar en veel plezier tussen jullie vogels!

Groetjes
Jonas Picavet

Uw club steunen zonder enige inspanning?

Dat is verrassend eenvoudig. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is melden dat u voortaan het 
contactblad ‘De Vogelliefhebber’ digitaal zult lezen op uw smartphone, tablet of computer! 

Eén van de hoogste kosten is de druk- en postkost van ons contactblad. Door het digitaal te bezorgen 
kunnen wij deze kosten drukken en de middelen aanwenden voor het organiseren van activiteiten.

Bij het drukken in zwart-wit gaat er trouwens heel wat fotokwaliteit verloren. Uw contactblad wordt 
opgemaakt in kleur met behulp van haarscherpe foto’s die digitaal meer tot hun recht komen. 

Deze oproep is uiteraard geheel vrijblijvend en komt zonder verplichtingen.



Kortrijkstraat 380
8560 WEVELGEM

Brugsestraat 196/4
8020 OOSTKAMP

Oostkaai 23A - 1
8900 IEPER

Oekensestraat 173
8800 ROESELARE

Bieststraat 130
8790 WAREGEM



VERZEKERINGEN

Kerkplein 39
8800 RUMBEKE
051 25 12 00

BANK & VERZEKERING

Oekensestraat 9
8800 RUMBEKE

051 27 28 30

LIEVEN VEREECKE
kantoor.vereecke@verz.kbc.be



KBOF De Witte Spreeuwen Roeselare Datum
vereninging zonder winstgevend doel Handtekening

Dit formulier door het lid te bezorgen 
 aan Devriese Didier

Kweeknummer: Emailadres:
Naam:
Adres: Postnummer Gemeente
Telefoon of GSM

Enkel geldig met handtekening Ringen doorgenummerd Ringen per diameter

ringmaat alu Kleur Inox Kunststof Afrekening ringbestelling 2021
alu gekleurdkunststof inox gekleurd hard hard aantal prijs totaal

€ 0,46 0,27 1,75 0,31 0,46 1,75 0,27 Europees alu à € 0,46 =
2,0 Europees kunststof à € 0,27 =
2,2 Europees inox à € 1,75 =
2,3 alu gekleurd à € 0,31 =
2,4 gekleurd hard à € 0,46 =
2,5 Europees inox à € 1,75 =
2,6 kunststof à € 0,27 =
2,7
2,8 Lidgeld boekje 24 €
2,9
3,0 Verzenden 3 €
3,1 Aangetekend verzenden 8,5  €
3,2 Totaal

Europese

3,2 Totaal
3,3
3,5 PVC ringen in veelvoud van 10 bestellen
3,8 Alu ring minimum 10 stuks in veelvoud van 5
3,9 Inox ringen kunnen per stuk besteld worden
4,0 De aanvrager verklaart de voorbije vijf jaar geen veroordeling te 

4,2 hebben opgelopen of een bestuurlijke geldboete wegens 

4,5 overtredingen van de regelgeving inzake het houden van vogels

5,0 in beschermd milieu, waarbij er een verbod opgelegd werd tot het

5,5 houden in beschermd milieu van specimen van beschermde
6,0 vogelsoorten. Hij verklaart ook werkelijk een vergelijkbare

6,5 hoeveelheid vogels in beschermd milieu te kweken die behoren tot 
7,0 soorten waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn. De

8,0 verenigingen wijzen een aanvraag tot het verkrijgen van 

9,0 pootringen geheel of gedeeltelijk af als redelijkerwijze vermoed

10,0 kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met de 

11,0 bepalingen van dit besluit of als de aanvrager een overmatig aantal 
12,0 pootringen aanvraagt. Ze melden dat aan het agentschap. De 

14,0 gesloten pootringen, zijn persoonlijk. Ze mogen door de aanvrager

16,0 niet worden verhandeld, geruild of ter beschikking gesteld aan 

18,0 derden om vogels te ringen die niet door de aanvrager zelf gekweekt 

20,0 werden. De vogels mogen alleen worden geringd met ringen waarop 

22,0 het jaar waarin de vogels zijn geboren is weergegeven. De ringen 

24,0 mogen alleen worden aangebracht bij vogels die in beschermd milieu 27,0
zijn geboren in het jaar dat op de ring is weergegeven.

De bestelde ringen moeten afgehaald worden op de activiteiten anders worden ze opgestuurd en deze worden 
pas besteld wanneer ze betaald zijn rechtstreeks aan de ringverantwoordelijke of via stortingpas besteld wanneer ze betaald zijn rechtstreeks aan de ringverantwoordelijke of via storting
Er zijn jaarlijks 4 gezamelijke verzendingen, wie buiten deze verzending wil bijbestellen moet 8,5 € bijbetalen
Rekeningnummer: Rogolle Rik, Graaf de Montblanclaan 9, 8870 Emelgem BE46 7775 3419 4436


