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Wilt u ons financieel helpen,
dat kan!
Stichting Districtsshow Zuid-Holland organiseert dit jaar de districtstentoonstelling Zuid-Holland
2018. Zo'n spektakel vergt veel voorbereidingen en daar is het stichtingsbestuur dan ook al druk mee
bezig. Denk maar eens aan de zaal, keurmeesters, materiaal, hulp enz.
Dit alles en meer moet goed geregeld worden. Zo is er ook een financiële kant waar ook het één en
ander voor geregeld moet worden. Het stichtingsbestuur is hier ook al druk mee, zoals met het aanschrijven van sponsoren en adverteerders. Denk hierbij aan advertenties in de catalogus enz.
Daarom doen wij ook een beroep op u.
Wellicht wil het bedrijf waar u werkt of weet u een ander bedrijf dat wel wil adverteren in de
catalogus. De prijzen en afmetingen voor deze advertenties zijn te vinden op onze site, www.SDZH.nl
Maar wij willen ook u de gelegenheid bieden om voor uw vereniging een advertentie te plaatsen.
Denk hierbij aan het logo en website van uw verenging.
Tevens willen wij u als fokker de gelegenheid bieden om een advertentie te plaatsen in onze
catalogus.
De afmeting voor de te plaatsen advertentie is 6,5 (h) x 9 (b) cm, tegen de schappelijke prijs van
€ 15,00??. Natuurlijk kunt u ook een grotere advertentie doorgeven, de prijs zal dan hieraan aangepast worden.
Voorbeeld: Is uw advertentie 2x zo groot, dan is de prijs € 25,00??.
Wanneer willen wij de advertentie uiterlijk binnen hebben?
Uiterlijk 27 november a.s. willen wij de advertenties binnen hebben (voorkeur een JPGje of PNG).
Natuurlijk mag u ook een goed voorbeeld van uw advertentie inleveren.
Onze voorkeur gaat uit dat u uw advertentie mailt naar:
lexkaptein@upcmail.nl onder vermelding van uw NAW-gegevens.
Wij rekenen op U!
Alvast hartelijk dank.
Namens het stichtingsbestuur,
Piet Hagenaars.
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Barendrecht, oktober 2018.

Aan alle potentiële inzenders van de
provinciale vogeltentoonstelling
Zuid-Holland 2018.

Beste vogelvrienden,

Voor u ligt het tentoonstellingsreglement van de Districtstentoonstelling Zuid-Holland
2018, die georganiseerd zal gaan worden door de Stichting Districtsshow Zuid-Holland.
De Districtstentoonstelling wordt dit jaar gehouden in het clubgebouw van v.v. Maasland, Doelpad 5, Maasland. Door de juiste afscheiding krijgen uw vogels hun 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 de stichting extra prijzen ter beschikking voor de jeugd en de individuele- en verenigingsklassementen (zie artikel 19
reglement).
Wij hopen dat u, vogelliefhebbers van Zuid-Holland, ons wilt helpen om deze tentoonstelling tot een onvergetelijk succes te maken.
Wij wensen u een succesvolle tentoonstelling toe.

Namens het stichtingsbestuur,
Piet Hagenaars
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BESTUUR STICHTING DISTRICTSSHOW ZUID-HOLLAND
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Piet Hagenaars
06-10474218
Lex Kaptein
06-12616179
Bas van Driel
06-18819214
Venus 40, 2651 HS Berkel en Rodenrijs
Bankrekeningnummer: NL18 RABO 0332665305
Kees Diepstraten
06-14124493
Leo Wooning
0182-385921
Hans van Egmond
06-17767740
Uit Vriendenkring

Commissielid:
Commissielid:
Commissielid:
Commissielid:

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

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

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

TENTOONSTELLINGSRUIMTE:
Clubgebouw v.v. Maasland
Doelpad 5, 3155AE, Maasland
Telefoon: 010-5920517

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

U vindt alles op: www.SDZH.nl

BELANGRIJKE DATA, TIJDEN EN ADRESSEN.
Dinsdag 27 november 2018

Woensdag 19 december 2018

Donderdag 20 december 2018

Sluiting inschrijving
Formulieren opsturen naar:
Secretariaat DTT Zuid-Holland 2018
Palissanderhout 64, 2994 HK Barendrecht
Betaling: op rekeningnummer: NL18 RABO 0332665305
t.n.v. penningmeester SDZH
p/a Venus 40, 2651 HS Berkel en Rodenrijs
Inbrengen van de vogels van 15.30 tot 21.00 uur
Zaal: Clubgebouw v.v. Maasland
Doelpad 5, 3155AE, Maasland
Keuring van de vogels.

Vrijdag

21 december 2018

Officiële opening 19:30 uur.
Tentoonstellingsruimte geopend van 20.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag

22 december 2018

Tentoonstellingsruimte geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Prijsuitreiking om 14.00 uur.
Afhalen van de vogels vanaf 16.15 uur.

Stichting Districtsshow Zuid-Holland 2018

4

VERANTWOORDING:
De tentoonstelling wordt georganiseerd door
Stichting Districtsshow Zuid-Holland,
onder toezicht van het districtsbestuur Zuid-Holland van de N.B.v.V.

REGLEMENT PROVINCIALE VOGELTENTOONSTELLING
ZUID-HOLLAND 2018
1. Deze tentoonstelling staat open voor alle verspreide leden, leden en jeugdleden van afdelingen
welke in district Zuid-Holland gevestigd zijn. 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 stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om bij overschrijding van het maximale aantal
vogels de inschrijvers met veel ingeschreven vogels te vragen om minder in te sturen. Hierdoor is het
mogelijk dat iedereen in kan schrijven. In dit geval wordt het te veel betaald 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. echter met uitzondering van de zangkanaries, zang-/kleurkanaries en de
zang- postuurkanaries. Deze groepen worden niet gevraagd op de districtstentoonstelling ZuidHolland 2018.
Het inschrijfformulier moet uiterlijk dinsdag 27 november 2018 door het secretariaat zijn ontvangen.
Na deze datum worden er geen inschrijfformulieren meer geaccepteerd en zijn er geen wijzigingen op
de reeds ingeleverde formulieren meer mogelijk. (onduidelijke of onvolledig ingevulde formulieren
worden geweigerd).
De inschrijvingen moeten uiterlijk op dinsdag 27 november 2018, incl. het verschuldigde inschrijfgeld
in het bezit zijn van Lex Kaptein, Palissanderhout 64, 2994 HK Barendrecht. Het inschrijfgeld kan ook
separaat overgemaakt worden op bankrekening NL18 RABO 0332665305 t.n.v. Penningmeester
''SDZH'',
p/a Venus 40 te Berken Rodenrijs met vermelding van uw kweeknummer. Het insluiten van contant
geld bij het inschrijfformulier is voor eigen risico van de inzender.
Voor inlichtingen Lex Kaptein, tel. 06-12616179.
5. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel.
Administratie-, portokosten en verplicht catalogus € 5,00 per inschrijver.
Het inschrijfgeld voor de jeugd bedraagt € 0,75 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 keuring geschiedt (in principe) bij daglicht.
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7. Elke inzender ontvangt een inbreng-/afhaalbrief, waarop kooinummers en afhaalnummer staan
vermeld, een absentenlijst en de benodigde kooinummers. De kooinummers moeten in het midden
van de kooien worden geplakt overeenkomstig met het inschrijfformulier. De absentenlijst moet te
allen tijde bij het inkooien ingeleverd worden, ook als er geen absenten zijn. De inbreng-/afhaalbrief
moet worden getoond bij het inbrengen van de vogels en bij het verkrijgen van de catalogus en keurbriefjes. Bij het afhalen van de vogels moet de inbreng-/afhaalbrief worden ingeleverd. Door ondertekening verklaart de inzender, dat hij/zij de vogels heeft terugontvangen. Bij het afhalen wordt er rekening gehouden met de reisduur.
8. De vogels dienen ingebracht te worden in tentoonstellingskooien die voldoen aan de door de
N.B.v.V. gestelde eisen, zoals gemeld in het vraagprogramma van de N.B.v.V.
De kooien moeten helder wit zijn en voorzien van witte gevulde voerbakjes en wit zand op de bodem.
Bij grasparkieten en agaporniden wordt geen gebruik gemaakt van een zaadbakje, het zaad dient als
bodembedekker. Grote parkietenkooien dienen voorzien te zijn van twee zitstokken. Vruchten- en
insecteneters, lories etc. dienen beukenhaksel (middel) als bodembedekking te hebben. Bij grondvogels geen stokken en zand in de kooi.
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;
9. Europese cultuurvogels dienen een gesloten voetring te dragen, welke is voorzien van de kenmerken welke in de flora en fauna wet zijn voorgeschreven. Inzenders van dergelijke vogels verklaren
door deel te nemen aan deze Districtstentoonstelling 2018, dat zij hun vogels voor het inzenden hierop hebben gecontroleerd. Het stichtingsbestuur is bij twijfel bevoegd, ringencontrole uit te voeren.
Indien door de A.I.D. een vogel wordt getraceerd welke niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoet,
zal het stichtingsbestuur de betreffende inzender aansprakelijk stellen voor eventuele door het stichtingsbestuur geleden schade.
10. Alleen grondvogels van inzenders, die alle desbetreffende vogels hebben laten enten tegen pseudovogelpest, worden toegelaten. De inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de ent verklaring. Deze dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts, die de enting heeft verricht. De
ent verklaring dient een opgaaf te bevatten van het soort, het aantal vogels, de gemiddelde leeftijd en
het ringnummer van de desbetreffende vogels.
11. De organiserende vereniging heeft een beperkt aantal kooien beschikbaar voor inzenders die niet
over eigen kooien beschikken. Indien men gebruik wenst te maken van deze kooien dan moet dit duidelijk op het inschrijfformulier vermeldt worden. Gehuurde kooien staan voor u klaar bij het inbrengen van de vogels.
12. 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.
13. Alle ingezonden vogels zullen door de organisatie een correcte verzorging krijgen. Indien voor vogels een afwijkende voeding noodzakelijk is, moet door de inzender apart voedsel worden bijgeleverd. Dit moet voorzien zijn van de kooinummers en kan worden afgegeven bij het inbrengen van de
vogels. Dit dient duidelijk op het inschrijfformulier vermeld te worden.
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14. Voor ziekte of sterfte gedurende de tentoonstelling is het stichtingsbestuur niet aansprakelijk. Zieke of gebrekkige vogels worden uit de Tentoonstellingszaal verwijderd.
15. Gedurende het inbrengen, de keuring en het afhalen van de vogels heeft buiten de door het stichtingsbestuur aangewezen personen niemand toegang tot de tentoonstellingsruimte.
Zonder toestemming van het stichtingsbestuur is het verboden vogels uit de kooien te halen.
16. 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.
17. Indien door de keurmeesters fraude met vogels wordt geconstateerd, handelen de keurmeesters
zoals omschreven in hun richtlijnen.
18. Het aantal punten op de keurbrieven is bindend. Het stichtingsbestuur en Districtsbestuur is niet
aansprakelijk.
19. 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 vogelvoer prijzen te winnen. Per groep (Kleur-, Postuurkanarie, Tropen, Europese Cultuur vogels en Kromsnavels) wordt 1
prijs beschikbaar gesteld. De jeugd speelt naast de bondsprijzen een klassement over de 3 beste vogels. De hoogste 3 winnen een beker.
Het verenigingsklassement krijgt een eervolle vermelding in de catalogus.
Bij gelijk eindigen wordt er in deze klassementen doorgeteld.
20. 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.
21. In de catalogus worden alleen het kweeknummer, verenigingscode en de naam van de inzender
getoond. De overige NAW-gegevens worden bewaard in een met een wachtwoord beveiligde omgeving en worden indien hierom schriftelijk of via E-mail wordt verzocht na de tentoonstelling weer verwijderd.
22. Het Districtsbestuur alsmede het Stichtingsbestuur stellen zich niet aansprakelijk voor schade of
vermissing van eigendommen van de inzender gedurende de tentoonstelling.
23. Het Districtsbestuur alsmede het Stichtingsbestuur 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.
24. In alle voorkomende gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Districtsbestuur in
samenspraak met het stichtingsbestuur.
(LK versie: Stichting Districtsshow Zuid-Holland 2018)
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Oostersingel 1, 2651 VX Berkel en Rodenrijs
E-mail: info@oostlandnotaris.nl
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