“VOGELWEELDE MEPPEL e.o.”
REGLEMENT AFDELINGSTENTOONSTELLING 2021

Plaats:

Dorpshuis “De Buddingehof” Dijkhuizen 66a te Ruinerwold
Tel: 0522-481340

Inbreng vogels:

Woensdag 17 november van 18.00 uur tot 21.00 uur

Keuringsdatum:

Donderdag 18 november ( er wordt bij kunstlicht gekeurd)

Opening:

Vrijdag

19 november om 19.30 uur

Afhalen vogels:

Zaterdag

20 november van 15.00 uur tot 15.30 uur

Openingstijden:

Vrijdag
Zaterdag

19 november van 19.30 uur tot 22.00 uur
20 november van 10.00 uur tot 15.00 uur

Catalogus:

€ 2,00,- per stuk

Inschrijfgeld:

€ 1,50,- per vogel ( jeugd gratis)

Entree:

Gratis

Reglement:
Art. 1: Inschrijvingen volgens klasse nummers van het vraagprogramma 2020 – 2024
van de N.B.v.V. Inschrijving deze tijdelijke afdelingstentoonstelling is alleen
voor leden van “Vogelweelde Meppel e.o.” (M02)
Er worden alleen Enkelingen E.K. vogels gevraagd, dit op kweeknummer
inzender; leeftijd vogels is niet van toepassing (dus alle leeftijden).
EK
= Eigen Kweek
Derby
= De door inzender aangewezen vogel.
Art. 2: Inschrijfformulieren dienen uiterlijk en bij voorkeur digitaal, maandag 01 november
2021 in bezit te zijn bij de T.T secretaris van deze tentoonstelling:
A.A. Meijerink, H. Tillemaweg 73, 7957 DC de Wijk;
tel 06 514 99 368.
De formulieren kunnen per Email naar: benmeijerink@kpnmail.nl
Het bijbehorende verschuldigde inschrijfgeld dient te worden overgemaakt worden op
bankrekening nummer NL54 RBRB 0955 9303 75 t.a.v. Vogelweelde Meppel e.o.;
onder vermelding van Afdeling T.T 2021 plus naam en kweeknummer.
Contant en gepast betaling middels fysieke aflevering is ook toegestaan.
Echter let op, het verschuldigd bedrag dient binnen een week na sluiting
inschrijftermijn ontvangen te zijn.
Art. 3: Inzendingen dienen te geschieden in de door de N.B.v.V. goedgekeurde kooien.
Drinkflesjes worden geleverd door de organisatie.

Art. 4: Kooien moeten bij inbrengen zijn voorzien van voldoende voer. De bodem dient
bedekt te zijn met wit schelpenzand. Bij grasparkieten, agaporniden en
forpussen is de bodembedekking zaad. Bij vruchten- en insecteneters
kattenbakvulling. Er is water aanwezig.
Art. 5: Voor kwartels en duiven, welke in traliekooien moeten worden tentoongesteld,
zijn gratis traliekooien beschikbaar. Inentingsbewijs voor kwartels is verplicht en
moet bij inbrengen worden overhandigd aan de T.T.secretaris.
Kromsnavels die in vluchten mogen worden geshowd, duidelijk vermelden op het
inschrijfformulier, als men hier gebruik van wil maken. Bij niet voldoende aantal
vluchten worden deze evenredig per deelnemer verdeeld.
Art. 6: Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen door de organisatie worden
geweigerd evenals vuile en afwijkende kooien.
Art. 7: De vogels worden tijdens de tentoonstelling verzorgd door personen die door de
organisatie zijn aangewezen en mogen tijdens de show niet uit de kooien worden
genomen of worden verplaatst anders dan door die personen die daar voor
bevoegd zijn.
Art. 8: Vogels en kooien zijn verzekerd volgens de condities van de N.B.v.V.
Dit geldt alleen als het verzekerd bedrag in de daarvoor bestemde kolom
op het inschrijfformulier staat vermeld! (handelswaarde)
Bedrag kooien apart op het inschrijfformulier vermelden (totaalbedrag)
Art. 9: De vereniging is niet aansprakelijk voor schade door ziekte of sterfte of andere
verliezen van kooien en vogels tijdens de show of daarna.
Art.10: Inzenders die op 14 november 2021 nog geen 17 jaar zijn, kunnen(is niet
verplicht) als jeugdinzender inzenden., dit dient op het inschrijfformulier vermeld
te worden als “JEUGD” .
Art.11: Uitslagen van de keurmeesters zijn bindend en onherroepelijk!
Art.12: In de T.T. ruimte mag niet gerookt worden!
Art.13: Het prijzenschema c.a. is als bijlage gevoegd aan dit reglement.
Art.14: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het T.T. bestuur.

T.T. secretaris:
A.A. Meijerink,
H. Tillemaweg 73,
7957 DC de Wijk.
Tel: 06 514 99 368

