De Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België vzw,
de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw,
de Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw
kondigen U met vreugde hun officiële samenwerking aan onder de NOFON vzw.
Het letterwoord NOFON staat voor Nationale

Ornithologische
Federatie en Fédération Ornithologique Nationale.

Wie had ooit durven denken dat de drie grootste federaties die zich onder meer toeleggen
op de kweek en het wedstrijdgebeuren van zangvogels een overkoepelende VZW zouden
oprichten? De toenemende complexiteit in de regelgeving, het langzaam afkalvend aantal
leden en de aanhoudende negatieve beeldvorming in de publieke opinie zetten er ons met
zijn drieën toe aan om samen de problemen en moeilijkheden aan te pakken.
Onder het motto “Eendracht maakt macht!” willen we de rechten van alle vogelhouders
vrijwaren en onze wondermooie hobby vrijwaren.
De vermelde drie federaties elk met een degelijk bestuursorgaan en bovendien elk
financieel gezond, hebben na diepgaand overleg besloten de handen in elkaar te slaan.
De overkoepelende vzw NOFON doet geen afbreuk aan de eigenheid en de werking van de
drie federaties. Echter, naast het vrijwaren van onze hobby door het oprichten van een
juridisch platform gaan de drie federaties samen een nooit eerder uitgegeven en degelijk
nationaal kampioenschap organiseren.
Enkele weken geleden plaatsten de drie voorzitters van de federaties hun handtekening
onder de oprichtingsakte van de NOFON vzw. Bovendien kozen ze bovenstaand schitterend
logo als uithangbord voor deze heuglijke samenwerking.
Vogelhouders en hun federaties hebben niettegenstaande de vele problemen in het
vermaledijde jaar 2020 elkaar duidelijk gevonden en willen dit bestendigen in een
verregaande samenwerking .
Heel wat verschillende beslissingen werden inmiddels genomen om van komend nationaal
kampioenschap een onvergetelijk, onovertroffen en volwaardig nationaal kampioenschap te
maken. Om dit te realiseren ging onmiddellijk een goed uitgebalanceerd comité aan de slag.
Alle facetten van de organisatie worden daar nauwkeurig onder de loep genomen en
degelijke oplossingen worden uitgewerkt. Wij streven er immers samen naar een prachtig,
vlekkeloos en vooral vernieuwend NOFON Championship aan te bieden aan onze
vogelliefhebbers en sympathisanten.
We houden eraan om onze leden de volgende maanden via onze ledenbladen mee te
nemen in de realisatie van dit veelbelovende project.
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