
Voorlichtingsbulletin
DECEMBER 2019  

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB  Bergen op Zoom
tel.  0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
• Leden
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
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“De NBvV, dat zijn we samen!”

U KUNT NOG TOT DINSDAGAVOND 10 DECEMBER 24.00 UUR INSCHRIJVEN 
VOOR DEELNAME AAN HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP.

MIS HET NIET!

INSCHRIJVEN DOET U HIER:

HTTPS://VOGEL.NBVV.NL
Advies: Maak zelf een print van de inschrijflijst. U ontvangt bij inbreng pas uw 
inbreng- afhaalbrief samen met de kooinummers en toegangskaarten.
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Op vrijdag en zaterdag is er in de Standhoudershal de mogelijkheid om voor particulieren marktkramen te 
huren voor de verkoop van vogels. De kramen worden á € 10,- per strekkende meter (60cm diep)/dag voor 
één of twee dagen verhuurd. Opgave en inlichtingen kan via het adres op de website welke per 1 november 
geopend is. Per inschrijving heeft één persoon gratis toegang. Opgave kan zolang er nog kramen beschik-
baar zijn.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vogels via de NBvV te koop aan te bieden. Zowel deelnemers aan de 
show, als niet-deelnemende NBvV-leden kunnen vogels te koop aanbieden. Van deze verkoopvogels wordt 
een catalogus gemaakt die ruim voor de opening op de website gepubliceerd wordt. Aanmelden voor ver-
koopvogels gaat via de website vanaf 1 november tot en met 18 december.

Vogel moet een aantrekkelijk familiedagje worden zo midden in de Kerstvakantie. Om dit te bereiken doen 
we er alles aan om er een aantrekkelijke show van te maken, maar ook betaalbaar. Zo bieden we een sterk 
gereduceerd tarief aan voor families en is er op vertoon van een entreekaartje van Vogel 50% korting te 
verkrijgen bij het IJsbeeldenfestival. Andersom krijgen bezoekers van dit festijn 50% korting bij bezoek van 
Vogel. 

Een extra stimulans om met het hele gezin te komen. Voor de jongere bezoekers is er elders ik de IJsselhal 
een gratis kermis gedurende de vier showdagen.
De IJsselhal worden tijdens de showdagen omgetoverd tot een Planet Ice Playground met aankleding 
in winterse sferen en een echt Space Café. Speciaal voor kinderen wordt er een gratis Space Kermis 
gecreëerd met een Ice-Rollercoaster, Bots-Ufo’s en andere kermisattracties.

Tijdens het NK rijdt er dagelijks een gratis Amerikaanse schoolbus rond in Zwolle, genaamd de Zwolle Ex-
press. Deze stijlvolle bus brengt bezoekers van de IJsselhallen gratis vanaf het station naar de IJsselhallen, 
daarna rijdt de Zwolle Express gratis naar het centrum waar u ook kunt uitstappen. De Zwolle Express rijdt 
in de kerst- en voorjaarsvakantie elke dag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

NOG EVEN ALLE INFORMATIE OP EEN RIJTJE:

VOGELBEURS

VOGELVERKOOP

FAMILIEDAGJE

GRATIS KERMIS

GRATIS VERVOER
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PROGRAMMA VOGEL 2020

• Zondag 29 december is de inbreng van de vogels van 10.00 tot 17.00 uur.
• Maandag 30 december is de keuring.
• Donderdag 2 januari 9.00 uur is de standhoudershal, waar ook de NBvV-verkoopklasse staat, open voor 

publiek de show in de AA-hal is open van 10.00 tot 17.00 uur.
• Vrijdag en zaterdag zijn de openingstijden van de standhoudershal van 09.00 tot 17.00 uur, inclusief de 

vogelbeurs de show in de  AA-hal is open van 10.00 tot 17.00 uur.
• Zondag 5 januari is de standhoudershal open vanaf 09.00 uur en de show in de AA-hal van 10.00 uur 

tot 16.00 uur.

DEELNEMERS:

• Wedstrijdvogels € 4,- Jeugd € 2,- per vogel en Verplichte catalogus € 7,-
• Entree: Bij 3 wedstrijdvogels of meer, 2 dagen E-tickets en uitrijkaarten.
• Minder dan 3 wedstrijdvogels, geen gratis toegang en uitrijkaarten.
• Op zondag bij inbreng gratis parkeren en op zondag na uitgifte gratis uitrijden op vertoon van afhaalbrief.

BEZOEKERS:

ENTREE: 
• Aan de kassa € 10,-  en via E-ticket € 9,-   
• Jeugd: Tot 13 jaar gratis, daarna € 5,-
• Gezinskaart (ouders en kinderen t/m 16 jaar) € 17,- via E-ticket € 15,- 

CATALOGUS: 
Aan de kassa € 9,- Via E-ticket € 8,-

PRIJZEN VOGEL 2020


