
JAARVERSLAG SECRETARIS OVER  2009. 

 

Alweer een jaar voorbij, de tijd gaat snel.. 

Het bestuur heeft zich een beetje gesetteld wat zeker niet zonder slag of stoot is gegaan. 

We hebben naar eer en geweten geprobeerd het voor iedereen zo aangenaam en eerlijk 

mogelijk te maken, helaas lukt dit niet altijd omdat de belangen heel ver uit elkaar liggen. 

Dus compromissen zijn onvermijdelijk. 

Een geheel nieuw bestuur dat op eigen benen moet staan vergt nogal wat aan inzet. 

Sommige dingen waarbij het wiel weer uitgevonden moet worden en ook de erfenis, want 

vroeger was het allemaal beter is een veel gehoorde kreet. 

Helaas kunnen we het verleden niet terug halen en moeten we roeien met de riemen die we 

hebben, ook al is het tegen de stroom in. Ook wij kunnen geen ijzer met handen breken en 

mede door allerlei onrust die er heerste, bij de N.P.O. , hebben we toch getracht er het beste 

van te maken. 

Samenwerking is en blijft een gevleugeld woord. 

Laten we er het beste van maken met zijn allen. 

Rest ook nog de wens om tot een voltallig bestuur te komen en aanvulling in diverse 

commissies zodat de taken een beetje verdeeld kunnen worden. 

 

Vorig jaar had ik beloofd een soort dagboek bij te houden, wat ik ook had gedaan, tot mijn 

ontzetting is een tijdje geleden mijn harde  schijf gecrasht, waarbij 75% van de bestanden 

verloren is gegaan, waaronder het document met aantekeningen. 

Vandaar dat dit een algemeen jaarverslag wordt met wat aanbevelingen en een knipoog naar 

de toekomst. 

  

Als we terugblikken kunnen we zeggen dat er veel goed is gegaan en enkele dingen niet. 

We hebben maar twee keer over gestaan, redelijk uniek. 

Helaas zijn er op een tweetal vluchten ook onvoorziene omstandigheden aan de orde geweest, 

waarbij nogal wat verliezen te betreuren waren. We kunnen hiervan niemand de schuld geven 

er gebeuren nu eenmaal dingen die niet te voorzien zijn. 

Het was weer een seizoen met up en downs, voor de één het ultieme succes, voor de ander 

diepe teleurstelling. 

De autovlucht had een prima winnaar, 1 + 2, door de heer Faber. Waarmee we hem natuurlijk 

van harte feliciteren. 

Maar met een positieve instelling moet het lukken om het aankomende seizoen er weer volop 

tegen aan te gaan. Aankomend jaar gaan we het met totaal lossen proberen, misschien is de 

trek dan beter en worden de prijzen over meer liefhebbers verdeeld. 

 

Ook TV Noord-Holland kreeg vele positieve reacties en we zullen trachten dit te continueren 

en eventueel uit te breiden. 

 

De slechte manden, waarbij we het risico hadden van ontsnappingen, en een heel rayon 

gedupeerd werd, zullen hopelijk tot het verleden behoren. De nieuwe achterkanten zijn 

geleverd en naar ik mag aannemen geplaatst, zodat we aankomend seizoen een veilig 

concours kunnen garanderen.    

Hopelijk is iedereen uitgerust, is de kweek goed verlopen en beginnen we met een schone lei. 

 

Aangezien ik nog geen cijfers heb is het niet in te schatten of we in ledental weer achteruit 

zijn gegaan, maar dit is al jaren de tendens. Laten we hopen dat het meevalt. 



Wat wel opvalt is dat er minder liefhebbers zijn en minder verenigingen, maar dat het aantal 

ingekorfde duiven nauwelijks daaronder te lijden heeft gehad.   

 

Uit reacties van leden hebben we begrepen dat het kostenplaatje voor velen, heel zwaar drukt 

op heel veel leden, ook in verband met het stijgen van de gemiddelde leeftijd. 

De crisis is hier natuurlijk ook debet aan. Het bestuur is met veel inzet bezig om de kosten te 

reduceren en het in ieder geval niet duurder te laten worden. Daarbij zoeken we dus naar 

allerlei mogelijkheden om dit te bereiken. Dat dit niet eenvoudig is zult u begrijpen. 

Iedereen kijkt in zijn eigen straatje en om te bewerkstellingen dat het voor iedereen 

aanvaardbaar is een moeilijke klus. 

 

In de duivensport is het individu zo ongeveer heilig en iedereen heeft een eigen mening, die 

hij ervaart als de juiste, wat weer een dilemma is voor bestuurders, maar om daar een eenheid 

van te smeden en oplossingen aan te dragen is een ander verhaal. 

Sommige dingen ervaren we nu eenmaal anders. 

Ook het commerciële belang speelt hierin een grote rol. Toch hebben we ook ” de mindere 

goden”  heel hard nodig anders hebben we geen competitie meer en zullen de groten tegen 

zichzelf moeten vliegen. Daarom als er eens een onbekende wint, laten we deze dan ook  

bejubelen, de liefhebber kan hier lang op teren. Bij velen is de verenigingsuitslag het 

belangrijkste, de volgende stap het rayon, daarna de afdeling en voor de toppers het nationale  

spel. Laten we iedereen in zijn waarde laten, want het is ook niet iedereen gegeven om 

“goede” duiven, die meestal duur zijn, te kopen en ook dat is geen garantie anders zou het wel 

heel eenvoudig zijn. 

 

Ook de Noord Hollandse Kampioenendag vond ik in de nieuwe opzet geslaagd. 

Jammer dat vele kampioenen niet aanwezig waren. Het bestuur van de NHK en de 

verantwoordelijke mensen hiervoor, hadden ontzettend hun best gedaan en 

verdienen hiervoor zeker een dikke pluim. 

  

Alle kampioenen op wat voor niveau dan ook van harte gefeliciteerd. 

Dank aan alle mensen achter de schermen, in de afdeling, rayons, verenigingen, vervoer en in 

de diverse commissies, die zoveel werk hebben verzet. 

Laten we deze mensen niet vergeten want we kunnen niet zonder ze.  

 

Tot besluit wil ik nog Peter de Lange bedanken voor het prima onderhouden van de website.  

Jan Koek voor zijn steun in het afgelopen jaar, we moeten het nu zelf doen, maar als we 

vragen hebben is hij ten alle tijde bereid om ons met raad bij te staan. 

Ook zijn wij erg blij dat hij de ledenadministratie blijft verzorgen. 

Het coördineren van het vervoer door Herman Huiser en de goede zorg voor de duiven door 

de convoyeurs. 

 

Met al deze mensen, excuses als ik iemand vergeten ben, kijk ik met vertrouwen uit naar de 

toekomst. 

 

Tiny van Santen, secretaris 

  

    

 

   

 



  

     


