
Jaarverslag secretaris 

afdeling 6 �oord-Holland over het jaar 2007-2008 

 
 

Het eerste jaar als secretaris zit erop, op de vraag of het mee of tegen gevallen is, daarop kan 

ik eigenlijk geen duidelijk antwoord geven. Het dubbele gevoel overheerst. Het begon 

natuurlijk heel chaotisch met een demissionair bestuur, waarin een aantal niet meer terug 

kwamen en nieuwe mensen erin zonder of met weinig bestuurlijke ervaring. In de loop van 

het jaar gingen de waarnemend voorzitter  Siem Bakker en onze gigant Henk Kooring ons ook 

verlaten zodat we met een totaal onervaren ploeg aan de slag moesten. Gelukkig is onze 

adviseur en leden administrateur Jan Koek ons bij blijven staan, waar wij hem heel erkentelijk 

voor zijn, zonder hem hadden we het niet gered. Hij heeft ons zoveel hand en spandiensten 

verleend en geadviseerd bij netelige kwesties, reglementen  en bestuurskwesties dat wij zijn 

steun niet kunnen ontberen. 

We hebben allemaal ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk aan de wensen van de leden 

te voldoen maar zoals iedereen wel begrijpt liggen de belangen ver uiteen en is het haast een 

onmogelijke opgave om de neuzen één kant uit te krijgen, hoewel als er met een stemming 2/3 

meerderheid is, je toch van een redelijk succes mag spreken. Hoewel de vervolgvergadering 

nog niet is geweest, kijken we toch met veel vertrouwen naar het aankomende jaar. 

 

Als we het afgelopen vliegseizoen bekijken, moeten we concluderen dat het niet een perfect 

seizoen was maar ook niet erger als andere jaren. Weinig vluchten die moesten overstaan.  

Er waren wat perikelen met een ontsnapping waardoor Rayon E eruit lag, onwaarschijnlijke 

snelheden, uitsluiting i.v.m. niet tijdig aanleveren van het D bestand, mogelijke fraude enz. 

Dit zijn natuurlijk ontzettend vervelende dingen, maar ook die komen voor en zullen ook 

altijd onze aandacht blijven houden. 

 

De vliegprestaties zullen voor de één zijn tegengevallen en voor de ander misschien 

meegevallen. Toch zien we zoals op de Noord Hollandse Kampioenschappen vaak dezelfde 

mensen met hier en daar een uitzondering. Laten we deze koesteren, zij maken het mogelijk 

om iedereen de hoop te geven ook te kunnen presteren. Iemand in mijn club huldigt de 

stelregel: Iedere week een nieuwe kans en daarna komt weer een seizoen met kansen. 

Ik mocht dit jaar voor het eerst deze Noord Hollands Kampioenendag meemaken en ik vond 

het een belevenis, hoewel de opkomst pover was, is mij verteld. Dit heeft natuurlijk ook te 

maken met het steeds maar weer dalende ledenaantal. 

Daarom moeten we de jeugd die we hebben de nodige aandacht schenken en de commissie 

die hun belangen behartigd op alle mogelijke manieren steunen.  

  

De duivensport verkeert in zwaar weer, de aanwas is minimaal, de vergrijzing slaat toe, de 

motivatie ontbreekt omdat de resultaten uitblijven, maar laten we bedenken dat het merendeel 

van de liefhebbers, hobbyisten zijn en die kunnen we niet missen. Laten we dan zeker niet uit 

het oog verliezen dat deze leden een verenigingsuitslag belangrijk vinden. Als we deze leden 

verliezen hebben we geen competitie meer. Ook veel verenigingen verkeren in zwaar weer, 

Dit jaar zijn er ook weer een aantal verenigingen gestopt of staan op de nominatie om te 

stoppen. Dit kost ook leden. Een oplossing heeft niemand voorhanden maar laten we in ieder 

geval een positief geluid laten horen over onze duivensport. Wij duivenmelkers/liefhebbers 

zijn van huis uit notoire mopperaars, er is altijd wel wat, verkeerde lossingen, het weer, de 

ligging, de losplaats, waar zitten we in de wagen enz. Maar bedenk wel het is, wat betreft de 

lossingen, mensenwerk en ik ben overtuigd dat er naar eer en geweten gehandeld wordt.  



Het weer is niet door mensen te regelen en wat de ene week gunstig is voor de één is dat 

volgende week misschien voor de ander.  

Het is dus een utopie om het voor iedereen EERLIJK te maken, door een aantal maatregelen 

kunnen we het misschien iets eerlijker maken, maar voor 100% zal dat nooit lukken en dat is 

een gegeven waar we mee moeten zien te leven. 

 

 

Ook de website van Noord-Holland is tegenwoordig buitengewoon up to date en ziet er 

geweldig uit. Dit is toch wel een visitekaartje. Met dank aan Peter de Lange. 

 

 

Aankomend seizoen gaan we een proefjaar draaien met het vliegprogramma en de lossingen 

in drieën en laten we hopen dat dit positief uitpakt, zodat we dit kunnen consolideren. 

Mede omdat dit de wens van het merendeel van de leden is. Uiteraard zullen we dit uitvoerig 

evalueren. 

 

Dan rest nog de wens om tot een voltallig bestuur te komen van 9 personen, de animo is nihil, 

nu moet iedereen nog diverse nevenfuncties bemannen wat natuurlijk een aanslag is op de 

capaciteit van het bestuur. Ook diverse commissies behoeven aanvulling. Gaarne zouden wij 

u willen verwelkomen. 

 

Bij deze wil ik ook alle kampioenen van de afdeling en rayons van harte feliciteren. 

 

Ook een woord van dank aan mijn medebestuurders, en aan alle commissies die afgelopen 

jaar weer bergen werk verzet hebben achter de schermen voor onze sport. 

De werkers in de verenigingen, rayons en in het vervoer. Deze groepen vormen toch de basis 

waardoor Noord-Holland kan blijven bestaan.  

 

Tot slot dit is geen boekwerk geworden, door de aanslag op dit bestuur, vergaderen, 

debatteren, argumenteren en aanverwante zaken heeft de tijd mij ontbroken om alles 

gedetailleerd bij te houden. Bij deze beloof ik u, voor volgend jaar, een soort logboek bij te 

houden om u uitgebreid te informeren over het wel en wee van onze mooie sport. 

Laten we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. 
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