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Notulen:   Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot. 
 
 

1. Opening: 
  

Om 20.15 uur opent de voorzitter P. Laan de vergadering en stelt vast dat de wegen op dit moment redelijk 
begaanbaar zijn en hoopt dat dit aan het einde van de vergadering nog zo zal zijn, zodat een ieder weer zonder al 
te veel problemen huiswaarts kan keren. Hij opent met een terugblik op het afgelopen winterseizoen en de 
problemen die de leden inmiddels ondervinden van de vogelgriep. De ontheffingen waarmee allen te maken 
kregen bij het organiseren van tentoonstellingen en de ophokplicht die vooral voor de jonge duiven heel erg 
vervelend is. Hij spreekt de hoop uit dat een ieder zich zal houden aan de door de overheid afgekondigde 
maatregelen om boetes of ergere maatregelen te voorkomen. Hij blikt terug naar de kampioenhuldiging die weer 
gecombineerd was met de Noord-Hollandse Kampioenendag en waarbij de belangstelling weer groot was. Hij 
heeft zelfs in den lande vernomen dat de Noord-Hollandse Kampioenendag de beste van Nederland zou zijn. En 
daar mag elke Noord-Hollander best trots op zijn. Dan haalt hij nog aan de zeer intensieve actie om alle hokken 
van nieuwe GPS coördinaten te voorzien, een actie die inmiddels bijna afgerond is, en hij haalt de verplichte 
klokkenkeuring aan waarmee inmiddels ook is gestart. Alle elektronische klokken moeten voor de aanvang van 
de vluchten zijn gekeurd. Dan meldt hij verheugd te zijn met de aanmelding van twee nieuwe bestuursleden, de 
heren Timmer en Jonker en doet daarbij tevens een oproep voor nog een extra bestuurder, het liefst uit de regio 
Haarlem of Zaandam. Hij besluit zijn voorwoord met de mededeling dat een enquête is gehouden naar het 
verloop van de leden in Noord-Holland en moet daarbij opnieuw vaststellen dat de terugloop nog niet tot staan 
is gebracht. Tenslotte vraagt hij allen een moment stilte in acht te nemen voor de ons in het afgelopen jaar 
ontvallen leden, waarna hij de vergadering voor geopend verklaart. 
 
 

2. Appèl afgevaardigden: 
 
Van de 66 verenigingen met een totaal van 1958 leden zijn 1680 leden vertegenwoordigd. 

 
 
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 20 oktober 2005: 

 
Deze werden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van een vraag van de heer Koeman van De Koerier, over 
de notulen antwoordde de secretaris dat het is toegestaan dat trainingsduiven en wedvluchtduiven in dezelfde 
manden mogen worden vervoerd. 

 
 
4. Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen: 

 
Zie hiervoor de berichtgeving op de voorlopige en definitieve agenda. 

 In aanvulling hierop werd medegedeeld door de heer Huiser dat aan de vervoerscommissie dient te worden 
toegevoegd de heer Frank de Jong. Met betrekking tot de inkorving voor nationaal Blois, waarvan de datum 
overigens moet worden 8 juli 2006, kon voorzitter meedelen dat aan het NPO bestuur is voorgesteld om deze 
vlucht in alle verenigingen te laten inkorven. Definitieve berichtgeving hierover moet nog van de zijde van de 
NPO ontvangen worden. De verenigingen zullen hierover z.s.m. op de hoogte worden gesteld. 

 
Vogelgriep. 
Voorzitter lichtte de actuele stand van zaken toe voor zover deze hem bekend was. In NPO verband wordt min 
of meer gespeculeerd over een einde van de ophokplicht wellicht met ingang van de volgende week. Maar ook 
gaan berichten rond die inhouden dat voor 1 juni het verzamelverbod niet zal worden ingetrokken, hetgeen zou 
inhouden dat voor 1 juni niet kan worden gevlogen. Bij een eventuele uitbraak van het griepvirus in Nederland 
zal de rest van het vliegseizoen ook geen doorgang kunnen vinden, dus hopen wij dat ons dat bespaard zal 
blijven, aldus voorzitter. Hij roept nogmaals een ieder op zich te houden aan de afgekondigde maatregelen door 
het ministerie, om er voor te zorgen dat de NPO haar werk zonder tegenwerking uit eigen gelederen kan 
vervolgen om zo spoedig mogelijk toch tot het vliegen te kunnen overgaan. 
 
Klokkenkeuring. 
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De heer Uithuisje meldt dat de klokkencommissie volop doende is om alle elektronische klokken te keuren. Dit 
is nodig omdat er in het land toch gemanipuleerd wordt met de systemen. Mede daarom wordt ook de software 
regelmatig vernieuwd en moeten ook alle aankomstantennes en verenigingssystemen deze keuring ondergaan. 
Hij roept de leden op om bij de verenigingsbesturen melding te maken als iemand de aankomstantennes niet 
plaats overeenkomstig de reglementen (maximaal 35 centimeter vanaf de invliegopening in het hok). Hij deelt 
mede dat ook verenigingen er goed op moeten toezien dat de keuringszegels onbeschadigd op de systemen 
aanwezig dienen te zijn. Uit concours nemen is onvermijdelijk als op dit gebied afwijkingen worden 
geconstateerd, aldus de heer Uithuisje. Hij vraagt daarom melding te maken als zegels niet goed op de systemen 
blijven zitten (deze worden dan gratis vervangen). 
De heer Wijfjes betreurt het dat alleen dealers de batterijen mogen vervangen. De heer Uithuisje antwoordt 
hierop dat uit veiligheidsoverwegingen dit in de reglementen is opgenomen en beklemtoont dat dit ook 
daadwerkelijk nodig is. De veiligheid is niet meer gewaarborgd als men zich hier niet aan houdt. 
 

 Enquête gestopte leden. 
 De heer Boymans meldt dat de resultaten van de enquête op de website van Noord-Holland zal worden 

gepubliceerd en geeft het woord aan de heer Sevenhuysen die uitvoering heeft gegeven aan de enquête. 
 Deze meldt dat in de afgelopen 3 jaar 336 leden zijn afgehaakt en dat hij heeft geprobeerd de reden hiervan te 

achterhalen. Voor het ter vergadering genoemde cijfermateriaal verwijs ik naar genoemde website waarbij wel 
dient te worden vermeld dat de heer Sevenhuysen redenen voor opzegging noemde als verharding, zakelijkheid, 
egoïsme, regelgeving, bouwverordeningen en bestemmingsplannen. Het bestuur zal zich buigen over de 
resultaten om te trachten haar beleid zodanig bij te stellen dat mogelijk hierdoor leden minder snel zullen 
afhaken. Onder applaus van de vergadering dankte de voorzitter de heren Boymans en Sevenhuysen voor de 
inspanningen die zij zich hebben betracht en zegde de vergadering nadere uitwerking van beleid toe. 

 
 
5. N.P.O. ledenvergadering d.d. 11 maart 2006. 
  

Voorzitter vraagt aandacht voor het voorstel van de NPO om de landelijke nationale dagfondvlucht voor 2007 te 
organiseren op 23 juni 2007. De heer van Dam bepleit om de vlucht later te programmeren bijvoorbeeld 22 juli 
2007. De vergadering en dus de kiesmannen voor de NPO zullen deze wens kenbaar maken in de NPO 
vergadering. Onder dit punt werd tevens nog gesproken over de wijze van inkorven voor de nationale 
dagfondvlucht Blois van 2006. In het algemeen steunt men het bestuursvoorstel om deze vlucht in eigen 
vereniging te mogen inkorven.  
 
Ook vraagt voorzitter aandacht voor het voorstel van de NPO om eenduidig in het hele land de 
kampioenschappen te organiseren en de benaming van de spelsoorten te uniformeren. De kiesmannen zullen dit 
voorstel steunen onder voorwaarde dat naast deze door de NPO erkende kampioenschappen nog wel ruimte 
moet blijven voor meerdere spelverbanden. 
 
Met betrekking tot de vrijheid van lidmaatschap heeft de NPO voor 2007 een voorstel gelanceerd in de sfeer 
zoals dat eigenlijk al in Noord-Holland wordt gehanteerd. D.w.z. men moet lid kunnen worden van een 
vereniging in het eigen vlieggebied en als men lid wil worden in een ander vlieggebied dan is de consequentie 
dat men alleen nog aan afdelingsspel kan deelnemen. Dit ook nog onder de voorwaarde dat beide vlieggebieden 
tegelijkertijd worden gelost. Tevens houdt het voorstel in dat de liefhebber wordt uitgerekend in het rayon 
waarin het hok is gelegen (voor Noord-Holland al van toepassing). Kiesmannen zullen dit voorstel dan ook 
steunen. 
 
Voor wat betreft het door de NPO voorgestelde nationale vliegprogramma, zullen de kiesmannen er op toezien 
dat niet te veel beperkingen zullen worden opgelegd aan afdelingen. 
 
De NPO heeft ook een wijziging voorgesteld in de reglementen ten aanzien van de bodembedekking. Hierover 
werd heftig gediscussieerd. Voor- en tegenstanders van verruiming deden het woord. Uiteindelijk werd na 
stemming met de kaarten die niet voldoende duidelijkheid opleverde, besloten om een stemadvies op afroep aan 
de ledenvergadering te vragen. Met 754 stemmen voor, 853 tegen en de overigen blanco zullen de kiesmannen 
tegen het NPO voorstel stemmen. Als dit voorstel desondanks toch wordt aangenomen dan zal het 
afdelingsbestuur richtlijnen uitvaardigen. (Inmiddels is in de NPO vergadering besloten dat het afdelingsbestuur 
de soort van bodembedekking mag bepalen, voor Noord-Holland dus alleen karton). 
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Voor verdere te behandelen zaken in de NPO vergadering werd verwezen naar de in het Orgaan en op de 
website van de NPO geplaatste vergaderstukken. 

 
 
6. Jaarverslag secretaris 2004-2005: 

 
Dit oogstte applaus van de afgevaardigden en werd ongewijzigd goedgekeurd onder dank van de voorzitter. 
 

 
7. Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur: 
  

Eveneens was er applaus bij de conclusies van de kascontrolecommissie die de boeken had gecontroleerd en in 
orde had bevonden en die de vergadering adviseerde het afdelingsbestuur te dechargeren voor het door haar 
gevoerde financiële beleid. 
 
 

8. Behandeling financieel jaaroverzicht 2004-2005 afdeling Noord-Holland: 
  

Op verzoek van de voorzitter lichtte de heer de Lange op onderdelen het financiële jaaroverzicht mondeling nog 
wat toe. De heer de Lange zette uiteen dat inmiddels weer twee containers zijn aangepast en daarmee ook 
voldoen aan de in de NPO gestelde richtlijnen. Er rest nu nog slechts een container om te bereiken dat het 
gehele wagenpark voor de komende jaren aan de reglementen, en daarmee aan de kwalitatief hoogwaardige 
eisen voor het vervoer van postduiven, zal voldoen.  
 
Ook kon de heer de Lange melden dat vanwege de ingebruikname van het elektronische verkeer de kosten van 
het afdelingssecretariaat drastisch waren afgenomen. 

  
 Uit de vergadering kwamen geen vragen over het financiële jaaroverzicht. 
  
9. Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur 2004-2005: 

 
De vergadering besloot onder applaus het advies op te volgen van de kascontrolecommissie en dechargeerde het 
afdelingsbestuur voor het gevoerde financiële beleid 2004-2005. De heer de Lange dankte de vergadering 
opnieuw voor het vertrouwen in het bestuur, waarbij voorzitter opmerkte dat dit applaus toch vooral de heer de 
Lange zelf toekwam, als de drijfveer van dit gevoerde beleid. 
 

 
10. Begroting  afdeling Noord-Holland 2005: 

 
De heer de Lange meldde dat het ledenaantal op dit moment niet zuiver in beeld is te krijgen vanwege de 
onlangs in gebruik genomen methode van het online muteren van de ledenlijst. Daarom is er een toch wat 
onzekere schatting gemaakt. 
Verder lichtte hij enkele efficiëntieslagen toe in het vervoer, waarmee diverse keren een container zou kunnen 
worden uitgespaard. Hiermee samenhangend zullen de verenigingen die aanleveren niet meer naar Fels maar 
naar Beets moeten rijden waardoor de aanleverkorting met € 0,25 per box is verhoogd. 
 
Op vragen uit de vergadering met betrekking tot mogelijke schadeposten als gevolg van het niet kunnen vliegen 
door de vogelgriep kon de heer de Lange melden dat de afdeling geen verplichtingen heeft als niet kan worden 
gereden. Mocht het gehele seizoen niet kunnen worden gereden dan ontstaat er wel een probleem omdat wij dan 
de afschrijvingen en vaste lasten, begroot op circa € 50.000,= nergens op kunnen verhalen. Maar daarover zullen 
de verenigingen dan t.z.t. bericht ontvangen en zal het bestuur onverhoopt met voorstellen komen. 
 
Na beantwoording van nog enkele vragen van de heer Bos, die tevens ook een proefballon lanceert in de vorm 
van een idee om de contributie te verhogen in plaats van de lastenstijgingen steeds alleen bij de boxprijzen te 
leggen, dankt de voorzitter onze penningmeester Peter de Lange voor de laatste begroting die hij als 
penningmeester heeft opgesteld. Tevens maakt hij gebruik van de gelegenheid om Peter te danken voor de 
intensieve werkzaamheden van de afgelopen jaren. Onder applaus voor deze woorden keurt de vergadering met 
algemene stemmen de begroting goed. 
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11. Verkiezing leden afdelingsbestuur: 
  

Onder dit agendapunt vroeg voorzitter aandacht voor het besluit van de heer de Lange om in deze vergadering af 
te treden als penningmeeste ren vluchtpenningmeester van afdeling Noord-Holland. Hoewel het beleid van het 
bestuur is om vooral de dagelijkse bestuurders glijdend (d.w.z. elk jaar een) te vervangen, zal het een enorm 
gemis betekenen voor het bestuur als de heer de Lange er niet meer bij zal zijn. Voorzitter memoreert de 
jarenlange tomeloze inzet van Peter de Lange in zijn vele functies, maar stelt dat het bestuur het besluit van 
Peter onvoorwaardelijk respecteert. Hij kondigt hierbij aan dat Peter en zijn vrouw Lina een afscheidsreceptie 
zal worden aangeboden op 15 april in Avenhorn, waarvoor in brede zin uitnodigingen voor worden verzonden, 
zodat een ieder die dat wenst bij die gelegenheid afscheid zal kunnen nemen van Peter en Lina de Lange. 
 
Peter de Lange reageert hier verrast op en waardeert dit gebaar. In een soort van gesproken autobiologie blikt hij 
terug op zijn duiven- en bestuursloopbaan in de duivensport. Hij besluit zijn betoog met de mededeling dat hij 
nu eindelijk eens tijd krijgt om zijn vrouw te leren kennen, om voor het eerst van zijn leven eens echt op 
vakantie te gaan en vooral te gaan uitrusten en vissen. Hij dankt tenslotte allen die hem in de afgelopen dertig 
jaar het vertrouwen hebben geschonken om te doen wat hij heeft gedaan. 
 
Naast de aftredende penningmeester waren eveneens aftredend volgens rooster de heren Boymans, Uithuisje en 
ondergetekende. Vanwege de maximale zittingsduur van 9 jaar zijn de heren Uithuisje en ondergetekende 
herkiesbaar voor de periode van een jaar. De heer Boymans had zich herkiesbaar gesteld voor de reguliere drie 
jaarlijkse periode en tevens verkiesbaar gesteld als de nieuwe afdelingspenningmeester en tevens 
vluchtpenningmeester. Omdat geen tegenkandidaten waren gesteld dankte de voorzitter de kandidaten voor de 
verkiesbaarheid en stelde voor om deze herkiesbare bestuurders bij acclamatie te herbenoemen, hetgeen onder 
applaus gebeurde. 
 
Omdat het bestuur door het aftreden van Peter de Lange was afgeslankt naar nog slechts 6 leden, was gezocht 
naar nieuwe kandidaten. De heren G. Timmer en P. Jonker waren bereid gevonden zitting te nemen in het 
bestuur. Omdat ook voor deze twee kandidaten geen tegenkandidaten waren gesteld stelde voorzitter ook hier 
voor deze bij acclamatie te benoemen. Ook dit gebeurde onder applaus van de vergadering. 
 

 Voorzitter riep nogmaals op om uit te zien naar nog een extra bestuurder om het bestuur weer op een formatie 
van 9 personen te kunnen terugbrengen. 

 
12. Verkiezing kiesmannen NPO 2006: 

 
Als kiesmannen voor de vergaderingen van de NPO werden voor de periode van een jaar gekozen de heren P. 
Laan en J.M. Koek. Als reserve werd gekozen de heer H. Kooring. 

 
 
13. Verenigings- en bestuursvoorstellen: 
 
 Er waren geen verenigings- en bestuursvoorstellen ingediend. 
 
 
14. Wat verder ter tafel komt tevens rondvraag: 

 
De heer Polderman merkte op dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bij de NPO verenigingsfunctionarissen 
op te geven via het online muteren. De secretaris bevestigde dit en zal de wens kenbaar maken bij de NPO. 
 
De heer Wijfjes bepleitte gezamenlijk vervoer met Zuid-Holland op de dagfond om de boxprijzen in de hand te 
kunnen houden. Voorzitter zegde de heer Wijfjes toe dat onder andere deze samenwerking maar ook ander 
vormen permanent onder de aandacht van het bestuur blijven. 
 
De heer de Lange meldde dat de afhaaldag voor wedvluchtbescheiden is uitgesteld tot het moment waarop 
bekend zal worden wanneer de start van het seizoen zal kunnen plaatsvinden. 
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Gemeld kon nog worden dat de leden uit Muiden die graag naar Noord-Holland wilden overstappen, inmiddels 
dispensatie van het NPO bestuur hebben gekregen. 
 
 

15. Sluiting: 
 

De voorzitter, de heer Laan dankte hierna alle aanwezigen voor de inbreng, moest helaas vaststellen dat wij 
voorlopig in het ongewisse verkeren over de start van ons vliegseizoen maar sloot de vergadering met een wel 
thuis en met de oproep om aanwezig te zijn op de afscheidsreceptie van Peter de Lange op 15 april in Avenhorn. 
 
Jan Koek, secretaris. 


