Notulen algemene ledenvergadering afdeling Noord-Holland
datum: 17 oktober 1997
1.

Opening:
Hr. Bakker opent om ca 21.10 uur de vergadering. Hij licht toe dat de agenda van vanavond zeer veel punten
bevat en meldt dat desondanks om circa 23.30 de vergadering gesloten zal worden. Eventueel niet behandelde
onderwerpen zullen dan worden overgeheveld naar een volgende vergadering. Hij verzoekt de aanwezigen de
discussies zakelijk en kort te houden en licht toe dat de verenigingsvoorstellen ook om deze reden zoveel mogelijk
gerubriceerd zijn in relatie tot de geagendeerde bestuursvoorstellen.
Hij verzoekt de aanwezigen discipline, geduld en respect in acht te nemen, voor elkaars argumenten, en spreekt
de hoop uit dat niet door tijdgebrek gedwongen maximum spreektijden behoeven te worden gehanteerd. Tenslotte
verzoekt hij de vergadering in te stemmen met het feit dat vanavond genomen besluiten als rechtsgeldig zullen
worden gehanteerd, hoewel deze formeel pas rechtsgeldig kunnen worden vanaf de dag nadat de fusie ook
notarieel is bekrachtigd. De vergadering stemt hiermee in. Hierna verklaart hij de vergadering voor geopend.

2.

Behandeling geloofsbrieven:
Van de 86 aangesloten basisverenigingen zijn er 82 aanwezig. Afwezig zijn vereniging 1306, 1312, 1319 en 1325.
Van het totaal van 2678 bij de NPO geregistreerde aantal leden, vertegenwoordigen de afgevaardigden 2575
leden. Aan de bij de agenda verstrekte ledenlijsten mankeert bij diverse verenigingen nogal het een en ander.
Een verzoek aan de verenigingssecretariaten hierbij om zo spoedig mogelijk alle onjuistheden (mutaties) naar
aanleiding van deze ledenlijsten, uitsluitend via mutatieformulieren, op te geven bij het afdelingssecretariaat van
Noord-Holland. (Dus niet meer aan de oude afdelings- of kringsecretariaten)
Alvorens het volgende agendapunt in behandeling te nemen deelt secretaris mede dat een tweetal correcties
dienen te worden aangebracht in de agenda. Voorstel 5.2.8: P.V. Bep Purmerend heeft niet voorgesteld alle oude
duivenvluchten gezamenlijk te lossen. Zij stelt voor te lossen overeenkomstig het bestuursvoorstel.
Voorstel 5.4.6: Niet P.V. de Snelvlieger Amsterdam, doch P.V. Orna stelt voor Bergerac toe te voegen aan het
kampioenschap eendaagse fond.

3.

Behandeling notulen van de vergadering van 12 maart 1997:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dank aan de secretaris.
Naar aanleiding van:
Voorzitter deelt mede, dat door de NPO geen actie zal worden ondernomen om collectief enten tegen paramixo te bewerkstelligen. De individuele leden of basisverenigingen zullen hierin zelf initiatief moeten nemen.
De heer de Lange deelt mede dat de kosten verbonden aan accountantscontrole schrikbarend hoog blijken
uit te vallen. Deze bedragen, afhankelijk van de gevraagde wijze van controleren en te ontvangen
bescheiden, kostenposten van minimaal ƒ 10.000,00 per controle tot boven de ƒ 15.000,00. Daarom heeft
het bestuur voorstellen gelanceerd om terug te keren naar een kascontrolecommissie. De afgevaardigde
van Insulindepost vindt het onjuist dat wordt teruggekomen op een bij ledenvergadering vastgesteld besluit.
Voorzitter memoreert dat slechts is geantwoord op een vraag uit de vorige ledenvergadering, en behoudt
zich het recht voor gezien het antwoord op deze vraag, om in het belang van kostenbeheersing met
voorstellen te komen.

4.

Behandeling ingekomen stukken en bestuursmededelingen:
Voor deze vergadering waren 2 ingekomen stukken ontvangen, hetgeen eigenlijk te laat ingediende
verenigingsvoorstellen waren. Secretaris stelt voor deze te behandelen bij de onderwerpen zoals deze op de
agenda reeds zijn opgenomen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Met betrekking tot de bestuursmededelingen vraagt de heer R. Bos zich af of er voor wat betreft het rekenwerk tijdig informatie beschikbaar zal komen. Hij vreest dat bij een rekenaar voor heel Noord-Holland, de
situatie alleen maar slechter kan worden. De heer de Lange antwoordt dat tijdig informatie beschikbaar gesteld zal worden, en dat de kwaliteit en de snelheid van de rekenaar dient te voldoen aan uitgangspunten

-

-

-

-

gesteld, overeenkomstig de bestaande situatie waaraan men (de heer Bos) reeds gewend is.
Met betrekking tot adverteren verzoekt de heer Liefting het bestuur eveneens initiatieven te nemen,
bijvoorbeeld door reclame op de duivenauto's te laten aanbrengen. Voorzitter antwoordt dat het bestuur niet
slechts een afwachtende houding zal innemen.
Met betrekking tot de mededeling over voorgestelde lossingsgroepen, adviseert de convoyeur M. BührerTavenier, nauwlettend toe te zien op de capaciteit van de lossingsplaatsen. Wellicht zou het beter zijn,
gezien de drukte op lossingsplaatsen, over te gaan tot lossen in 2 groepen.
De heer Blom van PV de Postduif Zwanenburg vult hierbij aan dat een breedte lossing A'dam+Haarlem,
naast kring I+II, de oplossing kan bieden.
De heer Aalten van P.V. Vitesse Heemskerk, bestrijdt de beperking van vrijheid aan het lidmaatschap welke
wordt verbonden aan lossen per lossingsgroep. Hij bepleit de vrijheid van lidmaatschap in heel NoordHolland.
Zie verder de bestuursmededelingen zoals deze zijn vermeld in de definitieve agenda van deze
vergadering.
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Behandeling verenigings- en bestuursvoorstellen.

1

Rayonindeling:
Er werd gevraagd waarom van 300 coördinaten wordt uitgegaan en niet van 100 per rayon, zoals dat door de
NPO wordt toegestaan. Als dit wel wordt gehanteerd dan kunnen de vier rayons in Amsterdam gehandhaafd
blijven. De heer de Lange licht toe dat in dat geval ook binnen de andere gebieden verdeeld zou moeten worden
naar groepen van 100 coördinaten. Hierdoor ontstaan dan vele geheel nieuwe rayons, met alle consequenties
hieraan verbonden. Tot op heden is nog geen tijd gevonden een dergelijke indeling te onderzoeken. Het bestuur
geeft er de voorkeur aan, de start van Noord-Holland in 1998 zonder al te ingrijpende herindelingen te laten plaats
vinden. Wel zegt het bestuur toe in de toekomst de rayonindeling opnieuw te zullen bestuderen en indien wenselijk
met voorstellen te zullen komen.
Het bestuursvoorstel als tegenvoorstel tegenover de verenigingsvoorstellen van De Postiljon Amsterdam,
Wilhelminapost Amsterdam, Bevrijde Vleugels Zaandam en van Door Vriendschap Sterk Marken wordt in
stemming gebracht. Het bestuursvoorstel wordt met 54 stemmen voor, 26 stemmen tegen en twee onthoudingen
aangenomen.
Hiermee is besloten de rayons als volgt vast te stellen:
Rayon 1

Rayon 2

Rayon 3

Rayon 4

Rayon 5

Rayon 6

Rayon 7

Rayon 8
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(het noordelijke afdelingsrayon van voormalig kring I)
Hierin zijn opgenomen de volgende verenigingen:
1305, 1306, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1321, 1322, 1323.
(het zuidelijke afdelingsrayon van voormalig kring I)
Hierin zijn opgenomen de volgende verenigingen:
1300, 1302, 1303, 1304, 1309, 1316, 1317, 1329, 1333, 1415, 1416.
(het noordelijke rayon van voormalig kring II)
Hierin zijn opgenomen de volgende verenigingen:
1307, 1318, 1319, 1330, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337.
(het middenrayon van voormalig kring II)
Hierin zijn opgenomen de volgende verenigingen:
1241, 1243, 1244, 1252, 1253, 1256, 1320, 1325, 1326, 1327.
(het zuidelijke rayon van voormalig kring II)
Hierin zijn opgenomen de volgende verenigingen:
1255, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1271.
(de voormalige afdeling Haarlem)
Hierin zijn opgenomen de volgende verenigingen:
1246, 1401, 1402, 1406, 1408, 1409, 1418, 1421, 1425, 1426, 1428.
(de rayons noord en zuid-oost van de voormalige afdeling Amsterdam)
Hierin zijn opgenomen de volgende verenigingen:
1211, 1216, 1217, 1226, 1231, 1248, 1140, 1141, 1207, 1229, 1237.
(de rayons west-centrum en de groenstrook van de voormalige afdeling Amsterdam)
Hierin zijn opgenomen de volgende verenigingen:
1210, 1214, 1225, 1227, 1228, 1239, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1245, 1258, 1259.

Lossingen gezamenlijk of apart en de vrijheid of de beperking op de vrijheid van het lidmaatschap:

Door 14 verenigingen waren onder dit agendapunt voorstellen ingediend, ook waren onder het vorige agendapunt
door drie verenigingen voorstellen ingediend met betrekking tot dit onderwerp.
Bij de bestuursmededelingen in de definitieve agenda was de consequentie verwoord voor de beperking op de
vrijheid van lidmaatschap welke zou ontstaan in de situatie waarin men zou kiezen voor lossingen in gescheiden
lossingsgroepen.
Het bestuursvoorstel als tegenvoorstel tegenover de bij dit agendapunt ingediende verenigingsvoorstellen werd
met 68 stemmen voor aangenomen.
Besloten werd als volgt te lossen:
Alle wedvluchten zoals vermeld op het vluchtprogramma 1998 op de onderdelen midfond, dagfond en
overnachtfond, alsmede de laatste 2 geprogrammeerde jonge duivenvluchten gezamenlijk te lossen.
Alle wedvluchten zoals vermeld op het vluchtprogramma 1998 op de onderdelen vitesse, jonge duiven,
uitgezonderd de twee laatst geprogrammeerde, de navluchten, alsmede alle nog vast te stellen opleervluchten
apart te lossen.
Hierbij werd besloten als volgt apart te lossen:
-

Rayon 1 en 2
Verenigingen:

-

Rayon 3, 4 en 5 tegelijkertijd.
Verenigingen:
1307, 1318, 1319, 1330, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337.
1241, 1243, 1244, 1252, 1253, 1256, 1320, 1325, 1326, 1327.
1255, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1271.
Rayon 6
Verenigingen:
1246, 1401, 1402, 1406, 1408, 1409, 1418, 1421, 1425, 1426, 1428.

-

-

Rayon 7 en 8
Verenigingen:

tegelijkertijd.
1305, 1306, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1321, 1322, 1323.
1300, 1302, 1303, 1304, 1309, 1316, 1317, 1329, 1333, 1415, 1416.

tegelijkertijd.
1211, 1216, 1217, 1226, 1231, 1248, 1140, 1141, 1207, 1229, 1237.
1210, 1214, 1225, 1227, 1228, 1239, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1245,
1258, 1259.

Beperking in de vrijheid van lidmaatschap:
Door het vaststellen van bovengenoemd systeem van lossen is tevens besloten dat overgang van leden alleen
kan plaatsvinden naar basisverenigingen binnen de gebieden welke gezamenlijk worden gelost.
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement NPO, alsmede het huishoudelijk reglement van afdeling NoordHolland, waarin is vermeld dat basisverenigingen goedkeuring dienen te hebben voor het werkgebied waarin zij
opereren, betekent dit dat het afdelingsbestuur als gevolg van dit vergaderingsbesluit niet zal toestaan dat het
werkgebied van basisverenigingen zich uitstrekt tot over de grenzen van de door de ledenvergadering vastgestelde lossingsgroepen.
Basisverenigingen die inmiddels leden hebben aangenomen, strijdig met dit besluit, dienen deze leden erop te
wijzen dat dit lidmaatschap niet is toegestaan. Deze leden dienen terug te keren naar een basisvereniging
waarvan het werkgebied zich bevindt binnen het door het vergaderingsbesluit vastgestelde lossingsgebied.
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Vliegprogramma 1998:
In de agenda waren voor dit onderwerp door verenigingen 22 voorstellen ingediend. Een principieel verschil moet
worden onderscheiden tussen de eerste twee verenigingsvoorstellen tegenover het bestuursvoorstel. De
verenigingen Orna en De Snelvlieger beiden uit Amsterdam stelden een alternatief programma voor tegenover het
bestuursvoorstel met het principe "blokvorming". Zie voor beide voorstellen de definitieve agenda. Diverse
sprekers namen de gelegenheid de voor- en nadelen van het principiële verschil toe te lichten. Omdat bij
stemming met het opsteken van de stemkaarten, 45 verenigingen voor het bestuursvoorstel en 35 tegen, niet
duidelijk genoeg bleek hoe het werkelijke stemmenaantal zich aftekende, werd gestemd door afroep per vereniging. Hierbij bleek het bestuursvoorstel met blokvorming de meerderheid van de stemmen te behalen met 1490

stemmen voor, 1031 stemmen tegen en 54 stemmen blanco.
Vanwege het toch erg grote aantal tegenstemmen zegt voorzitter de vergadering toe, in het bestuur aan de orde te
zullen stellen of er nog mogelijkheden aanwezig zijn in de toekomst voor een breder programma, om zodoende
nog beter aan de wensen van de leden te kunnen voldoen.
Hierna kwamen aan de orde een aantal verenigingsvoorstellen met betrekking tot het vervliegen van een extra
vitessevlucht.
De voorstellen werden met ruime meerderheid van stemmen verworpen.
Vervolgens kwamen aan de orde een aantal verenigingsvoorstellen om het aantal jonge duiven vluchten terug te
brengen tot 7.
Over deze voorstellen gaf de stemming met stemkaarten geen duidelijk beeld. Na afroep per vereniging bleek dat
1511 leden kozen voor 8 vluchten, 1010 voor 7 vluchten en 54 leden onthielden zich van stemming. In 1998 zullen
aldus 8 jonge duiven vluchten worden vervlogen.
PV Rond de Amstel stelde voor een extra midfond vlucht te vervliegen op 18 juli. Dit voorstel werd met ruime
meerderheid verworpen.
Twee verenigingsvoorstellen om de navlucht een week eerder te beëindigen werden met 48 stemmen tegen
verworpen.
De verenigingen welke voorstellen hadden ingediend met betrekking tot de opleervluchten stemden in met het
bestuursvoorstel om te wachten op de voorstellen welke zullen worden geformuleerd naar aanleiding van de
aanbevelingen van de commissie vervoer. Deze commissie heeft toegezegd rekening te houden met de wensen
en voorstellen zoals deze inmiddels bekend zijn.
Naar aanleiding van twee verenigingsvoorstellen om minder westelijke stations te kiezen werd besloten om
Breteuil te vervangen door Morlincourt. Op een vraag naar aanleiding van het gegeven dat bij slechte
weersomstandigheden kan worden uitgeweken naar gunstiger lossingsplaatsen (oostelijker) antwoordde het
bestuur dat bij deze omstandigheden rekening wordt gehouden met de windrichting oost in combinatie met
extreem hoge temperaturen.
Het voorstel van Bovenkerk om Orleans op te nemen bij het programma voor de jonge duiven werd met ruime
meerderheid verworpen.
PV Amstelveen was teleurgesteld in het préadvies bestuur naar aanleiding van haar voorstel, om het dagfond
programma 2 weken later te starten. De vergadering deelde deze mening blijkbaar niet.
PV de Luchtpost Diemen ging akkoord met het préadvies bestuur om deelname van oude duiven op de jonge
duiven vluchten nader te bestuderen en hierover later terug te komen.
De heer de Lange beantwoordde de vragen ten aanzien van vragen en twijfels van PV Bevrijde Vleugels
Zaandam met betrekking tot een aantal nog niet eerder opgevoerde lossingsplaatsen, e.e.a. onder andere in
combinatie met data van inkorven voor midfondvluchten.

Na de discussies en de stemming over de diverse verenigingsvoorstellen werd het volgende vliegprogramma voor
1998 vastgesteld:
inkorving:
vr 10 april
vr 17 april
vr 24 april
vr 01 mei
vr 08 mei
do 14 mei
vr 15 mei
vr 22 mei
do 28 mei
vr 29 mei
do 04 juni
do 11 juni
vr 12 juni

lossing: station:
onderdeel:
za 11 april Meer
Vitesse
za 18 april Duffel
Vitesse
za 25 april Strombeek
Vitesse
za 02 mei Houdeng
Vitesse
za 09 mei Niergnies
Vitesse
za 16 mei Etampes
Dagfond
za 16 mei Houdeng
Vitesse
za 23 mei Peronne
Midfond
za 30 mei Lorris
Dagfond
za 30 mei Peronne
Midfond
za 06 juni Morlincourt
Midfond
za 13 juni La Ferte Bernard Dagfond
za 13 juni Peronne
Midfond

di 16 juni vr 19 juni St. Vincent
Overnachtfond
do 18 juni za 20 juni Chantilly
Midfond
vr 19 juni za 20 juni Meer
Jonge duiven
do 25 juni za 27 juni Bourges
Dagfond
vr 26 juni za 27 juni Minderhout
Jonge duiven
do 02 juli za 04 juli Chantilly
Midfond
vr 03 juli za 04 juli Duffel
Jonge duiven
di 07 juli vr 10 juli Dax
Overnachtfond
do 09 juli za 11 juli Tours
Dagfond
vr 10 juli za 11 juli Strombeek
Jonge duiven
vr 17 juli za 18 juli Houdeng
Jonge duiven
do 23 juli za 25 juli Chateauroux
Dagfond
vr 24 juli za 25 juli Niergnies
Jonge duiven
di 28 juli vr 31 juli Bergerac
Overnachtfond
vr 31 juli za 01 aug. Peronne
Jonge duiven
do 06 aug. za 08 aug. Chantilly
Jonge duiven
vr 14 aug. za 15 aug. Meer
Navlucht
vr 21 aug. za 22 aug. Minderhout
Navlucht
vr 28 aug. za 29 aug. Duffel
Navlucht
vr 04 sept za 05 sept Strombeek
Navlucht
vr 11 sept za 12 sept Houdeng
Navlucht
6 stuks Vitesse, 6 stuks Midfond, 6 stuks Dagfond, 8 stuks Jonge Duiven, 5 stuks Overnachtfond (incl. 2 nog in te
vullen vluchten door Samenspel Noord-en Zuid Holland), 5 stuks Navluchten
Nationaal Orleans Jonge duiven dd. 22 augustus 1998 (geen afdeling).
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Afdelings- en rayonkampioenschappen:
Gezien het late tijdstip wordt dit punt niet in behandeling genomen en doorgeschoven naar de eerstvolgende
ledenvergadering.
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Statuten- en reglementswijzigingen:
Deze worden om redenen als vermeld bij de bestuursmededelingen op de definitieve agenda eveneens
doorgeschoven naar de eerstvolgende ledenvergadering.
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Puntentelling:
Door twee verenigingen zijn voorstellen ingediend om met cijfers achter de komma te werken. Het
bestuursvoorstel voorziet hierin, waarmee beide verenigingen instemmen. Het bestuursvoorstel zal eveneens
behandeld worden op de eerstvolgende ledenvergadering.
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Accountants/kascontrole:
Ook de voorstellen over dit agendapunt zullen behandeld worden in de eerstvolgende ledenvergadering.
Vooruitlopend hierop heeft het bestuur dringend behoefte aan het benoemen van een Kascommissie Afdeling.
Deze kan zich dan alvast eigen maken in de materie en de penningmeester zal de commissie uitnodigen voor
overleg met betrekking tot de overdracht van de middelen van de fusiepartners naar de nieuwe afdeling NoordHolland. Tevens wil hij met deze commissie overleg voeren over de vorm waarin de financiële boekhouding van
Noord-Holland gestalte moet krijgen.
Met ruime meerderheid van stemmen zijn de volgende door het bestuur voorgestelde personen benoemd in de
Kascommissie Afdeling:
M.A. Zwanenburg, (uit de oude afdeling Haarlem)
C. Kramer,
(uit de oude afdeling A)
M. Verweij,
(uit de oude afdeling Amsterdam)
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NPO kiesmensen.

Eveneens met ruime meerderheid van stemmen zijn de volgende door het bestuur voorgestelde personen
benoemd als Kiesman N.P.O:
kiesman:
kiesman:
kiesman:
reservekiesman:

S.M. Bakker
J.M. Koek
H. Moot
P.N.M. de Lange

Naar aanleiding van de NPO ledenvergadering van 18 oktober 1997 vraagt voorzitter aandacht voor het voorstel
van het NPO bestuur om het elektronisch constateren toe te staan.
In eerder stadium is dit voorstel door de kiesmannen NPO afgewezen omdat nog te veel technische
onvolkomenheden in het systeem aanwezig waren. Inmiddels is minimaal een systeem door het NPO bestuur
goedgekeurd. Voorzitter stelt dat de NPO op het standpunt staat dat minimaal meerdere systemen beschikbaar
moeten zijn, alvorens de NPO vergadering zich mag uitspreken voor toestaan van het elektronisch constateren.
Dit om concurrentie-beding tussen leveranciers mogelijk te maken.
Het is niet zo dat het bestuur afwijzend staat tegenover het elektronisch constateren, nieuwe ontwikkelingen die
goed zijn voor de sport moeten wij niet proberen tegen te houden, echter dienen de verenigingen goed rekening te
houden met dit nieuwe fenomeen. De werkzaamheden in verenigingsverband verbonden aan het elektronisch
constateren mogen niet worden onderschat. In verenigingen zullen functionarissen moeten zijn die overweg
kunnen met de bediening van de hard- en software behorend bij het elektronisch constateren. Denk hierbij aan het
invoeren van de duiven. De veranderingen door het instemmen met dit systeem zijn drastisch en onomkeerbaar.
De controle op de juiste naleving van de reglementen in dit verband zal komen te liggen bij de verenigingen, met
name in de vorm van hokkontroles voor de vaststelling van de toegestane plaatsing van antenne-systemen.
Discussies ontstaan over de kosten verbonden aan het systeem, welke met name voor de kleine man, niet
makkelijk te dragen zullen zijn.
Er is door de NPO gekozen voor de 64 bits-chipring omdat deze vanwege zijn eenvoud t.o.v. de 128 bits-ring,
minder fraudegevoelig zal zijn. Er is geen inkorfstaat meer, de liefhebber maakt thuis elektronisch zijn inkorfstaat,
deze zal wel in de vereniging gecontroleerd dienen te worden.
Er zal aandacht moeten worden gevraagd voor de toekomstige levering van klokonderdelen voor de traditionele
kloksystemen.
Op een vraag van de voorzitter hoe de verenigingen denken over het invoeren van het elektronisch constateren,
blijkt circa de helft van de verenigingen voor te zijn.
De heer J. Apeldoorn, bestuurslid van de NPO vindt dat het bestuur de zaak nogal negatief voorstelt. Hij bepleit
het invoeren van het systeem en stelt daarbij dat de NPO-kiesmannen vrij mandaat hebben om hun stemgedrag
te bepalen. Voorzitter zegt desondanks de behoefte te voelen de mening van de leden te kennen als het gaat om
het uitbrengen van stemmen in NPO verband. De kiesmannen zullen handelen naar de geest van de NPO
vergadering en in afwachting van de mededelingen over het systeem hun stem bepalen.
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Uniforme Inkorfstaat Noord-Holland:
Het bestuursvoorstel om een uniforme inkorfstaat voor Noord-Holland vast te stellen wordt eveneens vanwege
tijdgebrek doorgeschoven naar de eerstvolgende ledenvergadering.
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Rondvraag en Sluiting:
Omdat voorzitter zijn voornemen gestand wil doen om 23.30 uur de vergadering te sluiten wordt geen gelegenheid
meer geboden tot een rondvraag. Voorzitter verzoekt diegenen die voornemens waren een rondvraag te stellen,
deze schriftelijk in te dienen zodat deze wellicht op de agenda voor de volgende vergadering kan worden
geplaatst.
Hij meldt dat de aanwezigheid van 82 van de 86 verenigingen een bewijs levert voor de betrokkenheid door de
leden van Noord-Holland, bedankt alle aanwezigen voor de komst naar deze vergadering en voor de positieve
inbreng. Hij stelt dat ook het bestuur niet had verwacht dat de overvolle agenda in zijn geheel op deze avond kon
worden afgewerkt. Wel zijn de agendapunten met de hoogste prioriteit behandeld, waarmee een goede start is
gemaakt in de nieuwe afdeling.
Voorzitter wenst allen een wel thuis en sluit de vergadering, als te voren aangekondigd exact om 23.30 uur.

jan koek.

