Notulen Algemene ledenvergadering
datum: 18 december 1997
1

Plaats: Akersloot

Opening:
Om 20.10 uur opent de voorzitter, de heer Bakker, de vergadering en licht toe dat deze avond een voortzetting is
van de nog niet afgeronde vergadering van 17 oktober 1997.
Inmiddels is ontvangen van notaris de Kuyper uit Vught de officiële akte van oprichting van afdeling Noord-Holland
gedateerd 5 december 1997, en per heden is ontvangen de inschrijving van afdeling Noord-Holland bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam.
Vanaf nu kunnen wij dus, na een toch wel moeizame maar succesvolle voorbereiding, formeel spreken van
afdeling Noord-Holland.
Hij vraagt aandacht voor het gegeven dat de communicatie over en weer met betrekking tot Noord-Holland over
het algemeen klaarblijkelijk plaatsvindt buiten de ledenvergaderingen om, en verzoekt de verenigingen zoveel
mogelijk te communiceren met het bestuur om te bereiken dat dit zal leiden tot positieve resultaten in het belang
van alle leden van Noord-Holland.
Ter afsluiting van de opening verzoekt voorzitter de afgevaardigden hun spreektijd beperkt te houden, hij wenst
geen tijdslimiet te stellen, maar verzoekt de afgevaardigden zich zelf deze moeite te getroosten.

2.

Appèl van verenigingsafgevaardigden.
Van de 86 aangesloten basisverenigingen zijn er 19 afwezig.
Van de 2596 geregistreerde leden zijn er 2162 vertegenwoordigd.

3.

Notulen vergadering 17 oktober 1997.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dank aan de secretaris.

4.

Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
Voor de vergadering waren geen ingekomen stukken ontvangen, voor bestuursmededelingen zie de
mededelingen op de definitieve agenda.

5/6

Verenigings- en bestuursvoorstellen.

5.1.1 Statuten en reglementswijzigingen:
Door P.V. Zaanstreek Noord waren voorstellen ingediend overwegend bedoeld om mogelijke onjuiste
interpretaties bij het lezen van statuten en reglementen weg te nemen. De vereniging ging ermee akkoord dat
deze voorstellen nader worden bestudeerd en in een later te houden overleg behandeld worden. Dit kan mogelijk
een voorzittersoverleg worden, voorafgaand aan het opnieuw agenderen voor een ledenvergadering. Het bestuur
verzocht de verenigingen de wijzigingsvoorstellen kritisch te bestuderen en op- en/of aanmerkingen vast te leggen
ten behoeve van dit nader overleg.

5.1.2 Accountants/kas-controle:
Het voorstel van P.V. Snelle Wieken Santpoort om in het eerste jaar en vervolgens om de vijf jaar kaskontrole te
laten houden door een accountantsbureau, werd in stemming gebracht. Met 23 stemmen voor en 44 tegen werd
dit voorstel verworpen.
Het bestuursvoorstel om vanwege het kostenaspect, accountantscontrole niet te laten uitvoeren maar terug te

gaan naar kascontroleurs werd daarna in stemming gebracht. Dit voorstel houdt tevens Statutenwijziging alsmede
wijziging van de Huishoudelijke Reglementen in. Met meer dan tweederde van de stemmen werd dit voorstel
aangenomen.
5.2

Afdelingsopleerprogramma:
P.V. Ons Genoegen Landsmeer en P.V. de Luchtpost Diemen hadden voorstellen ingediend met betrekking tot
het afdelingsopleerprogramma, met name om deze vluchten niet in de weekeinden te programmeren. P.V.
Zaanstreek Noord stelde voor om enkele opleervluchten naar de zondag te verplaatsen.
Na discussie werd het afdelingsvoorstel voor het opleerprogramma in stemming gebracht en met zeer ruime
meerderheid als volgt vastgesteld:
bestemd voor inkorven lossen
station inkorven in
oude duiven vr 20 maart za 21 maart Alkmaar rayon 1
oude duiven vr 27 maart za 28 maart Woerden alle rayons
oude duiven ma 30 maart di 31 maart Meerkerk rayon 7 en 8
oude duiven vr 03 april za 04 april Hank alle rayons
jonge duiven ma 25 mei di 26 mei Woerden rayon 7 en 8
jonge duiven di 02 juni wo 03 juni Alkmaar rayon 1
jonge duiven di 02 juni wo 03 juni Hillegom rayon 2
jonge duiven di 02 juni wo 03 juni Meerkerk rayon 7 en 8
jonge duiven di 02 juni wo 03 juni Woerden rayon 3-4-5
jonge duiven di 02 juni wo 03 juni Leiden rayon 6
jonge duiven vr 05 juni za 06 juni Woerden rayon 3-4-5
jonge duiven ma 08 juni di 09 juni Woerden rayon 1-2-6
jonge duiven ma 08 juni di 09 juni Hank rayon 7 en 8
jonge duiven di 09 juni wo 10 juni Hank rayon 3-4-5
jonge duiven ma 15 juni di 16 juni Hank alle rayons
navluchten ma 20 juli di 21 juli Woerden rayon 7 en 8
navluchten ma 27 juli di 28 juli Meerkerk rayon 7 en 8
navluchten ma 27 juli di 28 juli Leiden rayon 6
navluchten ma 03 aug. di 04 aug. Hank rayon 7 en 8
navluchten ma 03 aug. di 04 aug. Woerden rayon 1 t/m 6
navluchten ma 10 aug. di 11 aug. Hank alle rayons
Hierbij werd vastgesteld dat alle leden van afdeling Noord-Holland in de gelegenheid worden gesteld aan alle
opleervluchten te kunnen deelnemen (let op: inkorven in de rayons zoals aangegeven).
De lossing zal uiteraard plaatsvinden gescheiden per lossingsgroep.

5.3 en 5.4

Afdelings- en rayonkampioenschappen:
Enkele afgevaardigden betreurden het dat steeds minder vitessevluchten overblijven t.o.v. eerdere jaren.
Zij beplijtten het invoeren van meer vitessevluchten. Voorzitter zegt dat het vliegprogramma inmiddels is
vastgesteld en er in deze vergadering voor 1998 geen discussie meer kan worden gevoerd. Voorstellen
voor na 1998 zijn uiteraard altijd welkom.

5.3.1 Het voorstel van P.V. de Postiljon Amsterdam om met de navluchten een kampioenschap oud en jong te
vervliegen, werd met 18 stemmen voor en 44 tegen verworpen.
5.3.2 Het voorstel van P.V. Amstelveen om de aangewezen punten evenredig te verdelen over het totale aantal
geklokte aangewezen duiven, werd met 16 stemmen voor en 46 tegen verworpen.
5.3.3 Met betrekking tot het voorstel van P.V. Snelle Wieken Santpoort, om bij de navluchten jonge en oude duiven elk
in een apart concours te laten vliegen, tevens om alleen het jonge duiven concours te laten meetellen
voor het generaal kampioenschap, ontstond discussie. Dit voorstel kan alleen betrekking hebben op de
rayonkampioenschappen,
omdat
geen
voorstel
is
ingediend
met
betrekking
tot
navluchtkampioenschappen in afdelingsverband.
Omdat uit de vergadering behoefte bleek te bestaan om toch in afdelingsverband kampioenschappen te
organiseren voor de kortere afstanden, bood voorzitter de verenigingen de gelegenheid, met betrekking
hiertoe voorstellen in te dienen welke in de volgende ledenvergadering zullen worden behandeld. Hierop
trokken P.V. Snelle Wieken en ook P.V. Orna de voorstellen in.
5.4

P.V. Door Vriendschap Sterk Marken had voorgesteld om ook in de rayons kampioenschappen te vervliegen, op
elk onderdeel 10 kampioenen aangewezen en onaangewezen. Dit voorstel werd samen met het bestuursvoorstel
behandeld. Het bestuursvoorstel hield in uitbreiding van de kampioenen per rayon van 5 naar 10 stuks per
onderdeel mits men de kampioenen décentraal wil huldigen. Hierover werd intensief gediscussieerd. Enerzijds
werd geopperd dat décentrale huldiging de eenheid niet ten goede komt, anderzijds werd bepleit de huldiging juist

decentraal te laten plaatsvinden omdat anders met name de rayonkampioenen zouden wegblijven, tevens dat een
centrale huldiging van afdelings- en rayonkampioenen een eindeloos lang gebeuren zou opleveren.
Hierbij kwam aan de orde een emotionele discussie waarbij door afgevaardigden werd gesteld dat de reeds jaren
lang bestaande spelverbanden, nu in eens worden opgeheven en vervangen door de rayonspelen. Voorzitter
betreurt dat op deze wijze wordt aangekeken tegen de rayonvorming. Het is immers de bedoeling dat wat goed is,
zoveel mogelijk behouden kan blijven en de voormalige spelverbanden glijdend zullen overlopen in het rayonspel
met behoud van de know-how en inzet van de bestuursleden van de bestaande spelverbanden. Wel dient het zo
te zijn dat op de uit te reiken bekers de vermeldling van het betreffende rayon wordt aangegeven, in plaats van de
naam van een voormalig spelverband.
Ook werden vragen gesteld in verband met de financiering van décentrale huldiging. Voorzitter licht toe toe dat het
voornemen bestaat om overleg te voeren met contactpersonen per rayon om de gedachten en wensen te
inventariseren. Hieruit zullen voorstellen worden gedestilleerd ter behandeling in een volgende ledenvergadering.
Na deze discussie werden de bestuursvoorstellen voor afdelings- en rayonkampioenschappen en décentrale
huldiging in stemming gebracht.
Afdelingskampioenschappen:
Deze zijn met 1 stem tegen en alle andere stemmen voor, als volgt vastgesteld:
Midfond, alle vastgestelde 6 midfond vluchten.
Dagfond, alle vastgestelde 6 dagfond vluchten.
Overnachtfond, alle vastgestelde 3 overnachtfondvluchten aangevuld met 2 stuks nader in te vullen
overnachtfondvluchten te organiseren door het samenspel Noord en Zuid-Holland.
Per afdelingskampioenschap, worden de eerste vijftien kampioenen en daarnaast vijf kampioensduiven gehuldigd.
Bij de afdelingskampioenschappen, wordt het puntensysteem gehanteerd zoals dat geldt voor de nationale kampioenschappen.
Rayonkampioenschappen:
Deze werden met algemene stemmen als volgt vastgesteld:
Vitesse, alle vastgestelde 6 vitesse vluchten.
Midfond, alle vastgestelde 6 midfond vluchten.
Dagfond, alle vastgestelde 6 dagfond vluchten.
Oude duiven totaal, de punten tellend voor de kampioenschappen vitesse, midfond en dagfond.
Jonge duiven, alle vastgestelde 8 jonge duiven vluchten.
Overnachtfond, alle vastgestelde 3 overnachtfondvluchten aangevuld met 2 stuks nader in te vullen
overnachtfondvluchten te organiseren door het samenspel Noord en Zuid-Holland.
Navlucht, alle vastgestelde 5 navluchten waarop gespeeld wordt met jonge en oude duiven in een concours.
Generaal, de punten tellend voor de kampioenschappen oude duiven, jonge duiven en navlucht.
Per onderdeel worden de eerste 10 kampioenen aangewezen en onaangewezen gehuldigd, daarnaast 5
kampoensduiven per rayonkampioenschap.
Decentrale huldiging van rayonkampioenen:
Met 54 stemmen voor en 18 tegen werd vastgesteld dat de kampioenenhuldiging voor de rayons decentraal, dus
per rayon, zal plaatsvinden.
5.4.1. Jeugdkampioenschappen:
P.V. Snelle Wieken Santpoort, had voorgesteld ook een jeugdkam-pioenschap te organiseren. Voorzitter
stelde vast dat de vergadering dermate positief reageerde dat hij voorstelde te inventariseren hoeveel
jeugdleden in Noord-Holland deelnemen. Als dit meer dan 50 "echte" jeugdleden zijn dan zal een
voorstel voor jeugdkampioenschappen worden uitgewerkt, zoniet dan wordt op andere wijze promotiewerk opgestart. Voorstellen hiertoe zijn welkom. P.V. Koog-Zaandijk zegde toe voorstellen te zullen
uitwerken en indienen.
5.5.1 Het voorstel van P.V. de Snelpost Haarlem, om aan alle overwinnaars van afdelingsconcoursen Delftsblauwe
wandborden met vermelding van de betreffende overwinning beschikbaar te stellen, werd met algemene
stemmen aangenomen. Het bestuur zal hiervoor een post in de begroting reserveren.
5.5.2 Het voorstel van P.V. Insulinde-Post Amsterdam om in plaats van de eerstgeklokte van de bovenste drie vast te

stellen de eerst geklokte van de bovenste vijf duiven van de inkorfstaat, werd verworpen met 5 stemmen
voor en 52 tegen.
5.5.3 Over het voorstel van P.V. Insulinde-Post Amsterdam, om duiven welke geklokt worden door één lid of door leden
met gelijke afstand in de neutralisatietijd te klasseren in de volgorde zoals deze zijn geconstateerd, werd
vastgesteld dat gehandeld dient te worden overeenkomstig de reglementen. Als deze dit toestaan dan
zal overeenkomstig worden gehandeld. Een en ander zal met het rekenbureau worden besproken.
(Inmiddels is vastgesteld dat deze werkwijze wordt gehanteerd).

5.6

Puntensysteem afdelings- en rayonkampioenschappen:
Het bestuursvoorstel om voor alle afdelingsvluchten het NPO puntenstellingsysteem te hanteren werd zonder
discussie met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
Dat wil zeggen: Een combinatie van aangewezen- en onaangewezen duiven. De telling is als volgt:
a.
de punten van de eerst geklokte duif van de bovenste twee duiven van de lijst
b.
plus het gemiddeld aantal punten van één duif per 10 ingekorfde duiven
Eveneens werd het puntensysteem voor de rayonkampioenschappen met meerderheid van stemmen als volgt
vastgesteld. Gehanteerd zal worden het systeem van onaangewezen een aangewezen duiven.
Aangewezen punten worden behaald door de eerst geklokte van de bovenste drie duiven van de inkorfstaat.
Voor beide systemen zal worden begonnen met 1000 punten voor de eerste duif en de punten worden opgedeeld
naar 0.

5.6.1 Het voorstel van P.V. Heerhugowaard om de mogelijkheid in het rekenprogramma in te bouwen om een duif in het
verenigingsconcours te houden, als deze vanwege de reglementen niet kan worden geklasseerd in
afdelings- en of rayonverband, (bijvoorbeeld bij het stilvallen van de klok), werd niet in stemming
gebracht omdat dit strijdig is met de N.P.O. reglementen.
5.6.2 Het voorstel van P.V. Strijd en Vriendschap Amsterdam om voor de rayons 7 en 8 een gezamenlijke uitslag te
maken, werd evenmin in stemming gebracht.
Hoewel het samenstellen van een gezamenlijke uitslag voor de rayons 7 en 8 niet past in het beleid van
het bestuur van Noord-Holland (verenigings- rayon en afdelingsspel), staat het de vereniging vrij om een
en ander met het bestuur van district Amsterdam op te nemen en/of met de rekenaar. Wel lichtte de
voorzitter toe dat elk samenspel, overeenkomstig het NPO reglement goedkeuring behoeft van het
afdelingsbestuur.
5.6.3 P.V. Strijd en Vriendschap Amsterdam stelde voor om die leden die zich inmiddels hebben aangemeld bij
verenigingen buiten hun lossingsgebied dispensatie te verlenen om daar lid te mogen zijn.
Over dit voorstel en tevens over de beperking op de vrijheid van lidmaatschap, ten gevolge van het
vergaderingsbesluit om gescheiden te willen lossen ontstond hevige discussie. Enkele afgevaardigden
betreurden deze keuze, anderen brachten naar voren dat tijdens de voorbereiding naar de eenwording
de heren Kramer en Piso uitspraken hadden gedaan waaruit kon worden geconcludeerd dat vrijheid van
lidmaatschap tot de werkelijkheid zou gaan behoren. Echter ook zij hadden toen niet voorzien dat de
ledenvergadering zou kiezen voor een systeem van gescheiden lossen.
De heer A. van Dam stelde voor het preadvies bestuur te volgen, om het voorstel te ontraden. Hierbij
vroeg hij wel speciaal aandacht voor een bijzonder geval, de heer H. Ubachs uit Ilpendam. Gezien de
lijftijd 92 jaar maar vooral ook de voorgeschiedenis van dit lid gecombineerd met diens bijzondere
verdiensten, vroeg hij het bestuur in overweging te nemen alleen voor deze man dispensatie te willen
verlenen. Hierbij stelde hij dat deze dispensatie gezien de omstandigheden nooit aanleiding zal kunnen
zijn om precedentwerking op te roepen. De vergadering sloot zich aan bij het bestuursadvies dat luidde
dat het bestuur zich absoluut niet gerechtigd voelt dispensatie te verlenen in tegenspraak tot de
besluitvorming van de algemene ledenvergadering. Het voorstel werd daarom niet in stemming gebracht.
Voorzitter lichtte hierbij nog toe dat dispensatie immer kan worden aangevraagd echter dat het beleid
van het bestuur gericht is op de besluitvorming van de ledenvergadering.
5.6.4/5 en 6.6 Uniforme inkorfstaat.
5.6.4 P.V. Orna had voorgesteld om op de inkorfstaat ruimte te maken voor een kolom districtsrayon.
In de brede discussie die uit dit voorstel ontstond werd ingehaakt op het nut van de kolom KWF, op het
door het bestuur gevoerde beleid van ongewenste dubbelingen en op de mogelijkheid om samenspelen
aan te vragen met gebruikmaking van de op de inkorfstaat voorkomende kolommen e.e.a. onder
voorwaarde van goedkeuring van het afdelingsbestuur. Uiteindelijk besloot de vergadering in te stemmen
met een wijziging op de inkorfstaat door splitsing van de kolom diversen, in diversen 1 en diversen 2.

5.6.5 Het voorstel van P.V. Snelle Wieken Santpoort om de bestaande inkorfstaat van de voormalige afdelingen
Amsterdam en Haarlem, te gebruiken als basis voor de nieuwe uniforme inkorfstaat Noord-Holland, werd
afgewezen, om reden van de vele noodzakelijke wijzigingen. Wel werd ingestemd met het voorstel om
de HWH te verlagen van ƒ 1,00 naar ƒ 0,10 per duif.
Uniforme Inkorfstaat:
Met inachtneming van bovenstaande, wordt de door het bestuur voorgestelde inkorfstaat vastgesteld, inclusief
uitbreiding van een extra kolom, div. I en div. II, en met de poulewijziging HWH, deze wordt gewijzigd van een
inleg van ƒ 1,00 naar ƒ 0,10 per duif.
5.6.6 en 6.7

Keuze rekenaar.

5.6.6 P.V. Bevrijde Vleugels, P.V. Vitesse en P.V. Zeppelin hadden voorgesteld voor in het seizoen 1998 te rekenen met
de oude rekencentra zoals deze in 1997 nog actief waren. In de voorjaarsvergadering van 1998 te
besluiten hoe een en ander in de toekomst dient te gaan. Dit voorstel kon niet in stemming gebracht
worden omdat de meeste bestaande rekencentra ophouden te bestaan met ingang van 1998.
Enkele afgevaardigden uitten hun vrees voor het ongewisse waarin zij waren beland doordat het
afdelingsbestuur niet vroegtijdig de gegevens had gepresenteerd om een zorgvuldige afweging te maken
in de keuze. Het bestuur had geen kans gezien de gegevens voor een keuze eerder openbaar te maken,
omdat ook zij tijd nodig had om onderhandelingen te voeren ten einde een evenwichtig vergelijk te
kunnen presenteren. De op de agenda gepresenteerde vergelijking tussen de renkencentra Compuclub
en Berver Automatisering liet niets aan duidelijkheid te wensen over. Vastgesteld werd dat Compuclub
scherp was met haar offerte. Omdat Amsterdam al vele jaren met Compuclub rekent, werd aan de
Amsterdamse afgevaardigden gevraagd hoe zij Compuclub hadden ervaren. De Compuclub werd als
positief ervaren, zij het dat op onderdelen kritiek werd geuit. De kritiekpunten werden genoteerd.
Een afgevaardigde bepleitte het rekenwerk in eigen gelederen te houden om zodoende de door externe
bureau's berekende winst voor de afdeling te behouden. Het bestuur vond dit geen goed uitgangspunt
omdat de omvang van de werkzaamheden, zodanig zal zijn dat het niet verstandig is dit toe te wijzen aan
vrijwilligers.
Het voorstel van het afdelingsbestuur werd in stemming gebracht en unaniem ondersteund, waarmee
werd vastgesteld:
Het rekenwerk voor de afdeling Noord-Holland op te dragen aan de Compuclub.
Alle uitslagen te laten verzenden per post.

7.

Bestuursverkiezing:
Kandidaat waren gesteld door P.V. D.V.S. Marken de heer E. Uithuisje en door P.V. de Luchtpost Diemen, de
heer M. Beekman. Onder luid applaus werden beiden met algemene stemmen gekozen in het afdelingsbestuur.

8.

Klokken- controlecommissie
Deze is onder dank van de vergadering als volgt vastgesteld:
1
C. Pierik
Bloemendaal voorzitter
2
S.P. Sikkens
Castricum
secretaris
3
J. Baltus
Beverwijk commissielid
4
M. Beekman
Amsterdam commissielid
5
L.P. Buis
Nieuwe Brug commissielid
6
A.N.J. Glim
Medemblik
commissielid
7
J.P. Douglas-Kabel Haarlem
commissielid
8
J. Leeuwenstein
Haarlem
commissielid
9
R. Scholten
Amsterdam
commissielid
10
Th. Sinnige
IJmuiden
commissielid
11
E. Blotevogel
Amsterdam
commissielid
De commissie dient uitgebreid te worden tot minimaal 2 leden per rayon.

9.

Rondvraag:
Bij de rondvraag vroeg de heer Zwanenburg aandacht voor de rusttijd op de lossingsplaats alvorens te lossen,
minimaal 2 uur. Het bestuur zegde toe deze geheel overeenkomstig het reglement te zullen hanteren.
De heer A. van Dam vroeg aandacht voor de werkwijze van de klokken- en controlecommissie en zegde toe de
Amsterdamse werkwijze aan het bestuur aan te reiken.
De heer Tervoort vroeg hoe de regelementering was betreffende de plaatsing van antennes bij electronisch

constateren, met betrekking tot hok of ren. Voorzitter antwoordde dat het NPO bestuur hierover tijdig uitsluitsel zal
verschaffen.
10.

Voor dit moment niets meer aan de orde zijnde sloot voorzitter de vergadering met de mededeling dat nog vele
zaken aan de orde zullen komen, wij gezamenlijk nog lang niet zijn waar wij uiteindelijk willen komen, maar de
inbreng van deze vergadering door het bestuur werd ervaren als zeer positief in een nog lange te lopen route naar
een optimaal resultaat. Hij dankte de aanwezigen daarom voor deze positieve inbreng en wenstte allen om
precies 0.00 uur een wel thuis.

Jan Koek, secretaris.

