
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Notulen Algemene ledenvergadering  
 
 datum: 5 maart 1998             Plaats: Akersloot 
1 Opening:
 Om 20.20 uur opent de voorzitter de heer Bakker de vergadering. Hij heet allen welkom en speciaal de beide 

nieuwe bestuursleden Michel Beekman en Elbert Uithuisje. Hij doet melding van het gegeven dat de laatste 
africhting Hank zal worden gebruikt als testvlucht, onder andere als test voor het elektronisch constateren maar 
zeker ook voor het nieuwe rekenbureau Compuclub. Voorts maakt hij melding van de ophaaldag voor de 
verenigingen voor het afhalen van de wedvluchtbescheiden op 28 maart.  

 Daarnaast licht hij toe dat een vergadering is belegd met de voorzitters van de verenigingen in de rayons 1 en 2, 
waar nog geen rayoncommissies zijn, om de uitvoering van het vergaderingsbesluit, om de rayonale kampioenen 
decentraal te huldigen, te stimuleren. Tevens is in dit kader inmiddels een bespreking gehouden met 
afgevaardigden van de rayons 1 t/m 8. Ook met de controlecommissie is inmiddels overleg gevoerd. Voorzitter 
licht toe dat al deze besprekingen als positief zijn ervaren en het bestuur daarom aanleiding geven om met deze 
overlegstructuur verder te gaan.  

  
2. Appèl van verenigingsafgevaardigden.
 Van de nog 81 aangesloten basisverenigingen zijn er 11 afwezig. 
 Van de 2596 geregistreerde leden zijn er 2307 vertegenwoordigd. 
 
3. Notulen vergadering 18 december 1997.
 De afgevaardigde van PV Nieuwediep Den Helder miste in de notulen diens opmerking over zijn zorg bij het 

eventueel later lossen op Chantilly, vanwege de verplichte rusttijd op de lossingsplaats, waarvan akte. De notulen 
worden verder ongewijzigd vastgesteld, onder dank aan de secretaris. 

 
4. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
 Bij de ingekomen stukken was een brief van Snelle Wieken Santpoort betreffende de portokosten voor verzending 

van de uitslagen. Deze zal worden behandeld bij het door P.V. Bovenkerk ingediende voorstel hieromtrent. 
 Naar aanleiding van de bestuursmededeling 4.1 met betrekking tot de meldingsplicht en de mogelijke 

consequenties van uitsluiting bij het niet melden, werd gevraagd of mede in verband met het elektronisch 
constateren geen andere sancties kunnen worden overwogen. Voorzitter antwoordt hierop dat over deze materie 
meermaals uitgebreid is gesproken in het bestuur, en dat dit standpunt niet zal worden herzien. Naar aanleiding 
hiervan vraagt P.V. IJvogels dispensatie voor een lid met zware gehoorstoornis. Voorzitter verzoekt deze vraag 
schriftelijk in te dienen. 

 Naar aanleiding van bestuursmededeling 4.6 "het indienen van mutatieformulieren" vraagt secretaris nogmaals 
aan de secretariaten de laatste mutaties zo spoedig mogelijk in te dienen, ter voorkoming van teleurstelling door 
onjuistheden in de uitslagen.  

 Verder werd medegedeeld dat een bezwaar was ingediend door PV de Vredesduif Heemskerk, tegen het 
vergaderingsbesluit met betrekking tot beperking op de vrijheid van lidmaatschap. Door het tucht- en 
geschillencollege was de Vredesduif in het gelijk gesteld. Het bestuur heeft inmiddels hoger beroep aangetekend 
bij het beroepscollege NPO. Op 18 maart wordt deze zaak behandeld. (Inmiddels is uitspraak gedaan door het 
beroepscollege. Dit houdt in dat de uitspraak van het tucht- en geschillencollege is vernietigd, en de beperking op 
de vrijheid van lidmaatschap, vanwege de aparte lossingsgroepen, overeenkomstig het ledenvergaderingsbesluit 
gerespecteerd dient te worden. Met andere woorden, vrijheid van lidmaatschap alleen binnen de vastgestelde 
lossingsgroepen. Hiermee strijdig overgeboekte leden dienen terug te keren naar verenigingen binnen hun eigen 
lossingsgebied.) 

 Zie verder de mededelingen op de definitieve agenda. 
 
5 Verenigings- en bestuursvoorstellen.
 
5.1 Kampioenschappen Noord-Holland.



 
5.1.1 Het voorstel van P.V. BEP Purmerend om een kampioenschap vitesse in te voeren voor afdeling Noord-Holland, 

werd met 4 stemmen tegen aangenomen. De punten voor dit kampioenschap worden gehaald uit de 
rayonuitslagen, hierbij wordt het NPO puntensysteem gehanteerd. De rayonuitslagen zullen worden 
aangevuld met alle eerste bladen van de overige rayons. Tevens zal een pagina worden toegevoegd 
met wekelijkse tussenstand van de kampioenen. 

5.1.2 Het tweede voorstel van P.V. BEP Purmerend om een super-vitesse-kampioenschap in te voeren werd 
teruggetrokken omdat afgevaardigden van BEP zich eveneens kunnen vinden in het voorstel van Koog-
Zaandijk.  

5.1.3 P.V. Koog-Zaandijk had voorgesteld de volgende afdelingskampioenschappen vast te stellen: 
  Vitesse oude duiven, Vitesse jonge duiven, Vitesse navlucht.  Vitesse totaal (over de hiervoor genoemde 

categorieën) 
  Omdat het vitessekampioenschap reeds was vastgesteld werd in eerste instantie gestemd over de 

kampioenschappen jonge duiven en navluchten in afdelingsverband. Met algemene stemmen werden 
deze kampioenschappen vastgesteld onder de zelfde voorwaarden als het vitessekampioenschap. In 
tweede instantie werd gestemd over het vitesse-kampioenschap-totaal. Hiervoor zouden moeten tellen 
alle vitessevluchten, de eerste zes jonge duivenvluchten en alle navluchten. Omdat stemming met 
stemkaarten geen duidelijkheid verschafte werd op afroep gestemd. 896 leden waren tegen, 1298 voor 
en 126 stemden blanco. Hiermee werd ook het vitesse-kampioenschap-totaal vastgesteld. 

5.1.4/5 De voorstellen van P.V. Koog-Zaandijk om de vitessevluchten met name te noemen, en betreffende het 
te hanteren puntensysteem werden door voorgaande besluitvorming overbodig en daarom niet verder in 
stemming gebracht. 

5.1.6 Met betrekking tot jeugdkampioenschappen had het afdelingsbestuur de vergadering toegezegd te inventariseren 
over hoeveel jeugdleden wij spreken. Omdat het slechts bleek te gaan om 37 zelfstandig spelende 
jeugdleden koos de vergadering er voor geen aparte jeugdkampioenschappen in te voeren. Wel zegde 
de heer Kwak toe een kandidaat te leveren voor een jeugdcommissie. 

 
5.2 Lossingen afdelingsvluchten
 Met betrekking tot de lossingsvolgorde waren door PV Koog-Zaandijk, door PV Door Vriendschap Sterk uit 

Marken en door het afdelingsbestuur voorstellen ingediend. Over deze voorstellen 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 werd uitge-
breid gediscussieerd. Met 55 stemmen voor en 12 tegen werd het bestuursvoorstel aangenomen. Dit houdt in: 

 Er zal volgens 2 wekelijks schema in 4 groepen worden gelost, met een pauze van minimaal 10 minuten tussen 
alle lossingsgroepen: 

 Week 1, Rayon 1 en 2, Rayon 6, Rayon 3 4 5, Rayon 7 en 8.  
 Week 2, Rayon 3 4 5, Rayon 7 en 8, Rayon 1 en 2, Rayon 6. 
 De lossingscoördinator wordt gemandateerd hiervan af te wijken als omstandigheden hiertoe aanleiding geven. 
  Hierbij werd vastgesteld (overeenkomstig de reeds bestaande gang van zaken) dat de luiken van de containers 

welke nog wachten gesloten dienen te blijven tijdens de lossing van overige containers. 
5.2.4 P.V. Door Vriendschap Sterk Marken had voorgesteld, indien vitesse, jonge duiven, en navluchten in 

afdelingsverband worden vastgesteld, de vluchten alleen mee te laten tellen voor het afdelings-
kampioenschap als alle lossingen op de zelfde dag plaatsvinden. Na discussie bleek de stemverhouding 
met stemkaarten geen duidelijkheid op te leveren. Bij afroep leverde dit voorstel de volgende uitslag op. 
1269 stemmen voor, 1028 tegen en 24 blanco. Dat wil zeggen dat als niet alle rayons op de zelfde dag 
lossen deze vlucht niet meetelt voor het afdelingskampioenschap van het betreffende onderdeel. 

5.2.5 Aan het voorstel van PV Door Vriendschap Sterk Marken, om als een midfondvlucht of dagfondvlucht wordt gelost 
op een kortere afstand dan de categorie die het betreft, deze vlucht niet te laten tellen bij de kampioen-
schappen, werd uitgebreid aandacht geschonken. Na discussie werd het préadvies van het bestuur met 
algemene stemmen als volgt aangenomen: 

  Voor de onderdelen vitesse, jong en navlucht tellen de vluchten mee als minimaal gelost kan worden op 
de afstand Meer.  

  Voor de midfond tellen de vluchten mee als minimaal gelost kan worden op de afstand Strombeek. 
  Voor de dagfond tellen de vluchten mee als minimaal gelost kan worden op de afstand Etampes. De 

dagfondvluchten kunnen wellicht ook op maandag nog worden gelost. 
  Als de voorgestelde afstanden wegens omstandigheden niet haalbaar zijn dan worden de betreffende 

vluchten geannuleerd. 
5.3 Het voorstel van PV Eerste Streker Luchtpost om de uitnodiging voor de algemene ledenvergaderingen te 

ontvangen minimaal drie weken voor de sluitingstermijn van het indienen van voorstellen voor de betreffende 
vergadering, werd niet in stemming gebracht. De data voor de algemene ledenvergaderingen staan vermeld in het 
vluchtboekje dus voorstellen kunnen altijd tijdig worden ingediend. 

5.4 P.V. Bovenkerk had voorgesteld de wekelijkse uitslagen van afdelings-rayon- en verenigingsconcoursen, door 
Compuclub te laten aanleveren op de inleveradressen per rayon. Voorzitter wees op de notulen van de vorige 
vergadering waarin over dit onderwerp reeds een besluit was genomen en vond het overbodig en tijdverspillend 
om aan onderwerpen waarover reeds veel tijd was besteed en besluitvorming was ontstaan steeds opnieuw in 
discussie te moeten brengen. 

5.5 Het bestuur had voorgesteld de begroting voor 1998 vast te stellen, aangegeven als in bij de agenda gevoegde 
bijlage. Hierin opgenomen een afdelingscontributie van ƒ 30,00 per lid, exclusief de NPO bijdrage. Door diverse 
afgevaardigden werden hierover vragen gesteld. Deze werden beantwoord door de penningmeester P. de Lange. 
Na de beantwoording werd overgegaan tot stemming. Met 42 stemmen voor en 18 tegen werd de begroting met 



contributie vastgesteld. Hierna werd nog eens verduidelijkt dat de ƒ 10,= bijdrage per lid voor de rayons niet moet 
worden gezien als een lidmaatschap van het rayon maar dit is bedoeld voor de organisatie van de decentrale 
huldiging van de rayonkampioenen, waarvoor de ledenvergadering zich eerder reeds had uitgesproken. 

5.6 Het bestuursvoorstel om per deelnemer een bedrag van ƒ 0,15 per wedvlucht op te nemen voor de 
vluchtpenningmeester, naast administratiekosten werd eveneens door de heer de Lange toegelicht. Gezien de 
vele werkzaamheden verbonden aan het vluchtpenningmeesterschap ging de vergadering met slechts één stem 
tegen akkoord. De heer van Dam haalde bij dit onderwerp het woord belangenverstrengeling aan waarbij hij 
doelde op een passage in de statuten waarin bestuursleden geen verdiensten mogen hebben uit andere functies 
binnen de organisatie. Voorzitter stelde dat juist voor deze functie geen sprake van belangenverstrengeling aan de 
orde is.   

 
 Het bestuursvoorstel met betrekking tot de boxprijzen 1998 lokte eveneens de nodige discussie uit. Getwijfeld 

werd over de noodzaak tot direct al reserveren voor nieuwe containers. Het bestuur zegde toe in 1998 te 
bestuderen waar eventueel bezuinigingen bereikt kunnen worden voor de toekomst. Tevens werd toegezegd met 
een beleidsplan vervoer voor de toekomst te komen. Na discussie werd het bestuursvoorstel in stemming 
gebracht en met 60 tegen 15 stemmen als volgt vastgesteld. 

 De opleervluchten   ƒ 15,00 
 De vitessevluchten oude duiven   ƒ 22,50 
 De midfondvluchten ƒ 35,00 
 De eendaagse fondvluchten  ƒ 43,50 
 Bergerac 1998   ƒ 50,00 
 De jonge duivenvluchten met een nacht mand   ƒ 22,50 
 De jonge duivenvluchten met twee nachten mand ƒ 35,00 
 De navluchten   ƒ 22,50 
 Orleans jonge duiven  ƒ 40,00 
 Voor de rayons 7 en 8 worden deze boxprijzen verlaagd met ƒ 4,00 
 wegens het aanleveren van de boxen. 
 
5.7 Het driejaarlijks rooster van aftreden voor het afdelingsbestuur werd met algemene stemmen als volgt vastgesteld: 
 Voorzitter,  S.M. Bakker jaarvergadering 1999-2002-2005 
 2e secretaris R. van den Berg jaarvergadering 1999-2002-2005 
 commissaris (1) H. Moot jaarvergadering 1999-2002-2005 
 secretaris,  J.M. Koek jaarvergadering 2000-2003-2006 
 2e penningmeester J.A. Roobeek jaarvergadering 2000-2003-2006 
 commissaris (2) E. Uithuisje jaarvergadering 2000-2003-2006 
 penningmeester, P.N.M. de Lange jaarvergadering 2001-2004-2007 
 2e voorzitter Th. de Winter jaarvergadering 2001-2004-2007 
 commissaris (3) M. Beekman jaarvergadering 2001-2004-2007 
 
 Alvorens naar agendapunt 6 te gaan vroeg voorzitter aandacht voor een dispensatieaanvraag ingediend voor de 

heer H. Ubachs uit Ilpendam (rayon 4). Gezien diens leeftijd, maar zeker ook gezien zijn staat van dienst en zijn 
verleden, staat het bestuur op het standpunt dat de heer Ubachs dispensatie kan worden verleend om lid te 
mogen worden van een vereniging in Amsterdam, zonder dat dit aanleiding kan geven tot precedentwerking voor 
andere leden. Onder applaus bekrachtigde de vergadering deze beslissing van het bestuur.  

 
6/7 Financile verslagen, openingsbalans Noord-Holland:
 De kassen van de voormalige afdelingen Amsterdam en Haarlem zijn vastgesteld door de respectievelijke 

ledenvergaderingen en kunnen als zodanig worden ingebracht in Noord-Holland. 
 Tijdens de vergadering werden de kassen van de kringen I, II en van afdeling A behandeld. Hierover werden 

verder geen vragen gesteld waarna de betreffende penningmeesters decharge werd verleend. Hierdoor kunnen 
ook deze kassen worden overgedragen naar Noord-Holland. Het totaal van de kassen zal worden aangeduid als 
de openingsbalans van afdeling Noord-Holland. 

 
8. Behandeling agenda NPO ledenvergadering dd. 7 maart 1998
 Zie hiervoor de verslaglegging opgenomen in het NP-Orgaan.  
 
9. Rondvraag: De heer van Dam meldde dat de coördinaten van Bourges onjuist staan vermeld. Hij zal zorgen voor 

de juiste coördinaten. 
 De heer v.d. Wel vroeg aandacht voor de verkoop bonnen van de KWF. 
   
10. Voor dit moment niets meer aan de orde zijnde sloot voorzitter de vergadering met de opmerking dat het bestuur 

deze vergadering als zeer positief heeft ervaren. Hij dankte de aanwezigen daarom voor de positieve inbreng en 
wenste allen een zorgeloos vliegseizoen toe en een wel thuis. 

 
 
 Jan Koek, secretaris. 


