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Notulen Algemene   Ledenvergadering   4 maart  1999,   te   Akersloot. 
 
 
 
 
1. Opening: 
 Om 20.15 uur vraagt voorzitter S. Bakker de aandacht voor een kort voorwoord. Hij herinnert de vergadering aan 

de eerder gemaakte afspraak om tot aan de pauze niet te roken. Verder blikt hij terug naar het afgelopen seizoen en 
stelt vast dat het eerste seizoen van afdeling Noord-Holland nog niet vlekkeloos is verlopen  maar dat toch een 
goede start is gemaakt, waarbij nog veel kinderziektes zullen moeten worden overwonnen. Ook vraagt hij een 
ogenblik stilte voor alle ons tijdens het afgelopen seizoen ontvallen leden. Hierna verklaart hij de vergadering 
geopend. 

 
2. Appèl afgevaardigden: 

Van de 77 verenigingen binnen de afdeling zijn er 71 vertegenwoordigd. Het totaal rechtgeldig aanwezige stemmen 
komt hiermee op 2299 van het totaal van 2449 leden. 

 
3. Notulen van de vergadering dd. 22 oktober 1998: 

Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen merkt voorzitter op dat er een overleg heeft plaatsgevonden tussen het bestuur en de 
afgevaardigden van de rayons 1 t/m 8. In dit overleg is besloten in de rayons geen hokkampioenschappen te 
vervliegen, maar evenals vorig seizoen de hokprestaties op de uitslagen te vermelden.  
Voorts werd naar aanleiding van de notulen bekend gemaakt dat de rayons 7 en 8 de duiven aanleveren, behoudens 
die verenigingen die hebben verzocht of op nog zeer korte termijn alsnog verzoeken de duiven te laten ophalen. De 
heer Zwanenburg, lid van de financiële begeleidingscommissie vraagt hierbij wel kritisch aandacht voor de kosten. 

 
4. Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen: 
 Zie hiervoor de berichtgeving op de voorlopige en definitieve agenda. 
 
5. Jaarverslag secretaris 1997-1998:  

Het jaarverslag secretaris werd onder dank van de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur: 
 Het verslag van de kascontrolecommissie deed op enkele punten aanbevelingen en gaf aanleiding om de toekomst 

van het vervoer met zorg te bezien. Onder andere rust er een zware taak voor de beleidscommissie vervoer om te 
zorgen dat ook in de toekomst redelijk betaalbaar kan worden vervoerd. Voorts gaf de commissie haar 
complimenten aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en stelde de vergadering 
voor het bestuur te dechargeren. De heer de Lange dankte de commissie voor haar inspanningen 

 
7. Behandeling financieel jaaroverzicht afdeling Noord-Holland: 
 De heer de Lange lichtte op een aantal onderdelen het financiële verslag toe. Hij vroeg de afgevaardigden of er 

vragen en/of opmerkingen waren. De heer van Dam had enige moeite met de werkwijze van bestuur/commissie en 
vond de echoput-achtige overlegstructuur wat vaag, met name waar het ging over het onderwerp overdragen van de 
boxen naar de Amsterdamse verenigingen. De heer de Lange lichtte toe dat dit puur een aanbeveling was van de 
financiële commissie en niet van het bestuur. Echter dat het bestuur deze aanbeveling heeft overgenomen in de 
vorm van een voorstel. 

 De heer Bos betreurde dat de financiële stukken niet bij de voorlopige agenda waren gevoegd zodat de 
verenigingen minder tijd hadden om een en ander goed te bestuderen en in de vereniging te bespreken. Praktisch 
bleek eerdere toezending helaas niet mogelijk. 
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8. Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur 1997-1998: 

De vergadering dechargeerde onder applaus het afdelingsbestuur voor het gevoerde financiële beleid 1997-1998. 
 De vergadering gaat na discussies over de voor- en nadelen uiteindelijk akkoord met het overdragen van de 

Amsterdamse boxen aan de verenigingen. De heer van Dam zal zorgdragen voor uitlevering aan de verenigingen. 
 De vergadering gaat akkoord met het toevoegen van het resultaat algemene dienst aan het eigen vermogen. 
 De vergadering gaat akkoord met het toevoegen van het resultaat exploitatie vervoer aan de voorziening Groot 

Onderhoud. 
 
9. Begroting  afdeling Noord-Holland 1999: 

De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om voorstellen te ontwikkelen over de toekomstige wijze 
van vervoer, een en ander als geformuleerd in de toelichting op de begroting. De kosten hiervoor, indien uitgevoerd 
door een student als afstudeeropdracht geraamd op circa fl. 6.000,00, zullen ten laste worden gebracht van het 
eigen vermogen. 

 De vergadering gaat tevens akkoord ten laste van de renteopbrengst een dotatie van fl. 5.000,00 te doen in een 
fonds ledenwerving en om het restant van de renteopbrengst toe te voegen aan de reservering voor aanschaf van 
nieuwe containers. 

 Onder applaus van de vergadering wordt uiteindelijk de begroting zoals voorgesteld door het afdelingsbestuur 
ongewijzigd vastgesteld. 

 
10. Verkiezing leden afdelingsbestuur: 
 Voorzitter toonde waardering voor het besluit van de beide scheidende bestuursleden Henk Moot en Richard van de 

Berg. Hij dankte beiden voor de inzet gedurende hun bestuurslidmaatschap en deelde mede dat deze dank nogmaals 
zal worden betuigd op gepaste wijze in kleiner gezelschap. Daarbij betreurt het ten zeerste dat momenteel geen 
kandidaten beschikbaar zijn voor de opvulling van de twee vacatures welke zijn ontstaan door het bedanken van de 
heren Moot en Van de Berg. Hij waarschuwde de vergadering er voor dat dit zal betekenen dat een aantal taken 
door het bestuur niet of vertraagd ter hand genomen zullen worden. Het is nu eenmaal een bittere noodzaak om met 
voldoende bestuursleden te kunnen werken gezien de enorme hoeveelheid werk die op het bestuur afkomt. De 
vergadering stemde er mee in dat het bestuur zelf kandidaten gaat werven welke dan zo mogelijk in de 
eerstvolgende ledenvergadering (tussentijds) geagendeerd zullen worden. 

 Zelf werd de voorzitter de heer Bakker bij acclamatie herkozen voor een periode van 3 jaar. 
 
11. Verkiezing kiesmannen NPO 1999: 

Als kiesmannen voor de vergaderingen van de NPO werden gekozen de heren S.M. Bakker en P.N.M. de Lange. 
Als reserve werd gekozen J.M. Koek. 

 
12. Verenigings- en bestuursvoorstellen: 
 
 Kampioenschappen in afdelings- en rayonverband: 

Hoewel voorstellen met betrekking tot vluchtprogramma en kampioenschappen op de najaarsvergadering dienen te 
worden behandeld had het bestuur toch een aantal voorstellen ingediend omdat op sommige onderdelen 
aanpassingen noodzakelijk waren ten opzichte van de in de najaarsvergadering vastgestelde kampioenschappen. De 
vergadering ging akkoord met de behandeling van deze voorstellen. 

 
12.1 De vergadering stemde in met het bestuursvoorstel om in afdelingsverband 5 stuks overnachtfondkampioenen te 

huldigen. 
 
12.2 Tevens om in afdelingsverband 3 kampioensduiven te huldigen op de onderdelen, Vitesse, Midfond, Eendaagse fond, 

Overnachtfond, Jonge duiven, Navluchten en Supervitesse. Ook stemde de vergadering ermee in om in rayonverband 3 
kampioensduiven te huldigen op de onderdelen, Vitesse, Midfond, Eendaagse fond, Oude duiven totaal, 
Overnachtfond, Jonge duiven, Navluchten en Generaal. 

 
12.3 Het voorstel van DVS Marken om het aantal kampioensduiven op te hogen van 3 naar 10 werd daarmee verworpen. 
 
12.4 Het voorstel van DVS Marken om de HWH te verhogen werd eveneens verworpen. Voorzitter suggereerde dat DVS 

dit in haar eigen rayon desgewenst natuurlijk wel kon introduceren. 
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12.5 PV de Postduif Halfweg had een voorstel ingediend om over te mogen gaan van rayon 6 naar rayon 5. De heer Blom 

van Halfweg verwoordde dit voorstel. De heer Dekker van rayon 5 was faliekant tegen, hij vond dat Halfweg niet 
thuishoorde in zijn rayon. Na hevige discussie werd het voorstel in stemming gebracht. Met 913 stemmen voor, 506 
stemmen tegen en 851 stemmen blanco werd het voorstel van de Postduif Halfweg aangenomen. De heer Dekker  
maakte bekend dat het bestuur van de ZCC hiermee ter ziele was. 

 
12.6 Het voorstel van de Snelpost Haarlem om meer africhtingsvluchten op zaterdag te houden werd verworpen. 
 
12.7 Voorzitter ontraadde het voorstel van de Snelpost Haarlem om alsnog de eerste drie jonge duivenvluchten apart te 

lossen, in stemming te brengen omdat in de vorige vergadering hierover reeds was beslist. De Snelpost ging 
hiermee onder protest akkoord. 

 
12.8 Opleerprogramma 1999: 
 Na discussie werd het volgende opleerprogramma met grote meerderheid van stemmen vastgesteld. 
 categorie inkorving lossing vlucht  rayons  
 Oude duiven: Vr 26-03 za 27-03 Woerden  1 t/m 8 
   Ma 29-03 di 30-03 Meerkerk  7+8 
   Vr 02-04 za 03-04 Hank  1 t/m 8 
 Jonge duiven: Ma 31-05 di 01-06 Heemskerk  1 
   Ma 31-05 di 01-06 Woerden  7+8 
   Ma 07-06 di 08-06 Rijnsburg  1+2+6 
   Ma 07-06 di 08-06 Woerden  3+4+5 
   Ma 07-06 di 08-06 Meerkerk  7+8 
   Ma 14-06 di 15-06 Gouda  1+2+6 
   Ma 14-06 di 15-06 Meerkerk  3+4+5 
   Ma 14-06 di 15-06 Hank  7+8 
   Ma 21-06 di 22-06 Hank  1 t/m 8 
 Navluchten: Ma 19-07 di 20-07 Woerden  7+8 
   Ma 26-07 di 27-07 Rijnsburg  6 
   Ma 26-07 di 27-07 Meerkerk  7+8 
   Ma 02-08 di 03-08 Woerden  1 t/m 6 
   Ma 02-08 di 03-08 Hank  7+8 
   Ma 09-08 di 10-08 Hank  1 t/m 8 
 
 De duiven op de africhtingen zullen worden gelost in de 4 voormalige lossingsgroepen, R1 en 2, R3, R4 en 5, R6, R7 

en 8. 
 
13. NPO vergadering 6 maart 1999: 
 De vergadering is tegen een contributieverhoging vanwege het NPO - periodiek. 
 Door een aantal afgevaardigden werd forse onvrede kenbaar gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van het 

elektronisch constateren. Voorzitter erkende dat nog veel vaagheden bestonden maar kon niet meer toezeggen dan 
dat nog steeds getracht wordt het volledig elektronisch constateren inclusief poulebrief geregeld te krijgen voor de 
aanvang van het vluchtseizoen. De kiesmannen zullen vragen naar de reglementswijzigingen met betrekking tot het 
elektronisch constateren. 

 Zie verder verslag NPO vergadering in NP Orgaan. 
 
14. Wat verder ter tafel komt tevens rondvraag: 

Naar aanleiding van een vraag van de heer Bos, kon worden medegedeeld dat besluiten met betrekking tot de 
vrijheid van lidmaatschap waren genomen in de ledenvergadering van 17 oktober 1997. 

  
15. Sluiting: 

Verder niets meer aan de orde zijnde dankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun betrokkenheid bij en hun 
inbreng in de vergadering, wenste allen een voorspoedig vluchtseizoen toe en sloot de vergadering rond 23.00 uur. 
 
 
 
Jan Koek, secretaris. 


