Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2000 te Akersloot.
1.

Opening:
Om 20.15 uur vraagt voorzitter S. Bakker de aandacht van de aanwezigen voor zijn inleiding tot de opening van
de vergadering. Hij verzoekt ieder niet te roken tot aan de pauze. Hij licht toe dat er een beladen agenda dient te
worden behandeld vooral gericht op de financiën van de afdeling en vraagt allen aandachtig op te letten en
zonodig tijdig te reageren. Voordat hij de vergadering geopend verklaart vraagt hij allen te gaan staan en enige
tijd stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de 20 stuks leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

2.

Appèl afgevaardigden:
Van de 77 verenigingen zijn er 64 vertegenwoordigd. Het totaal aantal rechtsgeldig aanwezige stemmen
bedraagt 2095 van het totale ledenaantal van 2405 leden.

3.

Notulen van de ledenvergadering dd. 21 oktober 1999 en het vervolg hiervan op 9 december 1999:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen:
Zie hiervoor de berichtgeving op de voorlopige en definitieve agenda.
De heer Uithuisje deed enkele mededelingen met betrekking tot wijzigingen van ophaaladressen en
meldadressen, deze worden allen opgenomen in het vluchtboekje 2000.
Er kwamen geen bezwaren uit de vergadering naar aanleiding van het nadrukkelijke verzoek van het bestuur,
om de toepassing van stro als bodembedekking te beperken als omschreven in agendapunt 4.3.
Wel ontstond discussie over de vraag of sancties zouden moeten worden genomen bij te veel gebruik van stro,
maar voorzitter vertrouwde op het gezonde verstand van de verenigingen in het kader van het behoud van de
beschikbare lossingsplaatsen en de beperking van opruimkosten, die onvermijdelijk zijn weerslag zouden
vinden in de kostprijs per duif.
Bij de ingekomen stukken was een dringend verzoek van PV de Telegraaf om de kostprijs per duif kritisch te
blijven bewaken. In dit schrijven was een aantal aanbevelingen opgenomen welke het bestuur bij de
vervoerscommissie zal inbrengen.
Ook was er een ingekomen mededeling van een verkoop ten bate van de kankerbestrijding, georganiseerd door
PV de Snelvlieger te Haarlem in het kader van haar 125 jarig bestaan, daarmee met vlag en wimpel de oudste
vereniging van Noord-Holland.

5.

Jaarverslag secretaris 1998-1999:
Het jaarverslag secretaris werd met applaus door de vergadering goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.

6.

Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur:
Het verslag van de kascontrolecommissie was gevoegd bij de agenda. Het bevatte aanbevelingen met betrekking
tot de tekenbevoegdheid en gaf een aanbeveling om de kosten van het vervoer kritisch te blijven volgen. Met
name werd in overweging gegeven om de kosten van het ophalen en terugbrengen van boxen nogmaals te
bezien.
De commissie stelde vast dat de jaarrekening een juist beeld gaf van de financiële situatie van afdeling NoordHolland en stelde de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.
De penningmeester, de heer de Lange, dankte de commissie voor haar aanbevelingen en voor haar
inspanningen.
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7.

Behandeling financieel jaaroverzicht afdeling Noord-Holland:
De heer de Lange lichtte op een aantal onderdelen het financiële verslag toe en vroeg de afgevaardigden daarna
of er vragen en/of opmerkingen waren. Deze waren niet vermeldenswaardig.
De vergadering maakte, overeenkomstig het advies van het bestuur, geen bezwaar tegen het voorstel van PV
BVZ om de bestemming van de resultaten van de algemene dienst en het vervoer aan te houden tot aan de
behandeling van de begroting.

8.

Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur 1998-1999:
De vergadering dechargeerde onder applaus het afdelingsbestuur voor het gevoerde financiële beleid 19981999.

9.

Begroting afdeling Noord-Holland 2000:
De heer de Lange licht op enkele onderdelen de begroting toe. Hij stelt dat de vervoersprijzen dit jaar mede door
de brandstofprijzen flink zullen stijgen. Deze prijsstijging is alleen voor het komende jaar berekend in de
begroting nog niet voor de jaren na 2000. Verder licht hij toe dat het bestuur voornemens is de komende jaren
een drietal containers te gaan vervangen. De heer Kuilman opperde het idee om ook aan leasen te denken, dit
idee wordt meegenomen.
BVZ vindt het vervelend dat de begroting is opgesteld waarin de voorstellen van het bestuur al zijn verwerkt.
Men had dit liever gescheiden op papier gezien. Voorts geeft BVZ in overweging te denken over vervoer met
kleinere containers zodat eventueel per rayon gelost kan worden. Voor dit moment hecht het bestuur eraan op
korte termijn minimaal een grote container te vervangen, daarna is er nog ruimschoots voldoende gelegenheid
om te discussieren over latere vervanging. Dit mede omdat elke geplande vervanging alleen met instemming
van de ledenvergadering zal plaatsvinden.
Het bestuur ontraadde het voorstel van BVZ om de boxprijzen en de contributie te handhaven op het peil van
1999 omdat als dit zou gebeuren er al direct in 2000 een forse verliespost zou ontstaan, die met een teruglopend
ledenaantal in de jaren daarna nog moeilijker valt te corrigeren.
Ook ontraadde het bestuur het voorstel van BVZ om een stroppenpot in te voeren en ziet meer heil in het voeren
van een beleid met open begroting zodat een ieder inzage kan hebben in mogelijke overschotten of verliezen.
Het voorstel van BVZ om uit te zien naar een ander rekenbureau kreeg geen steun uit de vergadering. Wel zegde
het afdelingsbestuur toe steeds kritisch de markt te blijven onderzoeken naar het meest geschikte rekenbureau
voor Noord-Holland.
Met betrekking tot de kostprijs van de uitslagen werd gesuggereerd deze gecombineerd te laten aanbieden. De
heer de Lange had dit reeds onderzocht. Vanwege de dikkere uitgaven zou de porto het voordeel te niet doen.
De heer Zwanenburg opperde dat wellicht in de toekomst internet en E-mail meer gebruikt kunnen worden voor
het afnemen van uitslagen. Deze suggestie zal met Compuclub besproken worden.
PV de Telegraaf vroeg zich af waarom de Stichting West zoveel voordeliger kon vervoeren. De heer de Lange
antwoordde dat naar alle waarschijnlijkheid de Stichting dankzij een fors eigen vermogen korting kan geven op
de boxprijzen. De heer van Dam lichtte de vergadering verder voor over de redenen waardoor de Kuststrook
goedkoper kan vervoeren. Alle boxen worden door elkaar gebruikt waardoor op overpakken flink kan worden
bespaard, daardoor ontstaan wel vele kleuren labels en veel werk tot diep in de nacht. Maar ook hij meldt dat het
kapitaal van de Kusstrook de grootste reden van de lagere prijs is.
Ook over het ophalen van de duiven bij de verenigingen werd gesproken. Om te kunnen beoordelen of dit
ophalen met containers bij alle verenigingen een reële mogelijkheid is, werd een proef genomen in de rayons 3,
4 en 5. Uit de proef bleek helaas dat ophalen met containers in dit gebied geen haalbare situatie is, niet in tijd en
niet vanwege de onbereikbaarheid met containers van diverse verenigingen. Wel blijft het bestuur zoeken naar
de beste en tevens de meest voordelige mogelijkheden.
Uiteindelijk werd de begroting zoals voorgesteld door het bestuur in stemming gebracht. Deze werd onder
applaus van de vergadering met algemene stemmen vastgesteld.
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10.

Verkiezing leden afdelingsbestuur:
Aftredend en herkiesbaar waren de secretaris J.M. Koek en de beide bestuursleden J.A. Roobeek en
E. Uithuisje.
Omdat geen tegenkandidaten waren gesteld stelde voorzitter voor om alle drie de herkiesbare bestuursleden bij
acclamatie te herbenoemen. Onder applaus stemde de vergadering hiermee in.

11.

Verkiezing kiesmannen NPO 1999:
Als kiesmannen voor de vergaderingen van de NPO werden voor de periode van een jaar opnieuw gekozen de
heren S.M. Bakker en P.N.M. de Lange. Als reserve werd herkozen J.M. Koek.

12.

Verenigings- en bestuursvoorstellen:
Het voorstel van P.V. OR-NA om de puntenoverzichten op de verenigingsuitslagen weer te geven als in 1998
werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Een en ander zal met Compuclub opgenomen worden.
Naar aanleiding van het voorstel van P.V. OR-NA om de hokligging te laten bepalen vanuit welk rayon wordt
gevlogen had het bestuur de vergadering geadviseerd dit voorstel mee te geven aan de commissie tot mogelijke
herindeling van rayons. Over dit voorstel werd hevig gediscussieerd, vooral over de termijn die de commissie
nodig had om met voorstellen te komen (najaar 2000). Uiteindelijk ging de vergadering toch met het
bestuursadvies akkoord.

13.

NPO ledenvergadering 11 maart 2000:
Het bestuur wilde nogmaals de mening horen van de verenigingen met betrekking tot het voorstel van het
bestuur NPO om het periodiek definitief in te voeren. De vergadering is en blijft tegen een contributieverhoging
vanwege het NPO - periodiek. Diverse afgevaardigden gaven te kennen dat dit periodiek niets toevoegt aan de
sportbeleving. Het bestuur zal de mening van Noord-Holland duidelijk kenbaar maken in de NPO vergadering.

14.

Wat verder ter tafel komt tevens rondvraag:
De heer Huiser vroeg of het mogelijk is om de berichtgeving als gedaan wordt op AT5 identiek ook te laten
verschijnen op TV Noord-Holland. Naar aanleiding van diens reactie en op verzoek van het bestuur zal de heer
A. van Dam navragen welke mogelijkheden bestaan.
De heer A. van Dam vroeg aandacht voor de keuring van de klokken. Hij memoreerde een aantal fouten van
leden en van commissieleden. Te veel leden boden niet gestelde klokken aan waardoor stress ontstond bij de
klokkencommissieleden. De heer Uithuisje zal een en ander met de klokkencommissie opnemen.
De heer Kuilman vroeg aandacht voor het onderwerp elektronisch constateren met name voor de kosten welke
liefhebbers in rekening worden gebracht voor het aanschaffen van aangepaste programmatuur. Voorzitter
antwoordde hierop dat dit een probleem is voor de betreffende leden maar dat het afdelingsbestuur hierin geen
partij is, maar zegde desondanks toe een en ander bij de NPO onder de aandacht te brengen.
Voorzitter maakte bekend dat inmiddels een helpdesk in oprichting is waarvan de namen en telefoonnummers in
het vluchtboekje 2000 zullen worden opgenomen, zodat leden of verenigingen met problemen op het gebied van
elektronisch constateren hier terechtkunnen met hun vragen.

15.

Sluiting:
Voorzitter complimenteerde alle aanwezigen voor de betrokkenheid bij deze vergadering, verzocht alle leden
tolerantie te betrachten in het komende seizoen om te bereiken dat wij met elkaar voor een ieder van ons een zo
voorspoedig mogelijk vluchtseizoen mogen beleven, dankte de aanwezigen voor hun inbreng en sloot de
vergadering om 22.15 uur.

Jan Koek, secretaris.
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