Notulen: Algemene Ledenvergadering 4 maart 2004 te Akersloot.
1.

Opening:
Om 20.15 uur opent de voorzitter, de heer S. Bakker, de vergadering, en verzoekt zoals gebruikelijk het roken
tot aan de pauze geheel achterwege te laten en ook na de pauze het roken te beperken. Voorts verzoekt hij de
aanwezigen te gaan staan en een moment van stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de ons ontvallen 20
leden tijdens het afgelopen seizoen. Voorzitter verontschuldigt de beide bestuursleden Kok en Uithuisje welke
hier vanavond niet aanwezig kunnen zijn.
Tijdens zijn openingswoord roept voorzitter de leden op alert te blijven op alle ontwikkelingen in de sport. Hij
spoort een ieder aan goed kennis te nemen van de stukken die hierover in het NP-Orgaan verschijnen, vooral
mee te denken en te praten want het heeft er soms de schijn van dat als wij dit niet doen dat er dan voor ons zal
worden beslist. Met name doelt hij hier op het onderwerp centraliseren wat nogal eens wordt opgeworpen. Maar
de NPO heeft haar handen al vol aan wat er allemaal binnen onze organisatie aan de orde is en de vraag daarbij
is of te veel centralisatie wel goed is voor de lokale sport. Ook spreekt hij zijn zorgen uit over een aantal
onderwerpen zoals de terugloop van het ledenaantal, het voornemen van een kleine groep om op zondag te
willen africhten, de negatieve publiciteit die sommige van onze sportgenoten dreigen te gebruiken zoals de pers,
de dierenbescherming etc. Als positieve suggesties waar wij over na moeten denken noemt hij bijvoorbeeld
ervoor te zorgen dat elke vereniging 2 nieuwe leden zou aanmelden zodat de terugloop tot staan is gebracht. De
oprichting van een fonds voor startende liefhebbers, het inschakelen van deskundigen bij de totstandkoming van
bestemmingsplannen zodat er weer hokken kunnen worden gebouwd. En ook doet hij het idee aan de hand meer
mensen thuis uit te nodigen om hen beter kennis te laten nemen van onze sport om de bekendheid te vergroten
en de sport een breder en sportiever uitstraling te geven.
Alvorens de vergadering te openen memoreert hij nog het toegevoegde agendapunt 13.4 dat verzuimd was op de
definitieve agenda te vermelden en om die reden was nagezonden naar alle verenigingen. Hierna besluit hij zijn
openingswoord met de opmerking dat het zich eindelijk weer eens laat aanzien dat er nu eens sprake is van een
gezonde start van het seizoen in tegenstelling tot de problemen die wij het vorige seizoen ondervonden vanwege
de vogelpest en de extreme warme weekenden. Hij wenst de aanwezigen een goede vergadering toe.

2.

Appèl afgevaardigden:
Van de 70 verenigingen met een totaal van 2017 leden zijn 1818 leden vertegenwoordigd. Afwezige
kiesmannen zorgen ervoor dat 199 leden deze vergadering geen stem zullen uitbrengen.

3.

Notulen van de ledenvergadering d.d. 23 oktober 2003:
Secretaris merkte op dat onder punt 6.4 5e alinea van de notulen dient te worden gelezen i.p.v. met algemene
stemmen ”met meerderheid van stemmen”. Nadat twee afgevaardigden meenden toch enkele onjuistheden te
hebben gelezen werd de vergadering gevraagd met alleen de bovengenoemde wijziging de notulen vast te
stellen. Onder applaus bevestigde de vergadering dit verzoek. Voorzitter behandelde daarna tot tevredenheid
van de vergadering de in de notulen vermelde toezeggingen met betrekking tot diverse onderwerpen. Bordeaux
bleek na navraag toch een goede lossingsplaats en een beter alternatief in de buurt is niet voorhanden. De wijze
van stemming in vergaderingen zal eerst in een voorzittersoverleg worden behandeld. Over de combinatie van
de vaste voetring en de chipring bleek de NPO commissie erg positief, hierover wordt inmiddels serieus
nagedacht. De NPO staat geen verandering toe op het gebied van de teletekstvermelding, blijft voor NoordHolland dus bij vermelding van de eerste 10 liefhebbers. Het fenomeen invliegduiven zal opnieuw binnen de
NPO aan de orde gesteld worden in een voorzittersoverleg.
De verdeling van rayoncontributie zal in een overleg met de rayons aan de orde gesteld.

4.

Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen:
Zie hiervoor de berichtgeving op de voorlopige en definitieve agenda.
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De afhaaldag van wedvluchtbescheiden vindt dit jaar plaats op 27 maart, alle verenigingen ontvangen hierover
nog nader bericht.

5.

N.P.O. ledenvergadering d.d. 6 maart 2004.
Voorzitter memoreerde dat alle leden de gehele agenda reeds via de duivenbladen hebben kunnen inzien. Hij
lichtte enkele onderwerpen uit de agenda voor deze vergadering nog kort toe. Omdat de vergadering verder geen
vragen had zullen de kiesmannen naar eer en geweten de belangen van Noord-Holland op 6 maart behartigen.
De heer Rouw vroeg hoe het nu zat met de beveiliging (EC systemen) na het inkorven. Dit betrof het inzenden
van de inkorfprints op vrijdagavond. De heer de Lange antwoordde dat slechts Taurus deze beveiliging nog niet
aankan. Maar ook het UDP format dient dan weer te worden aangepast. Op de NPO vergadering zal hierover
nader worden geïnformeerd.

6.

Jaarverslag secretaris 2002-2003:
Met applaus keurde de vergadering het jaarverslag secretaris goed. Voorzitter suggereerde om na het aftreden
van de secretaris diens jaarverslagen in boekvorm uit te geven. Gelukkig (voor uw secretaris) werd deze
suggestie niet omgezet in een besluit.

7.

Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur:
Het verslag van de kascontrolecommissie was zoals gebruikelijk ingevoegd bij het financiële verslag over het
boekjaar 2002-2003. In aanvulling hierop lichtte de heer Verweij mondeling nog toe dat het ophalen en
terugbrengen van de boxen in Noord-Holland blijvend aandacht moet behouden omdat de kosten hiervan zo
ongeveer de helft van de totale transportkosten bedragen.
Het verslag gaf als oordeel dat de door de penningmeester opgestelde jaarrekening juist en correct was
weergegeven. De commissie complimenteerde de penningmeester voor de prima aanlevering en dito inzage en
verzocht in haar verslag de vergadering om de penningmeester te dechargeren. Deze aanbeveling oogstte
applaus van de vergadering.

8.

Behandeling financieel jaaroverzicht 2002-2003 afdeling Noord-Holland:
De heer de Lange lichtte op diverse onderdelen het financiële verslag nog wat nader toe.
Vanwege de latere start als gevolg van de vogelpest weken de cijfers t.o.v. de begroting natuurlijk behoorlijk af.
Hierdoor is het voor 2004 eveneens wat lastiger geworden om een betrouwbare begroting te leveren, aldus de
penningmeester. Omdat er verder geen vragen waren over het verslag stelde voorzitter over te gaan naar punt 9
van de agenda.

9.

Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur 2002-2003:
De vergadering besloot het advies op te volgen van de kascontrolecommissie en dechargeerde het
afdelingsbestuur met applaus voor het gevoerde financiële beleid 2002-2003. Voorzitter dankte de vergadering
opnieuw voor het vertrouwen in de penningmeester en de penningmeester zelf voor diens vele goede werk.

10.

Begroting afdeling Noord-Holland 2004:
De heer de Lange lichtte op hoofdlijnen de begroting toe. Hij vertelde voor begrote aantallen duiven en boxen
voor 2004 te zijn uitgegaan van de aantallen zoals hij deze in de begroting van 2003 ook had gehanteerd. Maar
omdat 2003 vanwege de vogelpest niet representatief was, zit hierin wel enig risico.
Voorts informeerde hij de vergadering dat inmiddels in het kader van kostenbeheersing een aantal cessies zijn
gehouden en dat het bestuur hierop t.z.t. terug zal komen, zo mogelijk met voorstellen in de najaarsvergadering.
Daarnaast meldde hij zorgen te hebben gehad over de continuïteit bij de transportbedrijven mede omdat de firma
Vels had aangegeven te zullen stoppen met het duivenvervoer. Wel zal dit bedrijf nog één jaar haar terrein
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beschikbaar stellen voor de afdeling. Daarom is flink geschoven met de verschillende routes en
transportbedrijven. Uiteindelijk is een en ander weer goed opgelost en zullen ook de duiven van rayon F op de
donderdag met een container worden opgehaald i.p.v. voorheen met een zeilenwagen.
Verder meldde hij een lichte kostenoverschrijding te verwachten vanwege het oefenprogramma zoals nu op de
agenda vermeld. Bij het opstellen van de begroting bleek dit niet helemaal parallel te hebben gelopen met dit
voorstel.
De financiële commissie had per brief een aanbeveling gedaan om tot automatische incasso over te gaan. De
penningmeester wil de consequenties hiervan eerst in het bestuur bediscussiëren en hierop eventueel later nog
terugkomen.
In de begroting waren een aantal voorstellen verwerkt die apart op de agenda waren vermeld. Handhaving van
de boxprijzen en de contributie op het niveau van 2003, een investering in het vervoer van € 19.000,-.
Verhoging van de kostprijzen voor papieren rayonuitslagen van € 1,45 naar € 1,50 en papieren
afdelingsuitslagen van € 1,55 naar € 1,75. De mogelijkheid voor alle leden bieden om gratis (één jaar) de
volledige rayon- en afdelingsuitslagen te downloaden van de site van Compuclub.
(voor gedetailleerde uitwerking van deze voorstellen, zie de definitieve agenda van deze vergadering).
Nadat de heer de Lange nog enkele opmerkingen en vragen uit de vergadering had beantwoord vroeg voorzitter
de vergadering akkoord te gaan met de voorliggende begroting. Vervolgens werd de begroting 2004 zoals
voorgesteld, met algemene stemmen, vastgesteld.

11.

Verkiezing leden afdelingsbestuur:
Door PV DVS Marken was een voorstel ingediend om de maximale zittingsduur voor bestuursleden en tevens
om de periode van drie jaren waarin bestuursleden na die negen jaren niet verkiesbaar mogen zijn, uit de
statuten te schrappen. Een en ander bedoeld om zittende bestuursleden langer voor het bestuur te kunnen
behouden. Het bestuur had dit voorstel met aandacht bestudeerd en was mede op suggestie van Marken zelf met
het préadvies gekomen om dit voorstel eerst eens in een voorzittersoverleg aan de orde te stellen. Het bestuur
zal daar proberen een soort van tussenoplossing aan de orde te stellen om de continuïteit van het bestuur te
waarborgen. PV DVS en de rest van de vergadering stemde in met dit préadvies.
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar waren de penningmeester P.N.M. de Lange en de bestuursleden Th.
De Winter en A. kok. Vanwege het aftreden van de heer Roobeek was er binnen het bestuur een vacature
ontstaan. Daarom had het bestuur als kandidaat bestuurslid commissaris voorgesteld te benoemen de heer H.
Boymans van PV Nieuwediep te Den Helder.
Omdat door niemand tegenkandidaten waren gesteld stelde voorzitter voor alle vier de kandidaten bij acclamatie
te herbenoemen respectievelijk te benoemen, hetgeen onder applaus van de vergadering gebeurde.

12.

Verkiezing kiesmannen NPO 2004:
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.

13.

Verenigings- en bestuursvoorstellen:

13.1 Oefenprogramma 2004
PV Altijd Verder en PV Nieuwediep hadden voorgesteld om te beginnen met een oefenvlucht vanaf boven het
Noordzeekanaal. Zij stemden in met behandeling van het bestuursvoorstel waarin dit voorstel was verwerkt.
PV DVS Marken had voorgesteld om het aantal oefenvluchten te verminderen vanwege de hoge kosten. Een
dergelijk voorstel hadden ook 5 Amsterdamse verenigingen ingediend. Tevens had DVS voorgesteld om een
van de oefenvluchten voor jonge duiven op zaterdag te laten vervliegen. De vergadering verwierp de voorstellen
om het aantal oefenvluchten te verminderen. DVS stemde vervolgens in met behandeling van het
bestuursvoorstel waarin een oefenvlucht op zaterdag was opgenomen.
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PV Nieuwediep had een aantal voorstellen ingediend met de bedoeling wat flexibeler te kunnen omgaan met
oefenvluchten als de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken. Het bestuur had in haar préadvies
aangegeven deze voorstellen nog niet in stemming te willen brengen maar eerst ter bestudering te willen
neerleggen bij de vervoerscommissie. De heer van Dam meldde al wel dat enkele andere afdelingen inmiddels
minder goede ervaringen hadden opgedaan met de voorgestelde mogelijkheid van late lossingen. Desondanks
stemde de vergadering in met het advies van het bestuur.
Hierna werd het bestuursvoorstel oefenprogramma in stemming gebracht, waarbij aangetekend dat IJsselstein
zal worden vervangen door Gorinchem. Met algemene stemmen werd onderstaand programma vastgesteld als
het definitieve oefenprogramma voor 2004.
Inkorven

Lossing

station

lossing

Rayon

Vr
Vr
Ma
Ma
Vr

za
za
di
di
za

Alphen ad Rijn
De Meern
Gorinchem
Waddinxveen
Geertruidenberg

2 lossingen
1 lossing
1 lossing
2 lossingen
2 lossingen

A+B en C+F
D+E
D+E
A+B en C+F
A+B+C en D+E+F

26-03
26-03
29-03
29-03
02-04

27-03
27-03
30-03
30-03
03-04

Di 01-06 wo 02-06
Heemskerk
1 lossing
rayon A gedeeltelijk
Ingekorfd zal kunnen worden bij de verenigingen 1304, 1305, 1310, 1313, 1314 en 1321.
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Vr

07-06
07-06
14-06
14-06
21-06
25-06

di
di
di
za
di
za

08-06
08-06
15-06
15-06
22-06
26-06

Oegstgeest
De Meern
Alphen ad Rijn
Gorinchem
Geertruidenberg
Geertruidenberg

4 lossingen
2 lossingen
4 lossingen
2 lossingen
3 lossingen
3 lossingen

A, B, C, F
D, E
A, B, C, F
D, E
A+B, C+F, D+E
A+B, C+F, D+E

Ma
Ma
Ma
Ma
Vr

02-08
02-08
09-08
09-08
13-08

di
di
di
di
za

03-08
03-08
10-08
10-08
14-08

Oegstgeest
De Meern
Alphen ad Rijn
Gorinchem
Geertruidenberg

4 lossingen
2 lossingen
4 lossingen
2 lossingen
3 lossingen

A, B, C, F
D, E
A, B, C, F
D, E
A+B, C+F, D+E

Op alle oefenvluchten mogen zowel jonge als oude duiven worden ingekorfd.

13.2 Rayongrenzen
Op verzoek van PV Vitesse Heemskerk stond een voorstel van PV Gouden Wieken op de agenda om de
rayongrens zodanig te verleggen dat Gouden Wieken zou gaan behoren tot rayon A. Dit omdat in eerste
instantie was getracht dit voorstel tussen de betreffende rayons af te handelen en slechts te agenderen voor de
algemene ledenvergadering als een van de betrokken verenigingen hierom zou vragen.
Na enige discussie en aandrang van meerdere kiesmannen stemde Vitesse er alsnog mee in om een en ander
toch in onderling overleg af te handelen.
Tevens stemde de vergadering in met het terugdraaien van een eerder vastgestelde kleine grenscorrectie tussen
de rayons C en D. Deze was destijds op oneigenlijke gronden aanbevolen door het tucht- en geschillencollege.

13.3 Vliegprogramma en lossingsvolgorde
PV de Luchtpost Diemen had voorgesteld om het lossingsbesluit van de vergadering van 23 oktober 2003 voor
meerdere jaren vast te leggen. Daarnaast had PV de Meteoor voorgesteld om het vliegprogramma voor meerdere
jaren vast te leggen. De vergadering stemde in met de préadviezen bij deze voorstellen en koos (met niet meer
dan drie tegenstemmen) voor het bestuursvoorstel over het voor langere lange tijd vastleggen van de
lossingsvolgorde en het vliegprogramma. Dit luidde: het principe van het vastgestelde vliegprogramma en de
vastgestelde wijze van lossen, zoals vastgelegd in de najaarsvergadering van 23 oktober 2003, in de
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najaarsvergadering van 2004 te evalueren, ingediende wijzigingsvoorstellen hierin te betrekken en in deze
vergadering te besluiten het dan gekozen principe vliegprogramma inclusief de dan vastgestelde wijze van lossen,
voor meerdere jaren vast te leggen. Deze periode afhankelijk te stellen van noodzakelijke wijziging ten gevolge van
het niet meer kunnen voldoen aan de statuten van de afdeling en de NPO, het in brede zin bevorderen van de
duivensport in de ruimste zin van het woord.

13.4 Lossingsfunctionarissen
De Meteoor had voorgesteld om de verantwoordelijkheid bij het lossen over te laten aan de meerderheid van de
uit drie personen bestaande lossingscommissie. Het bestuur was hier absoluut geen voorstander van omdat al
jaren is bewezen dat de huidige werkwijze uitstekend voldoet. De eindverantwoordelijkheid ligt bij een persoon
(de heer A. van Dam). Volgens de voorzitter geeft ook de NPO aan dat de verantwoordelijkheid bij één
lossingsfunctionaris dient te liggen. Na beantwoording van enkele praktische vragen stemt de vergadering met
grote meerderheid in met het advies van het bestuur om de situatie ongewijzigd te laten en de
eindverantwoordelijkheid voor het lossen bij één persoon te laten.

14.

Wat verder ter tafel komt tevens rondvraag:
De heer Bos vroeg naar de datum van het voorzittersoverleg. Deze moet nog bepaald worden.
De heer Rodenburg vroeg naar de mogelijkheid voor enkele verenigingen tot het aanschaffen van extra manden.
Dit i.v.m. het systeem van het gebruik van dubbele boxen (ophalen en terugbrengen in eens). De heer de Lange
lichtte toe dat dit niet overal mogelijk is vanwege beperkte vervoerscapaciteit (ophaalwagens) en vanwege
tijdgebrek om dit in één avond te kunnen realiseren. Toch zegde hij toe dat dit onderwerp zeker zal worden
meegenomen in het onderzoek naar efficiënter vervoer.
De heer Apeldoorn vroeg naar de voortgang m.b.t. de nieuwe wijze van coördinaatberekening (GPS) welke over
2 jaar zou worden ingevoerd. Het bestuur wist hierop geen antwoord. Inmiddels is bekend dat de NPO de
nieuwe coördinaten al heeft berekend. Echter er wordt zeker dit jaar nog gevlogen op basis van de oude
coördinaten. Het verschil zit hem erin dat in de nieuwe afstanden rekening wordt gehouden met de kromming
van de aarde. Dat is in het huidige systeem niet zo (zuiver horizontale berekening). Daardoor zullen van alle
leden de afstanden ietsjes groter worden.
De heer Rouw vroeg aandacht voor goede plekken om af te richten. Het bestuur zegde toe dit ook bij de
vervoerscommissie neer te leggen.
De heer Lieftink meldde ontevreden te zijn over het vervoer in de zin van beschadiging van boxen. Het bestuur
zegde toe ook dit nog eens onder de aandacht te brengen van zowel de vervoerscommissie als van de
transportbedrijven.
De heer Tervoort meldde een nieuwe convoyeur te kennen in de persoon van de heer Schrasser. Deze zal
benaderd worden.
Tenslotte attendeerde de heer van Dam de vergadering op de berichtgeving op teletekst AT5 en NH v.w.b. de
voorinformatie over de weersomstandigheden, waardoor toch meer duidelijkheid is ontstaan over het mogelijke
tijdstip van lossen. Hij meldde ook in 2004 voornemens te zijn op dezelfde wijze te werk te zullen gaan. Daarna
dankte de heer van Dam (omdat hij, zoals hij zei, toch de laatste spreker was) het bestuur voor de uitstekende
vergadering.

15.

Sluiting:
Na deze woorden restte voorzitter niets anders meer dan niet alleen de heer van Dam, maar ook de rest van de
vergadering te danken voor de positieve inbreng, hij wenste een ieder een succesvol seizoen toe en sloot de
vergadering om 22.45 uur met een wel thuis aan allen.
Jan Koek, secretaris.
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