Notulen: Algemene Ledenvergadering 3 maart 2005 te Akersloot.
1.

Opening:
Om 20.15 uur opent de penningmeester P. de Lange de vergadering en meldt deze vanavond te zullen voorzitten
vanwege het plotselinge aftreden van onze voorzitter de heer Bakker. Alle verenigingen hebben een brief
ontvangen over het aftreden van de voorzitter en diens beweegredenen. De heer de Lange vult hierop nog aan
dat hij en met hem het gehele bestuur het besluit van de voorzitter betreurt maar eveneens zal respecteren.
Hierna verzoekt hij de afgevaardigden een moment stil te staan bij het feit dat ook dit jaar weer zeventien van
onze leden zijn overleden. De vergadering geeft hieraan met respect gevolg.
Nadat de heer de Lange de vergadering in herinnering bracht dat het roken tot aan de pauze dient te worden
achterwege gelaten verklaart hij de vergadering voor geopend. Hij wenst allen een goede vergadering toe.

2.

Appèl afgevaardigden:
Van de 68 verenigingen met een totaal van 1928 leden zijn 1397 leden vertegenwoordigd.

3.

Notulen van de ledenvergadering d.d. 21 oktober 2004:
Deze werden ongewijzigd akkoord bevonden. Naar aanleiding hiervan kon worden medegedeeld dat in 2005 de
jeugduitslagen door Compuclub zullen worden vervaardigd en zullen worden gekoppeld aan de uitslagen voor
de senioren.

4.

Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen:
Zie hiervoor de berichtgeving op de voorlopige en definitieve agenda.
In aanvulling hierop werd medegedeeld dat alle verenigingen een brief hebben ontvangen van het
afdelingssecretariaat aangaande de mogelijkheid om met Zuid-Holland de duiven af te richten vanaf Harchies.
Over de afhaaldag voor wedvluchtbescheiden op 26 maart zullen alle verenigingen nog nader bericht ontvangen.
Bij de mededelingen was passage opgenomen waarin melding werd gemaakt van de mogelijkheid om in groter
verband enkele dagfondvluchten te organiseren. Voordat het bestuur met de afdeling Zuid-Holland, Kuststrook
en eventueel Zeeland hierover verder zal spreken werd gevraagd hoe onze leden hierover dachten.
De overgrote meerderheid van de afgevaardigden liet weten hieraan in het geheel geen behoefte te hebben.
Diverse afgevaardigden lieten wel weten dat gezamenlijk vervoer wel een optie zou kunnen zijn maar
gezamenlijk vliegen niet. Het bestuur zal dit signaal overbrengen naar de overige westelijke afdelingen.
Voorts was er nog een mededeling ontvangen van de NPO welke inhield dat niet meer op Kapellen gelost zal
kunnen worden. Het bestuur zal tijdig voor een gelijkwaardig alternatief zorgen.

5.

N.P.O. ledenvergadering d.d. 5 maart 2005.
De heer de Lange memoreerde dat in een vorige NPO ledenvergadering was besloten om de contributie van de
NPO voor 2006 vast te stellen op € 8,50.
Tijdens de komende NPO vergadering zal de nadruk van de agenda liggen op de behandeling van de Nota
Topstructuur, de Nota Aantrekkelijker Duivensport Dichterbij en het deel lossingen van het vervoers- en
lossingsreglement.
Alle verenigingen hebben inmiddels de Nota Aantrekkelijker Duivensport ontvangen met het verzoek om hierop
uiterlijk voor 1 april te reageren. Bij de NPO is melding van deze actie gemaakt en is ook toegezegd dat over
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deze nota evenals over de nota Topstructuur in de komende vergadering nog geen besluiten zullen worden
genomen. Deze zullen in het najaar opnieuw geagendeerd worden. Tocht vraagt de heer de Lange nogmaals
nadrukkelijk aan de afgevaardigden de nota goed te bestuderen omdat er toch wel veel ingrijpende
veranderingen binnen onze sport in voorkomen. Zo nodig zal tijdens het vliegseizoen nog een voorzittersoverleg
worden gehouden om eventuele commentaren nog eens met elkaar te bespreken.
Een voorstel om de neutralisatietijd op andere wijze invulling te geven, zal door Noord-Holland niet worden
gesteund omdat het volgens ons niet uitvoerbaar is.
Tevens heeft het ons bestuur verbaasd dat ons voorstel om Orleans Jonge Duiven weer te gaan vervliegen, niet
op de agenda is geplaatst. Hiertegen zullen de kiesmannen bezwaar maken en alsnog vragen om dit voorstel te
agenderen (voor de najaarsvergadering).
Met betrekking tot het deel lossingen van het vervoersreglement heeft het bestuur voorgesteld om alleen de
bevoegdheid tot lossen te reglementeren, zodanig dat de autonomie bij de afdelingen blijft, maar de
verantwoordelijken zonodig wel bij het NPO bestuur ter verantwoording kunnen worden geroepen. Daarnaast
heeft het bestuur voorgesteld om richtlijnen uit te vaardigen i.p.v. reglementen om te voorkomen dat vanwege
de vele regels er juist minder gemakkelijk gelost kan worden.
In 2005 zal het verplicht zijn om na de inkorving een format te zenden van de inkorfgegevens naar Compuclub.
Het bestuur zal bepleiten over Le Mans 2006 nog niet eerder een besluit te nemen, dan nadat de vlucht Le Mans
2005 is geëvalueerd. Op voorhand wordt door velen Le Mans al te westelijk betiteld, vooral bijeen oostenwind,
waarbij de kans groot is dat onze duiven op zee terecht zullen komen. Voor 2005 is aan de lossingsplaats niets
meer te doen, maar de kiesmannen zullen dit wel ter sprake brengen.

6.

Jaarverslag secretaris 2003-2004:
Dit werd onder applaus van de afgevaardigden ongewijzigd vastgesteld.

7.

Verslag kascontrolecommissie over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur:
Eveneens onder applaus werd de aanbeveling ontvangen van de kascontrolecommissie die de boeken had
gecontroleerd en in orde bevonden en die de vergadering adviseerde het afdelingsbestuur te dechargeren voor
het door haar gevoerde financiële beleid.

8.

Behandeling financieel jaaroverzicht 2003-2004 afdeling Noord-Holland:
Hoewel er eigenlijk geen vragen uit de vergadering kwamen voelde de heer de Lange toch enige behoefte om op
diverse onderdelen het financiële nog wat mondeling toe te lichten. Met name waar het betrof de investeringen
in de containers en de toch nog opvallende (grote afname) van de papieren uitslagen.

9.

Decharge algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur 2003-2004:
De vergadering besloot het advies op te volgen van de kascontrolecommissie en dechargeerde het
afdelingsbestuur met applaus voor het gevoerde financiële beleid 2002-2003. De heer de Lange dankte de
vergadering opnieuw voor het vertrouwen in het bestuur, waarbij de secretaris de heer De Lange noemde als de
belangrijkste verantwoordelijke voor dit gevoerde beleid.

10.

Begroting afdeling Noord-Holland 2005:
De heer de Lange lichtte de uitgangspunten van de begroting ter vergadering toe. Hij deelde mee dat de boxprijs
en de contributie gelijk kunnen blijven aan de prijzen van 2004. Momenteel voorziet de reserve van NoordHolland in de mogelijkheid om nog een maal een nieuwe container aan te schaffen, de overige containers staan
er pico bello bij. Er zou voor de jaren 2006-2007 en 2008 bijvoorbeeld kunnen worden gekozen voor minder
afschrijving als gevolg van de staat van het containerpark waardoor de prijzen voor deze komende periode ook
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niet omhoog behoeven te worden bijgesteld. Een en ander is veroorzaakt door het bestuursbeleid dat inhield dat
vanaf de fusie van Noord-Holland een inhaalrace is georganiseerd geweest om het containerpark in de staat te
brengen waarin het nu verkeert.
In de transportkosten van de vervoerders is rekening gehouden met een kostenstijging van 2%.
De prijs voor de papieren uitslagen zal enigszins verhoogd moeten worden, dit vanwege de portokosten waarop
het afgelopen seizoen verlies is geleden.
Voor de lossingsvergunningen in België zal betaald moeten gaan worden op de wijze zoals dat in Frankrijk
reeds gebruikelijk is.
De ophaaldienst binnen het Amsterdamse wordt veranderd omdat de heer van Dam dit niet meer zal doen. Bij
de agenda was voor de betrokken verenigingen een aangepast ophaal- aanleverschema gevoegd. De betrokken
verenigingen zullen uiteraard nog nader bericht ontvangen over ophaal en aanlevertijden.
Na de uitgebreide toelichting door de heer de Lange waren geen vragen overgebleven en ging de vergadering
unaniem akkoord met de voorliggende begroting.
Na dit agendapunt werd een pauze ingelast. Direct na de pauze werd voordat werd begonnen met het punt
bestuursverkiezing, eerst een toelichting gegeven door de heer de Lange over de nieuwe verplichting om direct
na het inkorven een bestand te mailen naar Compuclub.

11.

Verkiezing leden afdelingsbestuur:
Het door PV DVS Marken ingediende voorstel om de beperkingen ten aanzien van de maximale zittingsduur
voor bestuursleden uit de statuten te schrappen, werd vanwege de reactie hierop in het préadvies van het
bestuur, door DVS ingetrokken.
Volgens rooster waren in deze vergadering aftredend de heren Bakker, Aarts en Kooring. Daarnaast had de heer
de Winter het vorig seizoen reeds aangegeven dat zijn laatste jaar als bestuurder zou ingaan.
Over het aftreden van de heer Bakker waren de verenigingen inmiddels voldoende geïnformeerd, ook de heer
Aarts zal niet terugkeren als bestuurders vanwege andere activiteiten in de sport en in het privé leven.
Een speciaal woord van dank richtte de heer de Lange nog aan Martijn Aarts en aan Theo de Winter voor beider
inbreng in bestuurlijke zin in onze sport. Vanwege zijn lange en imposante carrière op dit gebied ontving de
heer Theo de Winter onder luid applaus van de vergadering en de medebestuurders de zilveren speld van
verdienste van de NPO. Hij nam hierop spontaan de microfoon en meldde toch wel enigszins met een brok in de
keel afscheid te nemen maar na zijn 36 jaar bestuursfuncties op dit niveau, het toch maar eens een tikkeltje
rustiger aan te willen gaan doen. Hij riep de vergadering nog wel op met goede kandidaten te komen als
waarborg voor de toekomst.
Omdat door niemand kandidaten of tegenkandidaten waren gesteld stelde voorzitter voor de heer Kooring bij
acclamatie te herbenoemen, hetgeen onder applaus van de vergadering gebeurde.
Het bestuur zal trachten de vacatures zo spoedig mogelijk in te vullen en hierop terug te komen zodra een of
meerdere kandidaten bereid zijn gevonden. Tot dat moment zal de heer de Lange optreden als waarnemend
voorzitter en zullen de taken binnen het bestuur voor zover noodzakelijk herverdeeld worden.

12.

Verkiezing kiesmannen NPO 2005:
Als kiesmannen voor de vergaderingen van de NPO werden voor de periode van een jaar gekozen de heren
P.N.M. de Lange en J.M. Koek. Als reserve werd gekozen de heer H. Kooring.

13.

Verenigings- en bestuursvoorstellen:

13.1 PV Snelle Wieken Oostzaan had voorgesteld om het minimum aantal te verlagen om als vereniging zelfstandig
te mogen inkorven. Zij stelde voor om het aantal te verlagen van 7 naar 5.
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Voor- en tegenargumenten werden door bestuur en kiesmannen afgewogen en bediscussieerd waarna een
stemming met kaarten opsteken niet voldoende duidelijkheid opleverde. Daarom werd gestemd op afroep.
Omdat een vereniging inmiddels de vergadering had verlaten bedroeg het stemmen aantal nog 1381.
Hiervan stemden 653 leden voor het voorstel, 685 tegen en 43 blanco. Daarmee was het voorstel met krappe
meerderheid verworpen.
13.2 Hierna werd vervolgd met het bestuursvoorstel om herkenbaar beleid te formuleren met betrekking tot het al dan
niet lossen bij verwachte extreme weersomstandigheden.
Het bestuur had voorgesteld om in principe altijd te blijven uitgaan van een lossing vanaf de oorspronkelijke
lossingsplaats. Als de omstandigheden overduidelijk aangeven dat lossen vanaf de geplande lossingsplaats te veel
risico met zich mee brengt, waarbij de verwachting bestaat dat een nacht overstaan niet de gewenste
weersverbetering oplevert, dan zal worden uitgeweken naar een oostelijker gelegen lossingsplaats, maximaal
begrensd door de lijn Lommel, Hasselt, Mettet en Charleville.
Diverse afgevaardigden vroegen en kregen hierover de gelegenheid hun zienswijze te geven. Gememoreerd werd
het risico van grote verliezen bij oostenwind vanaf westelijk gelegen stations, maar ook het risico dat duiven aan de
verkeerde kant van het IJsselmeer terecht zouden kunnen komen of over het water zouden moeten vliegen. Eigenlijk
kwam het er op neer dat erg terughoudend moet worden omgegaan met te veel regelgeving op dit gebied om het
vooral niet onmogelijk te maken om de duiven vanwege vastgesteld beleid nog te kunnen lossen.
Na uitvoerige beraadslaging werd het bestuursvoorstel in stemming gebracht. Ruimschoots 75% van de
afgevaardigden stemde in met het bestuursvoorstel, waardoor bedoeld lossingsbeleid is vastgesteld.

14.

Wat verder ter tafel komt tevens rondvraag:
De heer Franke van de Luchtpost Weesp vroeg of er kon worden nagedacht over een vergoeding voor het
terughalen va de boxen, in de trend van korting voor het aanleveren. De heer de Lange zegde toe hierop terug te
zullen komen.
De heer Weel vroeg of er al meer duidelijkheid bestond over het nieuwe GPS systeem voor de hokcoördinaten.
Eigenlijk was deze er nog niet, waarbij wel werd gesuggereerd dat alleen omrekenen eigenlijk een gemiste kans
zou zijn omdat er her en der in de afdeling best wel eens onjuistheden zouden kunnen voorkomen, die je met
GPS metingen in een keer kunt corrigeren. Het bestuur deelde mee dat zodra hierover van de zijde van de NPO
meer duidelijk komt, de verenigingen j\hierover bericht zullen ontvangen.
De heer van Dam haalde aan de toestand van enkele leden van PV de Trekvogel, een opgeheven vereniging van
Midden Nederland, welke zich willen aansluiten bij Noord-Holland. Hierover heeft afdeling Midden Nederland
negatief geadviseerd bij de NPO. Vanwege de huidige regelgeving kan de NPO dan niets anders dan geen
dispensatie verlenen. Deze NPO bevoegdheid zal op termijn naar alle waarschijnlijkheid worden vergroot, maar
voor dit moment levert dat niets op. Daarom stelt de heer van Dam voor een voorstel voor te bereiden voor een
grenscorrectie tussen Noord-Holland en Midden Nederland, ter behandeling inde NPO vergadering. Het bestuur
ziet uit naar het voorstel en stelde voor dit vervolgens te agenderen voor de ledenvergadering van de NPO. De
afgevaardigden stemden hier unaniem mee in.

15.

Sluiting:
Hierna stelde de heer de Lange vast dat ieder voldoende de gelegenheid had gehad om zijn of haar zegje te
doen, dankte alle aanwezigen voor de positieve inbreng, wenste een ieder een succesvol seizoen toe en sloot de
vergadering om 22.20 uur.
Jan Koek, secretaris.
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