Notulen: Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2005 te Akersloot.
1.

Opening:
Om 20.10 uur opent de waarnemend voorzitter P. de Lange de vergadering met een terugblik op het
afgelopen vliegseizoen hetgeen hij qua verloop als matig bestempelt. Hij noemt onder andere de
moeizaam verlopen vluchten vanaf Morlincourt en vooral Le Mans maar ook de slecht verlopen
opleervluchten, slecht qua verloop maar ook slecht qua deelname. Verder meldt hij dat er ook
bestuurlijk weer de nodige zaken aan de orde waren zoals problemen met elektronische systemen die
niet in orde waren en een vlucht met een onwaarschijnlijke snelheid van de eerste duif. Maar gelukkig
waren er ook goede dingen te melden zoals een kandidaat voorzitter in de persoon van de heer P.
Laan, een prachtig functionerende website en een gigantische verbetering in de jeugduitslagen die dit
jaar moeiteloos via de Compuclub werden verzorgd.
Tenslotte verzoekt hij de aanwezigen het roken tot aan de pauze achterwege te laten en verklaart hij
de vergadering voor geopend.

2.

Appèl afgevaardigden:
Van de 68 verenigingen is er onlangs een opgeheven. Dit is de Reisduif Medemblik (1330). Van het
totaal van 1958 leden zijn er 1760 vertegenwoordigd. Daarmee blijven in deze vergaderingen 198
stemmen ongebruikt.

3.

Notulen van de ledenvergadering d.d. 3 maart 2005:
Deze werden ongewijzigd akkoord bevonden onder dank aan de secretaris.

4.
4.1
4.2

4.3

4.4.

4.5

4.6

Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen:
De jeugdkampioenen zullen worden gehuldigd op vrijdag 27 januari 2006 bij de Koerier te
Wormerveer. Alle jeugdleden worden persoonlijk uitgenodigd, seniorleden ook van harte welkom.
De kampioenenhuldiging van afdeling Noord-Holland vindt plaats op zondag 20 november 2005
gecombineerd met de 25e Noord-Hollandse Kampioenendag in hotel de GKennemerstraatweg 425
te Heiloo. Alle kampioenen worden persoonlijk uitgenodigd. Maar uiteraard is iedereen van harte
welkom.
Verenigingen worden de gelegenheid geboden om meerdere e-mailadressen op te geven aan het
afdelingssecretariaat. Het liefst niet meer dan twee tot drie adressen per vereniging. Gaarne zo veel
mogelijk gebruik maken van de website van NH om de agenda’s te downloaden. Updates van emailadressen zelf doorgeven aan het secretariaat.
Er komt een telefonische enquête voor de duivenliefhebbers in Noord-Holland die zijn gestopt met
de sport. Dit om te achterhalen wat de beweegredenen waren om te stoppen en hierop beleid te
maken tot mogelijke terugkeer in de sport. Indien mogelijk zal hierover in het voorjaar 2006
uitgebreider op worden teruggekomen.
In 2006 krijgen alle hokken nieuwe hokcoördinaten in het systeem GPS. De meest zuidwestelijke
punt van het meest zuidwestelijke vlieghok wordt gemeten. Bij het vaststellen van deze meetpunten
zal een afdelingsfunctionaris, een verenigingsfunctionaris en het lid of iemand namens het lid het
NPO formulier dienen te ondertekenen. Per rayon zal een functionaris worden belast met de
metingen en per rayon zal een GPS meetapparaat worden aangeschaft door de afdeling. De kosten
hiervoor zullen ten laste worden gebracht van de algemene middelen. De kosten per GPS formulier
(per coördinaat dus) bedragen € 3,-. Het geheel moet gereed zijn voor 1 maart 2006. T.z.t. komt
van Compuclub software beschikbaar voor het maken van afstandenlijstjes.
Alle elektronische constateersystemen moeten in het komende winterseizoen worden gekeurd en
worden voorzien van een NPO sticker. De klokkencommissie roept bij monde van de heer Uithuisje
hierbij medewerkers op voor deze keuring. In grote lijnen licht hij de keuring toe die zich zal
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beperken tot een visuele keuring en het plakken van goedkeuringsstickers, het geheel volgens te
verstrekken richtlijnen van de NPO.
Het NPO bestuur roept kandidaten op voor het tucht- en geschillencollege van onze afdeling. Graag
uitkijken naar geschikte kandidaten en deze aanmelden bij het afdelingsbestuur.

5.

Algemene ledenvergadering NPO:

5.1

Algemene ledenvergadering NPO d.d. 5 september 2005.
Hierop is de nationale dagfondvlucht Le Mans geëvalueerd. Bij deze evaluatie is vastgesteld dat de
vlucht wel voor landelijke publiciteit heeft gezorgd, maar dat er toch ook veel zaken niet goed waren
verlopen. De losplaats was voor het zuiden van het land te kort, voor het noorden te lang en
bovendien niet geschikt voor een lossing van deze omvang. De administratie en met name daarbij
de papierstroom was niet goed georganiseerd en het werd als lastig ervaren dat in alle verenigingen
mandenlijsten moesten worden ingevuld. (Winnaar in Noord-Holland was de heer v.d. Wal uit Den
Helder met zo ongeveer de langste afstand van alle deelnemers, waarvoor hulde). Ook de gekozen
datum van 11 juni werd als minder wenselijk ervaren. Met meerderheid van stemmen besloten de
NPO kiesmannen de vlucht Nationaal Le Mans van 11 juni (2005) te verruilen voor Nationaal Blois
d.d. 22 juli 2006. Inmiddels is op de NPO vergadering van 22 oktober besloten deze te vervroegen
naar 8 juli zodat Munchen op 22 juli in het programma kan blijven. Daardoor zal Chateauroux
worden vervlogen op 22 juli 2006. Verder werden tijdens deze vergadering de nota Topstructuur, de
nota Aantrekkelijker Duivensport Dichterbij en reglementswijzigingen behandeld. De meerderheid
van de kiesmannen vond dat de zaken eerst nog eens nader bediscussieerd moesten worden
alvorens hierover haar stem uit te brengen. Daarom zal er op 29 oktober over deze punten opnieuw
een NPO vergadering worden belegd.

5.2

Algemene ledenvergadering NPO d.d. 22 oktober 2005.
Het voorstel opnieuw Nationaal Orleans Jonge Duiven in te voeren heeft het niet gehaald.
Het voorstel tot een grenscorrectie tussen de afdeling Midden Nederland en Noord-Holland, zodanig
dat Muiden en Muiderberg tot het werkgebied van afdeling Noord-Holland gaan behoren, is
teruggetrokken omdat de kiesmannen van de NPO hierover niet wensten te stemmen. Op 29
oktober zal worden gestemd over een bestuursvoorstel van de NPO om de bevoegdheid tot het
verstrekken van dispensatie tot overgang neer te leggen bij het bestuur NPO. (Dit voorstel is
inmiddels aangenomen)
Het bestuursvoorstel van de NPO om de neutralisatietijd aan te passen is aangenomen, maar zal
nog verder worden uitgewerkt zodat het voor een ieder duidelijk zal worden. Inhoudelijk komt het
erop neer dat de duiven in de neutralisatietijd worden geklasseerd via een snelheidberekening die
met een correctie factor wordt toegepast.
Verdere berichtgeving over de NPO vergadering via het NP Orgaan en via de website van de NPO.

6.

Behandeling van voorstellen van verenigingen en afdelingsbestuur:

6.1
6.1.1

Ingekorfde duiven buiten concours.
PV Ons Genoegen Landsmeer (1248) stelde voor, in het belang van onze duiven om het mogelijk te
kunnen maken, reglementair een box met vreemde duiven mee te kunnen geven, welke gelost
worden nadat de concoursduiven vertrokken zijn, zodat deze opvangers mogelijk weer naar huis
terugkeren.
Dit voorstel is verworpen.
PV Ons Genoegen Landsmeer (1248), PV SVEL (1241) en PV De Snelpost Enkhuizen (1319)
hadden voorstellen ingediend waaruit bleek dat er behoefte bestaat om naast wedvluchtduiven ook
trainingsduiven mee te mogen geven. Omdat ook het bestuur geluiden had gehoord dat hier op veel
plaatsen in de afdeling blijkbaar behoefte aan was, had het onderstaand preadvies voorgelegd.

6.1.2

2

Op de datum van alle vitessevluchten, alle midfondvluchten, alle dagfondvluchten, alle jonge
duivenvluchten en alle navluchten, oefenvluchten te programmeren van dezelfde lossingsplaats als
die van de respectievelijke wedvluchten.
Over de voorstellen werden emotionele betogen gehouden van voor- en tegenstanders. Met name
maakte men zich wel zorgen over het ongecontroleerd inkorven van vreemde of mogelijk zieke
duiven. Volgens het bestuur blijft het toch altijd de vereniging die toeziet op reglementaire inkorving.
Dit hoort bij trainingsvluchten toch ook altijd te worden gedaan.
Omdat stemming bij het opsteken van de stremkaarten niet voldoende duidelijkheid bood werd
gestemd op afroep per vereniging. Met een stemverhouding van 973 voor, 750 tegen en 37 blanco
werd het preadvies van het bestuur aangenomen.
6.2

Vliegprogramma 2006.
Bij de voorstellen onder dit agendapunt waren twee principe voorstellen ingediend. Een door PV
Rond de Amstel en een door het afdelingsbestuur.

6.2.1

Het voorstel van Rond de Amstel werd door de heer Wijfjes toegelicht en bepleit. Het bestuur vond
het geen goede zaak dat het programma was opgesteld ter voorbereiding van allerlei andere
competities maar vooral moet zijn gebaseerd op de doorsnee duivenliefhebber die gewoon een
programma wil spelen. Daarnaast was het bestuur van mening dat een dubbeling van de laatste
jonge duivenvlucht met de eerste navlucht niet wenselijk was. De vergadering verwierp met grote
meerderheid dit voorstel

6.2.2

Daarna werd het bestuursvoorstel vliegprogramma 2006 in stemming gebracht. Met grote
meerderheid van stemmen werd dit vastgesteld als het definitieve vliegprogramma 2006.
Onderstaand het vastgestelde programma met daarin verwerkt de wijziging van Blois van 22 juli
naar 8 juli 2006.

Datum

Vitesse

08-04
15-04
22-04
29-04
06-05
13-05
20-05
27-05
03-06
09-06
10-06
16-06
17-06
23-06
24-06
01-07
07-07
08-07
14-07
15-07
22-07
28-07
29-07
05-08
12-08
19-08
26-08
02-09
09-09

Meer
Duffel
Strombeek
Strepy / T
Chimay
Strepy / T
Strepy / T

Midfond

Dagfond

Jong

Natoer

Overnacht

Ablis
Peronne
Peronne

Orleans ( NPO )

Peronne

Bourges ( NPO )

Bordeaux ( NPO)
St Vincent Nationaal
Morlincourt
Montauban (res. NPO)
Tours ( NPO )

Meer
Duffel

Blois ( res. NPO ) Nat.

Strombeek

Chateauroux ( NPO )

Strepy Thieu
Chimay

Clermont

Mont de Marsan Nationaal
Bordeaux (NPO)
Chantilly

Bergerac Nationaal
Peronne (NPO)
Morlincourt (NPO)

Ablis ( res. NPO )
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Meer
Bergen op Z
Duffel
Strombeek
Strepy/ Thieu

6.2.3
6.2.4

Het door PV Nieuwediep gewijzigd voorgestelde fondprogramma werd verworpen.
Het bestuursvoorstel om het principe van het gekozen vliegprogramma voor minimaal de jaren 2006,
2007 en 2008 vast te stellen, werd met grote meerheid aangenomen.

6.3

Oefenprogramma 2006.

6.3.1
6.3.2

Het voorstel van PV DVS Marken om het aantal oefenvluchten te verminderen, werd verworpen.
Het voorstel van PV Nieuwediep (1313) om een andere losplaats te kiezen voor Alphen aan de Rijn
werd eveneens verworpen. Het bestuur zal wel blijven zoeken naar goede alternatieven.
6.3.3. Het bestuursvoorstel om het onderstaande concept oefenprogramma vast te stellen als het
definitieve oefenprogramma 2006, werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen.
Inkorven

Lossing

Station

Lossing

Rayon

vr 24-03
ma 27-03
vr 31-03

za
di
za

25-03
28-03
01-04

Alphen ad Rijn
Gorinchem
Geertruidenberg

2 lossingen
2 lossingen
2 lossingen

ABC -- DEF
ABC – DEF
ABC – DEF

ma
ma
di
ma
vr
ma

22-05
29-05
06-06
12-06
16-06
19-06

di
di
wo
di
za
di

23-05
30-05
07-06
13-06
17-06
20-06

Heemskerk
Alphen ad Rijn
Gorinchem
Geertruidenberg
Geertruidenberg
Reservedatum

1 lossing
6 lossingen
6 lossingen
3 lossingen
3 lossingen

A
A,B,C,D,E,F
A,B,C,D,E,F
AB – CF – DE
AB – CF – DE

ma
ma
vr
ma

24-07
31-07
04-08
07-08

di
di
za
di

25-07
01-08
05-08
08-08

Alphen ad Rijn
Gorinchem
Geertruidenberg
Reservedatum

6 lossingen
3 lossingen
3 lossingen

A,B,C,D,E,F
AB – CF – DE
AB – CF – DE

Op alle oefenvluchten kunnen zowel jonge als oude duiven worden ingekorfd.
Tevens zijn ook alle vitessevluchten, alle midfondvluchten, alle dagfondvluchten, alle jonge
duivenvluchten en alle navluchten, eveneens oefenvluchten. Dat betekent dat er dus gekozen kan
worden om een aantal duiven in de wedvlucht te zetten en een aantal duiven op de oefenvlucht. Die
hoeven dan niet te worden voorzien van gummiringen en niet te worden ingekorfd via het
elektronische constateersysteem.

6.4

Kampioenschappen in afdelings- en rayonverband.
Onderstaande kampioenschappen werden vastgesteld:

6.4.1 Per kampioenschap de vluchten te tellen als vermeld achter bovenstaand concept vliegprogramma.
6.4.2 Alle kampioenschappen in 2006 in afdelings- en rayonverband geheel overeenkomstig die van 2005
vast te stellen, met dien verstande dat ook in afdelingsverband op de
overnachtfondkampioenschappen, drie stuks hokkampioenen worden toegevoegd.
Afdelingskampioenschappen, prijsverhouding 1 op 4:
Vitesse, Midfond, Dagfond, Jong, Natour, Supervitesse. Op deze onderdelen 15 kampioenen.
Overnachtfond, op dit onderdeel 5 kampioenen.
Het te hanteren puntensysteem voor de afdelingkampioenschappen conform NPO
kampioenschappen (comb. Aan- en Onaangewezen duiven) aangepast in die zin dat voor het
aangewezen deel zal gelden, de punten van één van de drie eerst getekende duiven.
Op alle onderdelen 3 stuks kampioensduiven.
De punten voor de kampioenschappen Vitesse, Midfond, Jong en Natour te behalen uit de
rayonuitslagen. De punten voor de kampioenschappen Dagfond en Overnachtfond, te behalen uit
de afdelingsuitslagen.
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Hokkampioenschappen op de onderdelen Vitesse, Midfond, Dagfond, Overnachtfond, Jong, Natour,
op elk onderdeel drie kampioenen te huldigen.
Rayonkampioenschappen, prijsverhouding 1 op 4:
Vitesse, Midfond, Dagfond, Jong, Natour, Oude duiven, Generaal. Op deze onderdelen 10
kampioenen aan- en onaangewezen.
Overnachtfond, op dit onderdeel 3 kampioenen aan- en onaangewezen
Op alle onderdelen 3 stuks kampioensduiven.
Puntensysteem voor alle onderdelen: Opdeelsysteem van 1000 naar 0, uitgezonderd rayon A.
Rayon A hanteert eventueel een dubbel puntensysteem. Binnen het rayon het systeem van
gevlogen meters per minuut, daarnaast voor afdelingskampioenschappen het systeem van de
overige rayons.
Aangewezen kampioenschappen: De punten van de vroegste duif van de eerste 3 getekenden.
6.5

Lossingsvolgorde.
Het besluit over de gekozen volgorde van lossing voor 2005, is in de najaarsvergadering van 2004
tevens vast gesteld voor de jaren 2006 en 2007.

6.6

Grenscorrectie / wijziging puntensysteem.
Geen van de voorstellen onder dit agendapunt behaalden een meerderheid van stemmen en
werden dus verworpen.
Verenigingen met voorstellen tot grenswijziging, dienen concrete voorstellen in te dienen voorzien
met nieuwe grenslijnen tussen de rayons. Deze voorstellen kunnen op de volgende
najaarsvergadering worden behandeld.

6.7

Aantal inkorvende leden.
De vergadering besloot in te stemmen met de voorstellen van PV De Snelpost Enkhuizen en PV
Ons Genoegen Waarland om het minimum aantal deelnemers aan wedvluchten per inkorfcentrum
te verlagen van 7 naar 5. Dit zal gelden voor alle afdelingsconcoursen. Voor NPO vluchten zal het
minimum aantal deelnemers per inkorfcentrum overeenkomstig het NPO reglement, gehandhaafd
blijven op 7.

6.8

Teletekstvermeldingen.
Door de NPO is een maximum gesteld aan het aantal teletekstvluchten. Ons programma voorziet al
in dit maximum, dus staat geen uitbreiding van het aantal teletekstvluchten toe. Overigens is het
inmiddels zo dat alle reserve NPO vluchten ook op teletekst worden opgenomen, daarmee wordt
Montauban dus ook vermeld als teletekstvlucht.

6.9

Lossingsfunctionaris.
Een voorstel van PV Steeds in Spanning (1302) om in de toekomst weer een lossingscommissie in
het leven te roepen werd door het bestuur niet in stemming gebracht, in de eerste plaats omdat de
bevoegdheid tot het benoemen van lossingsfunctionarissen, is voorbehouden aan het bestuur. In de
tweede plaats omdat het bestuur van mening is, terugziend op ervaringen uit het verleden, dat de
beslissingsbevoegdheid over de lossingen bij een persoon dient te liggen. Dit om te bereiken dat
geen ongewenste vertraging zal ontstaan bij de vaststelling van het tijdstip van lossing, vanwege
discussies binnen een commissie. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in de huidige werkwijze
en in de huidige lossingsfunctionaris. Bovendien staat het de lossingsfunctionaris uiteraard geheel
vrij om gebruik te maken van adviseurs over de gehele afdeling. In voorkomende gevallen doet hij
dit ook al.

7

Verkiezing afdelingsvoorzitter:
Op verzoek van de heer de Lange stelde de kandidaat voorzitter zich voor. Hij stelde zich voor als
Pe Laan lid van PV Eerste Streker Luchtpost waarvan hij 13 jaar voorzitter was geweest, op dit
moment voorzitter van de fondclub Noord-Holland en lid van de commissie van de Noord-Hollandse
Kampioenendag. Hierbij promootte hij het doel van deze commissie nog even, namelijk een bijdrage
te leveren aan de kankerbestrijding. Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik een oproep te
doen aan de vergadering om uit te zien naar goede kandidaten voor bestuursfuncties en functies
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binnen de diverse commissies van de afdeling, vooral jonge enthousiaste kandidaten ziet hij graag
komen.
Omdat geen tegenkandidaten waren gesteld stelde de heer de Lange voor om de heer Laan bij
acclamatie te benoemen als voorzitter van afdeling Noord-Holland. Onder applaus bekrachtigde de
vergadering dit voorstel.
Onder dit agendapunt maakte de heer de Lange tevens bekend dat hij bij de komende
jaarvergadering zal aftreden als penningmeester en vluchtpenningmeester. Het bestuur zal intern of
extern naar een kandidaat opvolger zoeken en ook naar eventuele andere kandidaten voor
bestuursfuncties.

8

Rondvraag:
Bij de rondvraag vroeg de heer Kramer of er iets bekend was over het feit dat Zuid-Holland naast de
ZLU ook overnachtfondvluchten wil gaan organiseren. De heer Laan lichte toe dat hierover wel was
gesproken maar dat noch het bestuur van Zuid-Holland, noch dat van Noord-Holland gehoor
hadden gegeven aan een oproep van een zuidelijke fondclub om hierover aan tafel te willen gaan.
Ook het bestuur van de fondclub Noord-Holland had geen behoefte aan dergelijke gesprekken,
waarbij de nadruk zou liggen op ochtendlossingen.
De heer de Block vond het jammer dat er onjuiste teletekstvermeldingen waren verschenen. De
oorzaak hiervan lag aan het niet beschikken over de meest actuele ledenbestanden bij de
betreffende meldadressen. Hier zal in de toekomst nauwkeuriger op worden gelet.
Informatie over de wijze van inkorving van de nationale dagfondvlucht Blois zal gegeven worden op
de jaarvergadering.
De heer v.d. Ven bepleitte dat er niet via de teletekst van AT5 naar de leden moet worden
gecommuniceerd maar via de ledenvergaderingen. De heer de Lange merkte op dat AT5 geen
communicatiemiddel is van Noord-Holland maar van het district Amsterdam.
Nadat de heer de Lange nog eens goed gekeken had of er iemand nog iets te zeggen of te vragen
had, en constateerde dat hieraan geen behoefte meer was, dankte hij alle aanwezigen voor hun
inbreng en sloot om kwart over elf de vergadering met de opmerking de meeste van de
afgevaardigden terug te zullen zien op de Noord-Hollandse Kampioenendag.

Jan Koek secr.
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