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�OTULE� VA� DE ALGEME�E LEDE�VERGADERI�G OP 
5  MAART 2010 TE AKERSLOOT. 

 

1 . OPE�I�G. 
De voorzitter de heer Cees de Wildt opent de vergadering om 20.00 uur. 

Hij heet iedereen van harte welkom  en spreekt de wens uit op een positieve en 

prettige vergadering. Hij spreekt namens het bestuur, zeer verheugd te zijn over de 

goede opkomst. 

Tevens verzoekt hij een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de ons 

ontvallen sportvrienden van het afgelopen jaar. 

 

2 .  APPÈL DER AFGEVAARDIGDE�. 
Van de 1609 leden waren er 1358 vertegenwoordigd. 

Afwezig:  7 verenigingen waarvan 4 met bericht.  

 
3 .  BEHA�DELI�G �OTULE� D.D. 16-10-2009 

De heer P. Springer memoreert dat bij de overnachtkampioenschappen, de eerste tien 

liefhebbers zullen worden vermeld.   

De heer Sevenhuysen komt wederom terug op een eerder gedaan voorstel aan het 

afdelingsbestuur omtrent het niet plaatsen van zijn mening. Dit werd wederom 

verworpen, zoals hem dat eerder al was medegedeeld. De notulen worden onder 

dankzegging goedgekeurd. 

 

4. BEHA�DELI�G I�GEKOME� STUKKE� E� BESTUURSMEDEDELI�GE� 
Naar aanleiding van de komende klokkenkeuring (er is vijf jaar verstreken sinds de 

vorige keuring) kreeg de heer E. Uithuisje, voorzitter Concours Controle Commissie, 

het woord. In een brief van het N.P.O. is voorgesteld, vanwege het wegvallen van de 

heer Van Gils, om de klokkenkeuring een jaar uit te stellen. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. Wel een dringend verzoek om de komende keuring al in het najaar 

goed voor te bereiden. De heer R. Rouw vroeg wel om een betere kwaliteit stickers, 

omdat de vorige heel slecht plakten en al zeer snel los lieten. 

De heer P. Springer gaf uitleg over het verder digitaliseren van de uitslagen en 

betaalstaten. Verder zullen er eenduidige vluchtcodes komen.   

  

5. BEHA�DELI�G AGE�DA �.P.O. VERGADERI�G D.D. 13-03-2010. 
 Cees de Wildt en Martijn Kramer zullen ons vertegenwoordigen op deze vergadering. 

 Er zijn twee belangrijke punten n.l: 

 Een voorstel van afd. 8 om Nationaal Orleans voor jonge duiven weer op het 

programma te zetten. De WOWD is hier ten stelligste tegen en gezien de hierover 

eerdere stemmingen haalt dit punt het niet. De heer F. Kramer vroeg of we dan niet 

met Zuid-Holland mee konden vliegen. Na overleg was hier geen meerderheid voor te 

vinden. Ook willen we niet meer dan twee Nationale dagfond vluchten op de Dagfond.   

 De aanbevelingen zijn meegegeven.  

 

VERSLAG VORIGE �PO VERGADERI�G D.D. 17-10-2009 E� 19-12-2009 
 Martijn Kramer geeft een kort verslag van deze eerder gehouden vergaderingen over 

het begin en einddocument zoals het nieuwe NPO bestuur dit wil uitvoeren. Maar 

omdat dit nog volop in beweging is, zijn er nog geen concrete voorstellen bekend.  Op 

deze vergadering gaf de heer Geerdink aan dat er meer aan PR gedaan moet worden en 

dat iedereen zich dat moet realiseren. Het overnachtprogramma was besproken en het 
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resultaat is dat wij ook dit seizoen alleen middaglossingen hebben. De bedoeling is dat 

alle dagfondvluchten op teletekst vermeld worden. Ook wordt er dit seizoen door de 

N.P.O. verder onderhandeld over/met de Compuclub. 

 

6. JAARVERSLAG SECRETARIS. 
 Met applaus zonder op/of aanmerkingen goedgekeurd.  

 

7. VERSLAG KAS CO�TROLE COMMISSIE. 
 De heer J. v/d Weijden stelt dat zowel de exploitatie als de begroting er verzorgd en 

betrouwbaar uit ziet en een goed beeld geeft van het financiële gebeuren in de 

afdeling. Wel vindt de commissie dat de systematiek  wat betreft de onderhoudskosten  

meer gestroomlijnd kan worden, door middel van het opnemen van een vast bedrag 

voor onderhoud zodat het resultaat niet aan grote schommelingen onderhevig is. 

 
8. BEHA�DELI�G FI�A�CIEEL JAAROVERZICHT AFD. �-H 
 De achterstand in betalingen baart nog steeds zorgen. 

 Onder punt 13 zullen we hier een bestuursvoorstel over doen. 

 De heer Weel verzocht om bij achterstand van betaling een herinnering te laten sturen.  

 Hier volgde enige discussie over, het bestuur legt dit voor aan de heer Boymans. 

 De heer Pfersich vroeg of er met regelmaat overzichten konden worden gestuurd om 

problemen te voorkomen. Dit wordt al gedaan. 

 De penningmeester gaf nog een korte toelichting op het negatieve bedrag onder de 

post vervoer. 

  

9. DECHARGE  OVER HET GEVOERDE FI�A�CIELE BELEID 
Met applaus heeft de algemene vergadering decharge verleend over het gevoerde 

financiële beleid van het afdelingsbestuur. 

 

10. BEHA�DELI�G BEGROTI�G 2010 AFDELI�G �OORD-HOLLA�D 
 De penningmeester licht de begroting toe, welke in samenwerking met de 

vluchtenpenningmeester tot stand is gekomen. 

 De boxprijs blijft gehandhaafd op het niveau van vorig seizoen. 

 Door enige aanpassingen in het vervoer ziet de financiële begroting er  goed uit. 

 Er wordt uitgekeken naar een gunstige renteberekening voor ons uitstaande kapitaal.  

 De pagina’s op teletekst RTV N-H worden uitgebreid, mede door de vele positieve 

reacties van de liefhebbers. Ook mededelingen wat betreft uw vereniging of Rayon  

kunt u hierop kenbaar maken. 

 De heer Sevenhuysen stelt dat er vanaf oktober rekening mee gehouden moet worden 

met een verhoging van gemiddeld 2,5%. De penningmeester geeft aan hier al rekening 

mee gehouden te hebben in de begroting. 

 Met applaus wordt de begroting goedgekeurd en vastgesteld. 

   
11. VERKIEZI�G LEDE� AFDELI�GSBESTUUR.  

 Aftredend- Herkiesbaar  

 De heer M. Kramer afdelingspenningmeester 

 De heer R. Bos bestuurslid commissaris 

 Daar geen tegenkandidaten zijn gesteld zijn deze herbenoemd in dezelfde functie. 

 Omdat ook geen tegenkandidaten gesteld zijn is, kandidaat bestuurslid, in de functie 

van bestuurslid commissaris, de heer W. Wijfje benoemd in deze functie. 
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12. KIESMA��E� �.P.O.  
 Herbenoemd in de functie als kiesman: 

 De heer C.J. de Wildt 

 De heer M. Kramer 

 Reservekiesman :  De heer D.M.A. Schaap 

     

13.  VERE�IGI�GS- E� BESTUURSVOORSTELLE� 
 
13.1 1320 P.V. De Reisduif verzoekt overgang van Rayon C naar D. 

De peiling onder de leden geeft aan, dat hier onvoldoende draagvlak voor is. 

 

13.2  BESTUURSVOORSTEL  
Sancties op niet nakomen betalingsverplichtingen. 

Dit voorstel is aangenomen. 

Het bestuur zal dit seizoen, indien op 31 oktober niet alles is voldaan, een aanmaning 

sturen met het verzoek dit binnen 10 dagen te voldoen. Mocht hieraan geen gevolg 

gegeven worden dan zullen 10% administratiekosten in rekening worden gebracht 

over het openstaande bedrag. Heeft een vereniging een week voor de eerste wedvlucht 

nog niet aan al haar financiële verplichtingen voldaan, dan zal de desbetreffende 

vereniging niet vervoerd worden op de wedvluchten totdat alles is betaald. Als u het 

niet eens bent met een factuur, dan zal de (vluchten)penningmeester van uw 

vereniging direct contact op moeten nemen met de vluchtenpenningmeester van de 

afdeling. Niet betwiste facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen te worden voldaan.  

Als kanttekening stelde de heer R. Rouw of het bestuur zorgvuldig op zijn handelen 

wil letten. Hij gaf een voorbeeld waarin duidelijk werd dat de vluchtenpenningmeester 

zelf niet helemaal juist had gehandeld. 

 

14.  WAT VERDER TER TAFEL KOMT/ RO�DVRAAG  
De heer R. Bos gaf namens het bestuur een korte maar duidelijke uitleg over wat er 

met het vervoer in de komende periodes dient te geschieden. Dit om het financieel 

gezond te houden en op niveau blijft. 

Er wordt gevraagd of de verenigingen zelf voor een rolsteiger dienen te zorgen of de 

steiger van de auto kunnen gebruiken. Voor de veiligheid is het beter om er zelf een 

aan te schaffen. 

Ook kwam de vraag of de boxen moeten worden aangeleverd.Dit wordt onderzocht en 

zal zeker nog aan de orde komen. 

  

De heer Weel vraagt of ook de rayon uitslag gedeeltelijk op TV-N-H geplaatst kan 

worden. Bij genoeg ruimte zal deze mogelijkheid geboden worden. Tevens vroeg hij 

of het nieuwe NPO plan al van start gaat. Dit is nog niet het geval, er zijn nog te veel 

vragen en onduidelijkheden over dit plan.  

 

De heer F. Kramer had over 2 vluchten aanmerkingen, helaas staan deze al vast. 

 

Als laatste, een verzoek van de secretaris om de hoklijsten naar de aangewezen 

personen te sturen, zoals vermeld in het informatieboekje.  

 

15. SLUITI�G  
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 


