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Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland 

d.d. 09-03-2012 

 

1. Opening: 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur met een woord van welkom en is 

 verheugd met de goede opkomst.  

 Hij memoreert de donkere wolken boven de duivensport, de toekomst is 

 zorgwekkend, het begint al met advocaten e.d. tegen het NPO bestuur. 

 Als dit zo doorgaat, is er niemand meer te vinden voor een bestuursfunctie binnen 

 het NPO bestuur. Hetzelfde geldt voor onze afdeling, ook wij zijn onder bezet en het 

 zou goed zijn als er bestuurders zouden bijkomen, vooral uit Rayons B en D. 

 Ook het aantal leden loopt hard terug, 3 tot 5% per jaar. 

 Vanuit de jeugd komt er praktisch geen aanwas.  

 Uiteraard speelt het kostenplaatje hierin een grote rol, zoals ook de specialisatie. 

 De voorzitter vraagt een ogenblik stilte  

 

2. Appèl der afgevaardigden: 

 Van de 1449 leden waren er 1257 vertegenwoordigd, dit is 86,75%. Dit betekent dat 

 er 192 leden niet zijn vertegenwoordigd. Met kennisgeving waren 5 verenigingen 

 afwezig, zonder kennisgeving 4  verenigingen. 

 

3. Notulen vergadering d.d.28-10-2011  

 De heer van Meerkerk, van 1332 Koggenland, wil de punten 8 en 10 van de agenda 

 halen omdat de stukken te laat bij de verenigingen zijn binnen gekomen. Hij doet een 

 opsomming van bedragen. Hij stelt  voor om de vergadering binnen 6 weken 

 opnieuw bijeen te roepen.  

 Oordeel vergadering:  Tegen 

 Tevens de Noord-Zuidlijn, volgens de heer van Meerkerk kan het bestuur hier geen 

 besluit over nemen. De heer M. Kramer geeft hier uitleg over, maar Koggenland is het 

 hier niet mee eens en overweegt naar de Tucht & geschillen commissie te gaan. 

 

 De heer A. van Dam heeft een opmerking betreffende de uitspraak van de heer 

 Tromp, aangaande het vervoer per Rayon, dat dit niet tot verlies heeft geresulteerd. 

 Hij gaf aan dat dit een vertekend beeld is en dat het wel meer geld heeft gekost.   

      

 Bij de rondvraag is abusievelijk de heer Hendriks met de verkeerde vereniging 

 vermeld, dit moet zijn 1313 Nieuwe Diep. 

 

 Verder akkoord bevonden. 

  

4. Bestuursmededelingen: 

 

4.3 Noord-Hollandse Kampioenendag: 

 De voorzitter geeft aan dat er een bestuurswisseling is geweest en daardoor voor een 

 andere opzet zal worden gekozen. 
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4.6 Lossingmedewerker: 

 De heer Jos Nijman is aan de commissie toegevoegd. Op zaterdag gaat deze de 

 informatie over de lossingen verzorgen op de website van Noord-Holland. 

 Dus het weer, de vlucht, waarom er wel of niet gelost wordt en het tijdstip. 

 Dit is een extra service naar de leden toe, men is dan op de hoogte van het hoe en 

 waarom, zodat men niet iedereen hoeft te bellen. 

 

4.9 Bewaren wedvluchtbescheiden: 

 De heer P. Springer geeft uitleg hoe of dit in z’n werk gaat. 

 De wedvluchtbescheiden moeten, in de verenigingen,  minimaal één jaar bewaard 

  blijven met uitzondering van de eerste wedvlucht op Meer. Deze moeten naar de 

 heer E. Uithuisje verzonden worden, in verband met software controle. 

 Indien er met oude software is geconstateerd, wordt men alsnog uit de uitslag 

 genomen.  Ook voor de D en W bestanden geeft hij de veranderingen door evenals 

 de reclame op de wedvluchten. 

 Ook geeft hij uitleg over de veranderingen wat betreft het melden. De verenigingen 

 moeten op de meldvluchten, digitaal melden op de Compuclub site. 

 1266 De heer Koeman wil ook voor het melden op de Overnachtfond volgens de 

 regels gaat. Dit blijft zoals het is. 

 1428 de heer Paap vraagt zich af hoe dit in zijn vereniging moet, niemand heeft 

 tijdens de vluchten de beschikking over internet. Zij zitten allemaal op een tuin. 

 Suggestie is via een zustervereniging. 

 1268 De heer Polderman wil dat de wedvluchtbescheiden in gesloten enveloppen en 

 op volgorde bewaard worden. Dat is ook de bedoeling. 

 1313 De heer Nagel noemt een aantal punten op die bij de NPO niet goed gaan en de 

 heer van Oorschot geeft aan dat er zich op het gebied van de Tucht en Geschillen 

 Commissie ook het één en ander mis is. 

 1207 De heer van Dam is ook niet onverdeeld gelukkig met de gang van zaken bij het 

 NPO. 

 

5. Behandeling NPO vergadering 24-03-2012 

5.1 Met inachtneming van de opmerkingen in voorgaand agendapunt zal de kiesman 

 zorgvuldig met de voorstellen omgaan. 

 

6. Jaarverslag secretaris. 

6.1  Deze wordt onder dank goed bevonden. 

 

7. Verslag Kascontrole Commissie. 

 De penningmeester geeft een gedetailleerd uitleg over diverse zaken en betreurt het 

 aftreden van de heer J. v/d Weijden. Daardoor is er voor 2012 een lid voor deze 

 commissie nodig. Het probleem lag in de commutatieve sfeer en niet aan de cijfers. 

 Jaarverslag: 

 De penningmeester geeft het tekort aan en legt uit hoe dit is ontstaan. 

 De heer uithuisje vraagt uitleg over  de Noord-Hollandse Kampioenschappen. 

 Er wordt vermeld € 5974,- en volgens hem is er maar € 3250,- uitgegeven. 

 De penningmeester zal dit uitzoeken. 
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 Op de vraag of de facturering klokkenkeuring al is gedaan is het antwoord 

 ontkennend.  

 De heer van Oorschot vraagt de vergadering, het financieel jaarverslag door te 

 schuiven naar de Najaarsvergadering. Vergadering gaat hiermee akkoord. 

 De heer M. Beekman geeft aan dat de penningmeester uitleg moet geven, maar dit 

 niet kan omdat hij de cijfertjes niet allemaal kent. De vergadering wil dat de heer H. 

 Boymans in de najaarsvergadering aanwezig is om het financiële jaarverslag uit te 

 leggen.  Punt 8 en 9 worden worden doorgeschoven naar de Najaarsvergadering. 

 

10. Begroting 

 Overhead loopt gelijk, ledenaantal en daaraan gekoppeld ook het aantal duiven loopt 

 terug.  

 De heer M. Beekman wil geen boxprijsverhoging, volgens hem is na een normaal 

 seizoen het probleem opgelost. 

 De heer E. van Oorschot is het hier deels mee eens. 

 De heer A. van Meerkerk vindt begroting op nul zetten belachelijk. 

 De heer A van Dam wijdt de verliezen aan het vervoeren per Rayon en vindt de 

 armslag voor de belading een goede zaak.  

 De heer Veken vindt een verhoging absurd en wil het via goede belading terug 

 verdienen.  

 De voorzitter geeft nogmaals een toelichting en vindt de prijsverhoging acceptabel, 

 We hoeven geen winst te maken maar moeten het verlies beperken. 

 Het voorstel tot verhoging wordt aangenomen. 

 

11. Bestuursverkiezing  

 Herbenoeming in de functie van: 

 Afdelingssecretaris mevrouw T.H.G.J. van Santen. 

 Bestuurslid commissaris de heer P.A. Konijn. 

 

12. Kiesmannen NPO 

 De heer M. Kramer,  reserve de heer W. Wijfje. 

 

13. Behandeling verenigings en bestuursvoorstellen 

13.1 Noord/Zuidlijn 

13.1.1  1307 Eerste Streker Luchtpost  

13.1.2 1332 1332 Koggenland 

 Beide voorstellen worden niet in stemming gebracht. Bestuur is van mening dat dit 

 een zaak van het bestuur is, zoals vastgelegd in de notulen van 17-01-2011 en 11-03-

 2011. 

 De heer J. Koek geeft aan wat er in de statuten staat en vindt dat het bestuur niet 

 bevoegd is. 

 De heer E. van Oorschot geeft aan dat dit op de Najaarsvergadering is besloten om 

 dit aan het bestuur over te laten. 

 De voorzitter neemt het woord en geeft de visie van het bestuur weer. 

 De heer M. Beekman is het niet eens met de Noord/zuidlijn. 

 De heer van Oorschot wil het op de Najaarsvergadering evalueren. 

 De Noord/Zuidlijn zoals voorgesteld, door het bestuur, wordt aangenomen. 
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13.2 Teletekst 

13.2.1 1307 Eerste Streker Luchtpost. 

 Geen stemming omtrent gelijke aantallen voor Noord en Zuid. 

 Alles naar rato. 

13.3 Overige voorstellen. 

13.3.1 1216 De IJvogels. 

 Teletekst per liefhebber, 

 Na stemming, niet aangenomen. 

13.3.2 1307 Eerste Streker Luchtpost. 

 Per Rayon 2 jonge duiven liefhebbers. Bestuur vindt dit een goed initiatief, dit moet 

 wel uit de Rayons komen en deze moeten het zelf organiseren, eventueel in 

 samenwerking met de Jeugdcommissie.  

13.3.3 1332 Koggenland. 

 Bettembourg wijzigen in Chimay. 

 Na een pittige discussie wordt dit aangenomen. 

13.3.4 1320 De Reisduif. 

 Dispensatie de heer D. Verleun voor overgang naar Rayon D. 

 Wordt verworpen. 

 

13.4 Bestuursvoorstellen 

 Er zijn geen bestuursvoorstellen. 

 

14.  Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag. 

 De voorzitter vraagt naar Inkorfcentra voor Londen en Berlijn. 

 1210 De Postiljon, de heer P. Verheijen meldt dat zijn vereniging wel inkorfcentrum 

 wil zijn. 

 1141 De Luchtpost Weesp vraagt naar de losplaats Pommeroeul, waar gaan we  naar 

 toe. Dit zal waarschijnlijk St. Ghislain of Hornu worden. 

 De heer G. Weel, voorzitter rayon B. 

 Bij de vorige vergadering is 25/35 aangenomen, hoe is de puntentelling. 

 De heer M. Kramer geeft aan dat het aantal duiven, gedeeld door 4 is. 

 Voor het Duifkampioenschap tellen alle duiven. Voor het Rayon geldt het 

 onaangewezen en aangewezen kampioenschap zoals voorheen. De heer Weel wil een 

 hokkampioenschap in Rayon B. 

 Hoe staat het met de convoyeurs. 

 Bestuur zorgt voor voldoende convoyeurs . 

 Ook wil hij op een andere manier vergaderen .Betekent meer aan de Rayons 

 overdragen.  De heer W. Wijfje heeft een stuk gemaakt, en kan zich hierin vinden. 

 Alleen de NPO moet hiervoor toestemming geven. 

 De heer H. la Grouw vraagt naar de puntentelling, worden de punten weggedraaid. 

 Er ontstaat een levendige discussie. En de uitkomst is bevestigend, de punten worden 

 inderdaad weggedraaid. De heer M. Kramer zal zorgen dat er uitleg komt en naar alle 

 verenigingen gestuurd zal worden.  

 De heer Koeman vraagt naar het informatieboekje. 

 Het bestuur is hier druk mee bezig. Maar er komen nog steeds wijzigingen binnen. 

 De heer Pronk vraagt of het toegestaan is om met Bergerac Jaarlingen mee te mogen 

 doen. 
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 Ja dat mag, alleen de afdeling organiseert dit niet. Er zal dan ergens anders ingekorfd 

 moeten worden. De heer P. Laan, beoogd voorzitter Fondclub, zegt zijn medewerking 

 namens de Fondclub toe.  

 De heer J. Kat vraagt of De vlucht Soissons van 16 augustus meetelt. 

 Dit wordt bevestigd. 

 Ook de heer Springer vraagt of dit zo is, ja dus. 

 De heer P. Springer vraagt aan alle afgevaardigden toe te zien dat alle wijzigingen van 

 leden goed worden doorgegeven, anders komen er problemen. 

 

15.  Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 en wenst iedereen een goed en succesvol 

 seizoen en een wel thuis.   

    

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

   

  

  

  

  

  

   


