
�otulen Algemene Leden Vergadering Afdeling 6 �oord Holland 

    d.d. 26-10-2012 

 
1. Opening: Om 20.17 uur opent voorzitter de Wildt de vergadering en heet allen 

hartelijk welkom. Hij blikt terug op het afgelopen vliegseizoen en geeft aan dat het een 

moeilijk seizoen was. Ook zegt hij dat het moeilijk is om bestuurleden te krijgen op 

alle niveaus. De situatie bij het NPO noemt hij zorgelijk. 

2. Appél afgevaardigden: Niet aanwezig 1211, 1249, 1318, 1334, 1401, 1406 en 1428, 

met kennisgeving 1253, 1305 en 1316. 

3. �otulen vergadering 09-03-2012: Deze worden na een vraag van Dhr. Pfersich 

betreffende de uitgaven NHK, onder dankzegging akkoord bevonden.  

4. Behandeling ingekomen stukken en bestuursmededelingen: Brief met vragen over 

jaarrekening e.d.: Brief Fondclub betreffende vliegprogramma Overnacht: 

E-mail 1264 over afschaffen Derby (der Junioren) ringen Sens. Dhr. P. Laan komt 

terug op de brief van de Fondclub en zegt dat het programma zoals het door de NPO is 

aangenomen, voor veel liefhebbers een teleurstelling zal betekenen omdat ze niet meer 

aan Marathon Noord mee kunnen doen, vooral omdat de NU een ander programma wil 

en gaat vliegen. Eventueel wil hij met Afdeling 7 gaan vervoeren. Martijn Kramer 

geeft een toelichting en er komt verder geen reactie vanuit de vergadering.  

4.3       Dhr. Th. v.d. Wel geeft aan het infoboekje te willen handhaven. De voorzitter vindt  

     dat er ook andere mogelijkheden zijn om het in de vereniging te verspreiden. (kopieën) 

Korte evaluatie vliegseizoen: De voorzitter geeft uitleg over de veranderingen en over 

de site die Dhr. Jos Nijman in het vliegseizoen onderhoudt. Dit om zoveel mogelijk 

informatie over de lossingen bij de liefhebbers te krijgen. Hij doet wederom een 

dringend beroep op de vergadering om bestuursleden aan te dragen, vooral de rayons 

B en D, dit  i.v.m. het afscheid van de penningmeester (waarvoor niemand zich heeft 

aangemeld). Hij meldt dat Dhr. Edwin van Oorschot heeft aangegeven als reserve 

kiesman mee te gaan naar de NPO vergadering Noord/Zuid lijn: Het bestuur is na 

evaluatie tevreden over de indeling, maar geeft aan dat vooral rayon D qua deelname 

achterblijft. Dhr. A. van Meerkerk zegt dat er niet meer duiven in rayon D voor de 

Dagfond zijn dan welke ingekorfd worden. Dhr. van Oorschot kan dit beamen. Dhr. P. 

Laan geeft aan dat rayon D een moeilijk gebied is en dat de duiven via Hoorn vliegen 

en niet over het IJsselmeer. 

4.4.     Overige mededelingen: Per 7 oktober was er € 85.000, = van het vliegseizoen nog niet  

betaalt. Na telefonische aanmaningen is er al een aanzienlijk bedrag alsnog betaald. De 

voorzitter noemt in dit verband 1259, die tot nu geen enkele vlucht betaald heeft en 

nog ruim € 11.000, = moet betalen. De voorzitter vindt dit een schande.  Dhr. P. Bosse 

verweert zich; hij kreeg het geld teruggestort en gaf hiervan ABN-AMRO en de 

Afdeling de schuld. Enerzijds omdat ABN-AMRO het geld terugstortte en de naam 

van de rekening zou veranderd zijn. Verder vindt hij het kwalijk dat iemand een mail 

van de afdelingssecretaris aan de leden doorstuurt. De voorzitter zegt niet onder de 

indruk te zijn van zijn verweer. Er had gewoon betaald moeten worden. Na 1 

november krijgen de verenigingen een aanmaning en na 15 november wordt 10% 

administratiekosten berekend. 

           Convoyeurs: De voorzitter geeft uitleg over de problemen van de convoyeurs van een  

            paar jaar geleden. Dhr. Jan Ladru belde, toen er ingekorfd moest worden voor St. Job,  

            vrijdagmiddag op dat hij stopte omdat hij de verantwoording voor het lossen daar niet  

            wilde nemen. Ook zijn schoonzoon stopte er mee. Afgelopen voorjaar stopte ook  

            Patrick Boogaard om gezondheidsredenen. De voorzitter heeft toen Jan Ladru gebeld  

            met de vraag of hij weer mee wilde als Hoofdconvoyeur.  Hij gaf direct te kennen dit  



niet te willen. Dirk Verleun schrijft op zijn website weinig positiefs over de huidige 

convoyeurs, maar liet het afweten toen hem gevraagd werd weer mee te gaan. 

We hebben nu een jonge ploeg convoyeurs, aangevuld met ervaren mensen. Het 

Bestuur is hier tevreden over. Dhr. A. van Dam wil hier tijdens de evaluatie op 

terugkomen. 

5. ALV �PO 03-11-2012: W. Wijfje behandelt de agenda, men pleit voor het  

     handhaven van de Derby (der junioren) ringen. Verder is er een amendement door  

     Afdeling 6 Noord Holland ingediend betreffende de vlieggebieden. Er waren geen  

     stukken binnengekomen en kon het niet in deze vergadering behandeld  worden. 

6. Behandeling financieel jaarverslag 2011: De penningmeester geeft aan dat er een 

paar foutjes door Dhr. J.v.d. Weijden uit het verslag zijn gehaald, maar dat de cijfers  

      kloppen. De opmerkingen van Dhr. E. Uithuisje betreffende de bedragen NHK  

      kloppen ook; de bedragen waren bij elkaar gevoegd. Dhr. C. Kramer deelt de  

      vergadering mede dat het financieel verslag in orde is en vraagt de vergadering de  

      penningmeester decharge te verlenen over het in 2011 gevoerde beleid. 

7. Decharge penningmeester: De vergadering voldoet aan het verzoek van Dhr. C.  

Kramer en verleent de penningmeester decharge over het in 2011 gevoerde beleid. 

8. Bestuurverkiezing: De voorzitter deelt mee dat dhr. M. Kramer wegens drukke  

werkzaamheden zijn bestuursfunctie neerlegt. Omdat er geen kandidaten zijn 

aangemeld neemt Dhr. R. Bos het penningmeesterschap op zich. Dhr. A. van 

Meerkerk meent dat Dhr. Bos het penningmeesterschap en de coördinatie van het 

vervoer niet tegelijkertijd kan doen. Na nogmaals aan te geven dat er geen kandidaten 

zijn, ziet het bestuur geen andere oplossing, aldus de voorzitter. Daarop geeft dhr. van 

Meerkerk uit Rayon D aan dat hij zitting wil nemen in het bestuur; de voorzitter 

waardeert deze geste. 

      8a. Leden voor de FBCC: de voorzitter vraagt de vergadering om leden voor de FBCC  

            aan te dragen; er zijn twee vacatures. Dit is van belang voor onze organisatie. 

9. Bestuur en verenigingsvoorstellen: Dhr. P. Verheijen stelt vragen over het fijne 

      (container)voer, hij vindt dit niet goed en wil terug naar maïs. Dhr. A. van Dam zegt  

      een  rapport van de WOWD gezien te hebben die niet in het voordeel van het fijne   

      voer is.  

      Dhr. M. Kramer geeft uitleg hierover, de duiven eten het goed en drinken beter. Dhr.  

      Verheijen is het er niet mee eens, het had vooraf met de leden moeten worden  

      besproken. Dhr. M. Kramer geeft aan dat dit plan is gerijpt tijdens het vliegseizoen en  

daarom  niet eerder besproken kon worden. Dhr. van Meerkerk is het met dhr. 

Verheijen eens.  

Na handopsteking blijkt een meerderheid van de vergadering voor het geven van het 

fijne voer (vliegvoer) te zijn.  

      Dhr. F. Kramer meldt de vergadering dat we op deze manier op de NPO  gaan lijken.  

      De vergadering dient te beseffen dat het bestuur mandaat heeft om dergelijke  

      beslissingen te nemen.  

Dhr. R. Bos geeft aan dat het bestuur niet van plan is de voerleveranciers buitenspel te 

zetten. Zij zijn betrokken en geïnformeerd over dit besluit. Het Bestuur heeft met 

niemand nog een contract gesloten.  

      1263 splitsing O.A. en A. kampioenschappen: De vergadering is tegen 

      1264 en 1265 lossing per deur:  De voorzitter geeft uitleg en geeft aan dat de deuren  

      altijd binnen de gestelde tijd open waren. 90% van de lossingen zijn perfect gegaan.  

      Via de site is iedereen op tijd hiervan op de hoogte gesteld. De vergadering verwerpt  

      de voorstellen. 

     1314: Dhr. Bos geeft aan dat deze voorstellen al drie keer ingezonden zijn, en vraagt  



     deze terug te nemen. Men wil dit niet, dus wordt er gestemd. 1
e
 gedeelte:  

     vergadering is tegen, 2
e
 gedeelte: de vergadering is tegen. 

     1401 Oost/West verdeling: 1401 is niet aanwezig voor een toelichting, wordt niet in  

     stemming gebracht. 

           Bestuursvoorstellen: De vitesse, midfond, jong en natoer, indien niet korter dan de     

           afstand van Meer (of vergelijkbare afstand) te tellen voor deze disciplines.                               

           Een vlucht te tellen voor het dagfond kampioenschap als deze tenminste niet korter is   

           dan Chimay (of vergelijkbare afstand).  

           1264 wil minimum afstanden, de vergadering stemt in met het bestuursvoorstel. 

9.2.2   Meldtijden: op de vraag van 1248 hoe te handelen geeft dhr. M. Kramer aan de 1
e
  

     duif z.s.m. te melden, en daarna b.v. na 10 duiven. Dhr. M. Beekman  

     wil de duiven pas op zondag op Teletekst..Bestuursvoorstel wordt aangenomen. 

9.2.4    Bestuursvoorstel ten aanzien van de wijze van vervoer: Postduif Halfweg wil dat  

            de duiven door de wagen van rayon B worden opgehaald.  

            Ook dhr. G. Weel wil dat deze duiven in de wagen van B vervoerd worden. 

            Bestuur gaat dit bekijken, bestuursvoorstel wordt aangenomen  

9.2.5    Wijze van lossen: bestuursvoorstel wordt aangenomen, dhr. F. Rodenburg wil 

  dat voor een aantal jaren vastleggen, maar het bestuur is daar vooralsnog niet voor. de              

  voorstellen van de verenigingen 1302, 1307, 1321, 1401, en 1416 zijn allen    

  verworpen. 

9.2.6 Wijze van lossen eerste twee (2) jonge duiven vluchten: Aangenomen. 

9.2.7 Intrekking ALV-besluit ten aanzien van het ophalen bij laatste twee (2) 

Dagfondvluchten: Aangenomen. 

9.3.1 Vliegprogramma 2013: Vliegprogramma twee (2) wordt aangenomen, dat betekent 

dat we een week later gaan beginnen. 

9.3.2 Oefenprogramma 2013: Programma twee (2) wordt aangenomen. 

9.4.1 Kampioenschappen: Aangenomen 

9.4.2 Voorstellen 1210, 1248, 1263 en 1307 om het 25/35 systeem te laten vervallen wordt 

verworpen. Dhr. F. Pfersich wil een schaduwuitslag naast het 25/35 systeem zodat de 

duiven die niet bij de eerste 25/35 staan geen punten kunnen wegdraaien. Dhr. J. Koek 

denkt dat het niet uitvoerbaar is. 

9.4.3 Bestuursvoorstel aftrekvluchten: Bestuursvoorstel verworpen. 

10.       Rondvraag: 1141 Vraagt, als we Sens willen vliegen, maar niet Nationaal, mogen wij  

            dan wel in eigen vereniging inkorven? Antwoord: Ja! Maar dan moet je de duiven wel  

            aanleveren bij een Nationaal inkorfcentrum. 

1259 Rond de Amstel wil weten hoe het met de fraudezaak met de chipringen staat. 

Hij vraagt waarom de vereniging daar tevoren niet is over ingelicht. De Voorzitter 

meldt dat het bestuur nooit tevoren aangeeft of er gecontroleerd wordt. En als er 

controle wordt uitgevoerd er medewerking verleend moet worden. De uitslag van dit 

onderzoek zal t.z.t door de commissie worden aangedragen. 

1264: Dhr. Kramer geeft aan tegen het voorstel van de NPO te zijn betreffende de 

uitbreiding van de Teletekstpagina’s, Als men de overbodige tekst tijdig weghaalt is er 

ruimte genoeg, en anders moet men tekst tijdelijk verwijderen en na het weekend er 

weer opzetten. Tevens geeft hij aan dat er voldoende Derbyringen in Noord Holland 

gekocht waren, en dat een reden zou moeten zijn deze te handhaven. 

      Hierna krijgt dhr. E. van Oorschot 5 minuten om zijn bevindingen te ventileren  

      aangaande de gang van zaken binnen de NPO. 

11.      Sluiting: om 11.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis. 


