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Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland 

d.d. 28-10-2011 

 
1. Opening: 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom en is 

 verheugd met de goede opkomst. Tevens haalt hij enkele punten aan, zoals de NPO 

 perikelen, zijn gezondheid en de problemen met de deuren. 

 

2. Appèl der afgevaardigden: 

 Van de 1501 leden waren er 1401 vertegenwoordigd. Dus 100 leden waren niet 

 vertegenwoordigd. Met kennisgeving waren 2 verenigingen afwezig, zonder 

 kennisgeving 3 verenigingen. 

 

3. Notulen vergadering d.d. 11-03-2011: 

 Deze worden akkoord bevonden. 

 

4. Bestuursmededelingen: 

4.1 Jeugdkampioenschappen: 

 Het bestuur roept op, de jeugdkampioenschappen in stand te houden en vraagt 

 medewerking hieraan. 

4.2 Noord-Hollandse Kampioenendag: 

 De voorzitter roept op om deze dag zoveel mogelijk aanwezig te zijn. 

4.3 Korte evaluatie vliegseizoen 2011: 

 Noord-Zuidlijn, de verdeling en aantal duiven. Noord is heel positief, in Zuid is dat 

 wat minder. Het vaststellen van de grens is moeilijk, hier gaan we niet over 

 discussiëren, het bestuur stelt deze vast. Het bestuur heeft alle aanbevelingen 

 aangehoord en zal hiermee aan de slag gaan.   

 Vliegseizoen: 

 In het begin was het goed, doordeweeks slecht en in het weekend goed weer. 

 Daarna ,vanaf van 4 juni, precies andersom. De voorzitter geeft aan dat Arie van Dam 

 en Cor Limmen hun uiterste best doen, maar je hebt niet alles in de hand. 

 Lossingstijden: 

 Uiteraard proberen alle betrokkenen het zo goed mogelijk te doen, de conclusie is 

 dan ook dat wat later lossen helemaal niet zo verkeerd is. 

 Theo Zwanenburg geeft dit ook aan in zijn onderzoek hiernaar.  

 Communicatie naar de leden toe: 

 Als er op zaterdag niet gelost kan worden, moeten er in zeer korte tijd beslissingen 

 genomen worden, om de leden hierover te informeren zijn we druk bezig hiervoor 

 een oplossing te vinden voor 2012. 

  

 De voorzitter deelt mee dat Carlo van Hazenbroek, i.v.m. drukke werkzaamheden, 

 bedankt heeft voor het afdelingsbestuur. Wij betreuren dit uiteraard ten zeerste.  

 De voorzitter roept op om aanvulling in het bestuur vanuit rayon B en D. 

 

 Het vervoer: Het jonge duivenseizoen was niet zo best, we hebbende brandstofprijs 

 niet doorberekend zoals we dat in maart hadden aangegeven, toch is er een hele 

 kleine plus qua vervoer. 
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 De heer A. Tromp 

 U zegt dat  we een kleine winst hebben maar men gaf steeds aan dat het vervoer 

 per rayon veel duurder zou worden, hoe kan dit? 

 Coördinator vervoer, de heer Ron Bos geeft hierover uitleg. 

 De heer M. Beekman 

 Deze komt terug op de lossingen, geeft aan dat er dit maar ook vorig seizoen, 

 lossingen waren die discutabel waren en vind dat we daar op een harde maar 

 fatsoenlijke manier op terug moeten komen. 

 De voorzitter geeft aan dat Noord Holland het landelijk gezien niet slecht gedaan 

 heeft. Ook wil hij dat de NPO tijdig aangeeft of we wel of niet op een losplaats 

 kunnen lossen. Dat zou voor de afdeling ook zeer welkom zijn, alleen zijn we in deze 

 afhankelijk van de informatie die wij krijgen. 

 Betalingen: De voorzitter geeft aan dat er nog ruim € 12.000,00 aan vrachtgelden 

 openstaan en dat dit z.s.m. voldaan moeten worden anders gaat de 10% regeling in,  

 bij niet betalen heeft dit consequenties voor 2012.  De duiven worden dan niet 

 opgehaald/vervoerd. 

 De heer Klaassen stelt voor een automatische incasso in te voeren. 

 De penningmeester Martijn kramer geeft aan dat dit niet zo eenvoudig is, b.v. als er  

 niet genoeg saldo op de rekening staat dan moet alles weer opnieuw ingevoerd 

 worden en dat kost geld. 

 

5. Algemene ledenvergadering NPO:  

 Nationale vluchten 

 De heer M. Kramer behandeld deze, o.a. de NIC, voor de Nationale Dagfond kan men 

 zich aanmelden als NIC, voor de Derby Sens zijn de NIC,s die door de afdeling zijn 

 aangewezen. 

 

6. Bestuursvoorstellen: 

6.1.1 Wijze van vervoer en lossen in 2012. 

 De heer Martijn Aarts vraagt naar de gang van zaken omtrent de bestuursvoorstellen. 

 De voorzitter geeft uitleg hoe e.e.a. gaat. 

 De heer L. Pronk wil wijziging van de voorstellen, het bestuur wijst dit af en de heer L. 

 Pronk dient een motie van wantrouwen in. Deze wordt in stemming gebracht en 

 verworpen. 

 De heer Carlo van Hazenbroek is het niet eens met de wijze van de africhtingen, we 

 hebben maar één africhting meer en wil ook op de 4
e
 africhting apart los. 

 1319 Snelpost Enkhuizen is het ook niet eens met de werkwijze. 

 De heer Beekman vindt het machtspolitiek en geeft zijn visie en vindt dit niet 

 democratisch. 

6.1.1 Bestuursvoorstel wordt aangenomen. 

6.1.2 De wijze van lossen in 2012. 

 Alle vluchten, met uitzondering van de eerste twee jonge duivenvluchten, 

 tegelijkertijd te lossen. 

 Wordt aangenomen. 

6.1.3  Het lossen van de eerste twee jonge duivenvluchten, in de lossingsgroepen 

 AB – CD – EF wordt na enige discussie aangenomen. 
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6.1.4  Het ophalen van de duiven op de laatste twee dagfondvluchten met een minimum 

 van vier manden of vier betalen. 

 Aangenomen. 

6.1.5 Gesplitste uitslagen op de midfond en Jonge duiven midfondvluchten. 

 De heer Timmer vraagt of er dan twee winnaars zijn in de afdelingsuitslag. 

 Antwoord, Er komt één uitslag, alleen gesplitst op Teletekst in Noord en Zuid naar 

 rato. 

6.1.6 Vastlegging t.a.v. het uitstellen van dagfondvluchten, eventueel naar maandag. 

 De heer Beekman wil dan wel weten welke vlucht er op volgt, omdat maandag een 

 dagfondvlucht en donderdag weer inkorven wel heel kort dag is. 

 De heer A. van Dam geeft aan dat er dan een probleem is met het melden van de 

 duiven en stelt voor de meldingen voor Teletekst van de Compuclub te halen. 

 Voorstel wordt aangenomen. 

  

 Verenigingsvoorstellen 

6.1.7  De heer J. v/d Weijden komt met een aanbeveling n.a.v. de discussies omtrent de 

  bestuursvoorstellen. Voortaan op tijd de bestuursvoorstellen naar de verenigingen  

 zenden, zodat men hierop kan inspelen via amendementen. 

 Het bestuur neemt de aanbeveling ter harte. 

 De heer C. van Hazebroek. 

 Rayon B heeft vergaderd en wij hadden wat voorstellen ingediend. Er was voldoende 

 draagvlak bij rayon B maar een rayon kan geen voorstellen indienen. Hij vraagt en wil 

 dat rayons voortaan wel voorstellen in kunnen dienen. 

 De rayons hebben geen status, maar kunnen wel door middel van de secretaris van 

 een vereniging in B, voorstellen indienen namens die verenigingen die het hiermee 

 eens zijn. 

1207  Wil geen Pommeroeul meer op het programma. 

1229  De heer Robbers uit ook zijn ongenoegen betreffende Pommeroeul en wil een 

 stemming hierover 

 Niet aangenomen. 

1246 Overgang van F naar B. 

 Aangenomen. 

1246a  De heer Timmer zegt dat iedereen in de afdeling kampioenschappen kan 

 behalen. En geeft enkele voorbeelden hiervan. 

1332 Problemen met de deuren en wil deze verwijderen. 

 De voorzitter geeft uitleg en zegt de vergadering toe dat de deuren aangepast zullen 

 worden. Het gaat steeds beter en geeft aan ook de convoyeurs goed te gaan 

 instrueren. 

 De heer van Dam geeft aan dat hij van tevoren heeft gezegd om er niet aan te 

 beginnen.  Jan Ladru heeft dat ook gezegd. Hij geeft ook aan dat de Geraldi systemen 

 niet goed werken. Ook Zuid Holland is ermee gestopt. 

 

6.2 Vliegprogramma 2012 

6.2.1 Nationaal Vliegschema. 

 Akkoord bevonden. 

6.2.2 Vliegprogramma. 

 Na enige discussie wordt dit aangenomen. 



4 

 

6.3 Oefenprogramma. 

 Na enige discussie wordt dit aangenomen. 

 

 

6.4  Vaststelling Kampioenschappen in afdeling - en rayonverband. 

6.4.1  Bestuursvoorstel aangenomen. 

6.4.2  Bestuursvoorstel t.a.v. onaangewezen deel afdelings- en  

               rayonkampioenschappen: het voorstel 25 oude duiven en 35 jonge duiven op  

               alle onderdelen wordt aangenomen.  

 6.4.3  Kampioenschappen in afdelings- en rayonverband geheel overeenkomstig  

               die van 2011 vast te stellen met in achtneming van het bovenstaande (25/35) 

- afdelingskampioenschappen prijsverhouding 1:4  

- Vitesse, Midfond, Dagfond, Jonge duiven, Natour, Supervitesse 15 

kampioenschappen, Overnacht fond 10 Kampioenschappen. 

- Op alle onderdelen 3 kampioensduiven 

- De punten voor de kampioenschappen Vitesse,Midfond, Jong, Supervitesse en Natour 

te behalen uit de rayon uitslagen. 

- De punten voor de kampioenschappen Dagfond en Overnachtfond te behalen uit de 

(gesplitste afdelingsuitslagen. 

- Hokkampioenschappen op de onderdelen Vitesse, Midfond, Dagfond, Overnachtfond, 

Jong, Natour, op elk onderdeel drie kampioenen te huldigen. 

- Rayonkampioenschappen, prijsverhouding 1:4 

- Vitesse, Midfond, Dagfond, Jong, Natour, Oude duiven, Generaal. Op deze 

onderdelen 10 kampioenen aan- en onaangewezen. Op alle onderdelen drie 

duifkampioenen 

- Puntensysteem voor alle onderdelen: Opdeelsysteem van 1000 naar 0 

- Aangewezen kampioenschappen: De punten van de vroegste duif van de eerste drie 

getekenden. 

 

7. Verslag Kascontrole commissie over het gevoerde financiële beleid van het 

 afdelingsbestuur 2010  (doorgeschoven) en financieel jaaroverzicht .  

 De heer J.v/d Weijden geeft een toelichting en laat weten wat de heer Boymans 

 allemaal doet voor de afdeling. Daar moeten we allemaal respect voor hebben. 

 Aanbevelingen zijn kleinere bedragen op een bankrekening (risicospreiding). 

 Voor het vervoer, jaarlijks € 15.000,00 tot € 17.000,00 in een fonds onder te 

 brengen om werkzaamheden te bekostigen t.b.v. het vervoer. 

 Stelt voor de penningmeester te dechargeren. 

 

8. Decharge financieel beleid 2010 

 Met algemene stemmen wordt de penningmeester decharge verleend over het 

 gevoerde financieel gevoerde beleid over 2010. 

 De penningmeester M. Kramer geeft aan dat de heer Boymans ongeveer 95% van alle 

 werkzaamheden voor zijn rekening neemt en zal onze dank, voor zijn inzet, aan hem 

 overbrengen.   

 

9. Rondvraag. 

 De heer Molenaar vraagt of het voorstel 25/35 voor 1 of 5 jaar is. 

 Antwoord is voor 1 jaar. 
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 De heer A. Polderman wil dat inactieve leden uit het ledenbestand worden gehaald 

 en wil dat dit aangekaart wordt bij de NPO. 

 Zijn reden hiervoor is dat er leden zijn overleden of al jaren geen duiven meer 

 hebben. 

 De heer van Oorschot heeft vernomen dat de NPO afscheid heeft genomen van de 

 aanklager de heer K. Hassing. Hij wil weten of het NPO bestuur hiertoe bevoegd was. 

 Antwoord van de heer W. Wijfje luidt: Het NPO bestuur heeft de aanklager 

 aangenomen en kan dus ook weer afscheid van hem nemen. 

 

 De heer Hendriks komt terug op de wedvlucht waar zijn vereniging maar 4 inkorvers 

 had. 

 De heer M. Kramer geeft aan dat de leden formeel niets aan te rekenen valt, alleen 

 de vereniging, deze heeft dan ook een berisping gekregen, evenals de andere 

 vereniging. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur en wenst iedereen wel thuis.  

 

  

  

  

  

  


