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Notulen:   Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2004 Akersloot 
 

1. Opening: 
 
 Om 20.13 heet voorzitter de aanwezigen welkom met de vaststelling dat die 13 minuten vertraging vanavond 

moeten worden ingehaald omdat hij van plan is de vergadering op een redelijke tijd te kunnen besluiten. Hij 
zegt verheugd te zijn met de grote opkomst waaruit altijd weer de betrokkenheid van de verenigingen blijkt. Hij 
deelt verder mede dat maar liefst drie bestuursleden, de heren Kooring, Kok en Boymans wegens vakantie 
afwezig zijn. Verder deelt hij mee dat de agenda nogal beladen is en dat hij per agendapunt zal toelichten hoe 
een en ander zal worden behandeld. Na het gebruikelijke verzoek om het roken tot aan de pauze achterwege te 
laten, verklaart hij de vergadering voor geopend. 

 
2. Appèl afgevaardigden: 

 
Van de 70 verenigingen met in totaal 2040 leden zijn uit 66 verenigingen 1931 leden vertegenwoordigd. 109 
leden, afkomstig uit vier verenigingen zijn dus niet vertegenwoordigd. 

 
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 4 maart 2004: 

 
Onder dank van de voorzitter worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen: 
 
 Voorzitter meldt dat de huldiging van de jeugdkampioenen zal plaatsvinden op 21 januari 2005 bij PV de 

Koerier in Wormerveer. Omdat nogal wat jeugd op de zaterdag ook aan andere sporten doet, is besloten de 
huldiging dit keer om 19.30 te laten starten. Voorzitter nodigt ook de seniorleden uit eens een kijkje te komen 
nemen bij deze jeugdhuldiging. 

 
 Naar aanleiding van bestuursmededeling 4.4 waarin het bestuur aangeeft in de jaarvergadering met een voorstel 

te willen komen inzake beleid bij lossingen onder extreme weersomstandigheden, reageert de heer A. van Dam 
enigszins gereserveerd en zegt een afwachtende houding te zullen aannemen. Hij vreest dat te veel vastgestelde 
regels zullen leiden tot minder mogelijkheden om te lossen en dat kan nooit de bedoeling zijn, aldus de heer van 
Dam.  

 
5. NPO vergadering d.d. 23 oktober 2004. 
 
 Voorzitter licht toe dat de gehele agenda inclusief bijlagen zoals het reglement vervoer en lossingen al in het NP 

Orgaan gepubliceerd zijn. Wel licht hij toe dat voor wat betreft het reglement lossingen de zaak nog niet zo 
eenvoudig ligt. De NPO zou een en ander eerst in een voorzittersoverleg aan de orde hebben gesteld, echter dit 
is niet gebeurd. Omdat er te veel vragen en onduidelijkheden in dit stukje reglement zitten zullen de kiesmannen 
van Noord-Holland er op aandringen dat dit agendapunt nog niet in stemming zal worden gebracht. Het is 
verstandig om eerst deze onduidelijkheden nog eens goed met elkaar te bediscussiëren alvorens erover gestemd 
kan worden.  

 
De heer van Dam is blij met de toelichting van voorzitter en is het ermee eens dat de kiesmannen als voorgesteld 
zullen reageren. 
 

 Zie verder voor het verloop en de verslaglegging van deze vergadering, het NP-Orgaan. 
  
6. Verenigings- en bestuursvoorstellen: 
 
6.1 Lossingsvolgorde.
 
 Bij het afdelingssecretariaat waren over dit onderwerp twee voorstellen ingediend waarvan niet duidelijk was of 

deze door PV Atoom of door individuele leden waren ingediend. Navraag in de vergadering aan de 
afgevaardigden leverde op dat deze niet door het bestuur van PV Het Atoom waren ingediend. Beide voorstellen 
zullen daarom niet worden behandeld.  
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 Verder waren over dit onderwerp door verenigingen totaal 12 stuks voorstellen exclusief subvoorstellen 

ingediend. Alle voorstellen gingen over lossing in eens, in twee of in meerdere groepen, of waren ingediend als 
amendement op het bestuursvoorstel 6.1.7.  

 De verenigingen werden in de gelegenheid gesteld om hun voorstellen toe te lichten, wat door diverse 
afgevaardigden ook werd gedaan.  De verenigingsvoorstellen behaalden geen meerderheid van stemmen. Voor 
de letterlijke tekst van de voorstellen wordt verwezen naar de definitieve agenda.  

 Voorzitter lichtte toe dat vervolgens het bestuursvoorstel zou worden behandeld en daarna de amendementen 
hierop van verenigingen, omdat dan duidelijk zou voor welk principe zou zijn gekozen. Bovendien betroffen dit 
dan nog slechts amendementen met betrekking tot de volgorde van lossing van de eerste drie jonge 
duivenvluchten. 

 
 Het bestuur had voorgesteld om de wijze van lossing te hanteren zoals deze in 2003 werd gehanteerd, d.w.z. 

alle vluchten uitgezonderd de eerste drie vluchten voor jonge duiven gezamenlijk te lossen. De eerste drie 
vluchten voor jonge duiven te lossen in twee groepen, de rayons A+B+C en de rayons D+E+F.  

 
 Diverse sprekers bepleitten de voor- en nadelen van het bestuursvoorstel, voerden betoog voor handhaving van 

het systeem van 2003 of ondersteunden juist het bestuursvoorstel. Nadat geen van de afgevaardigden nog het 
woord vroeg bracht voorzitter het bestuursvoorstel in stemming. Dit werd met 85% van de stemmen, onder luid 
applaus uit de zaal, aangenomen. 

 
 Hierna werden de amendementen behandeld. Het amendement van BVZ wat neerkwam op een lossing van de 

eerste drie jonge duivenvluchten in twee groepen, te weten rayon A+B en C+D+E+F, werd met 828 stemmen 
voor en 1103 stemmen tegen, verworpen. De overige amendementen werden met grote meerderheid 
verworpen. 

 
6.2 Lossingsvolgorde voor meerdere jaren vaststellen

 
Met grote meerderheid van stemmen besloot de vergadering in te stemmen met het bestuursvoorstel om de 
gekozen volgorde van lossing voor minimaal drie jaar vast te stellen. Desgevraagd, zegde voorzitter de 
vergadering wel toe dat indien er zich omstandigheden zouden aandienen die dit besluit onverantwoord zouden 
laten worden, hierop terug te komen en alsnog de ledenvergadering in de gelegenheid te stellen om met 
voorstellen te komen. 

 
 
6.3 Vliegprogramma 2005
 
 Ook over dit onderwerp waren zeer veel voorstellen en amendementen ingediend. 27 agendapunten waren aan 

dit onderwerp geweid. Eigenlijk kwam het er op neer dat eerst een keuze diende te worden gemaakt uit drie 
principe voorstellen. Daarom was de strekking van alle voorstellen en amendementen gegroepeerd geagendeerd 
naar deze principevoorstellen. 

 PV Rond de Amstel, PV Zaanstreek Noord en het bestuur waren de bedenkers van de drie principes. 
 Als eerste werd behandeld het voorstel van Rond de Amstel. Dit werd toegelicht door de heer Wijfje. 
 Voorzitter complimenteerde de vereniging met dit voorstel omdat het prima was onderbouwd maar omdat het 

bestuur het niet met alles eens was liet het toch haar eigen bestuursvoorstel prevaleren. 
 De heer van Dam bracht nog in dat het voorstel van zijn vereniging om geen Hensies te willen vliegen ook 

direct aan de orde was bij dit voorstel. Voorzitter dankte de heer van Dam voor deze opmerking. 
 Nadat voorzitter de vergadering had gevraagd of er verder over dit voorstel nog iemand het woord wilde voeren, 

en hierop niemand meer reageerde, werd het voorstel in stemming gebracht. Het werd met grote meerheid van 
stemmen verworpen. Desondanks dankte voorzitter PV Rond de Amstel voor de moeite. 

 
 Daarna werd in behandeling genomen het voorstel van Zaanstreek Noord. Ook de hierbij apart ingediende 

voorstellen werden hierbij betrokken. Ook bij deze voorstellen kregen diverse sprekers de gelegenheid om hun 
zegje te doen. Uiteindelijk werd over dit voorstel gestemd op afroep omdat het kaart opsteken geen 
duidelijkheid bood. Na telling van de stemmen bleken voor dit voorstel 865 leden voor, 967 tegen en waren er 
99 blanco stemmen. Daarmee was ook dit voorstel verworpen. 

 
 Vervolgens concludeerde voorzitter dat dan het derde principe, het bestuursvoorstel overbleef. Behoudens de 

heer Wijfje, die met een hevige uitval aan het adres van de voorzitter ook hierover stemming eiste, stemde de 
gehele vergadering hiermee in. 
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 Daarna werden de amendementen op het principe van het bestuursvoorstel behandeld. Het eerste amendement  

betrof om het programma een week later te starten. De verenigingen 1202, 1207, 1253 en 1259 hadden dit allen 
voorgesteld. Dit amendement werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Een en ander houdt in dat 
gestart zal worden op 9 april en dat de wedvlucht Kapellen zal worden geschrapt als vitessevlucht. 

  
 De overige amendementen en wijzigingsvoorstellen werden een voor een behandeld (zie voor de letterlijke 

tekst, de definitieve agenda). Geen van de amendementen en voorstellen behaalden verder een meerderheid van 
stemmen.  

 Uitzondering hierop vormden twee voorstellen om bij oostenwind van de kust weg te blijven en voor dit soort 
situaties tijdig duidelijkheid te bieden. De vergadering stemde in met het advies van het bestuur om voor dit 
soort situaties in de jaarvergadering met een beleidsvoorstel te komen.  

 Tevens werd het voorstel van Insulindepost aangenomen dat inhield om niet vanaf Hensies te gaan lossen maar 
vast te houden aan Houdeng. 

 Ook het voorstel van Rond de Amstel werd gehonoreerd wat inhield dat de laatste dagfondvlucht tevens een 
NPO vlucht zal zijn. 

 Op verzoek van Zaanstreek Noord zal het afdelingsbestuur bij de NPO aan de orde stellen de westelijke ligging 
van Le Mans, hoewel dit een breed gedragen idee is en ondersteund door meerdere afdelingen. 

 Als laatste agendapunt onder het onderwerp vliegprogramma had Zaanstreek Noord voorgesteld om Orleans 
jonge duiven weer op het programma te krijgen. Voorzitter vroeg of de vergadering dit idee ondersteunde. Dat 
deed de vergadering in grote meerderheid. Voorzitter kon ook melden dat Noord-Holland hierin niet alleen 
stond en zegde toe dit bij de NPO opnieuw aan de orde te stellen. Het gaat dan om 2006 omdat de nationale 
concoursen voor 2005 al zijn vastgelegd. 

 
 Een en ander betekent dat de vergadering het onderstaande vliegprogramma heeft vastgesteld als het definitieve 

vliegprogramma voor 2005. 
 

Datum Vitesse Midfond Dagfond Jong Natoer Overnacht 
       
       
09-04 Meer      
16-04 Duffel      
23-04 Strombeek      
30-04 Houdeng      
07-05 Chimay      
14-05 Houdeng  Ablis   (reserve NPO)    
21-05  Peronne     
28-05  Peronne Orleans              NPO    
04-06  Peronne     
10-06      Bordeaux             SNZH
11-06  Peronne Le Mans             NJC    
17-06      St Vincent            NAT  
18-06  Morlincourt     
24-06      Montauban          SNZH
25-06   Bourges             NPO Meer   
02-07  Chantilly  Duffel   
08-07      Mont de Marsan  NAT 
09-07   Tours                 NPO Strombeek   
15-07      Bordeaux             SNZH
16-07    Houdeng   
23-07   Chateauroux      NPO Chimay   
29-07      Bergerac              NAT 
30-07    Peronne       NPO   
06-08    Morlincourt   NPO   
13-08     Meer  
20-08     Kapellen  
27-08    Ablis (Nat) Duffel  
03-09     Strombeek  
10-09     Houdeng  
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6.4 Oefenprogramma 2005. 
 
 Het voorstel van PV Gevleugelde Vrienden om de oude duiven in drie aparte groepen te lossen werd met grote 

meerderheid van stemmen verworpen. 
 
 Daarna werd het bestuursvoorstel oefenprogramma behandeld. Het bestuursvoorstel voorzag in een veel 

gehoorde wens om wat flexibeler om te gaan met het programma indien een oefenvlucht vanwege 
weersomstandigheden geen doorgang kan vinden. Daarom had het bestuur aan het einde van de africhtingen 
voor de jonge duiven en voor de navluchten een reservedatum geprikt. Mocht er onverhoopt een africhting voor 
jonge duiven of voor de navlucht vervallen dan kan gewoon het programma worden doorgeschoven tot en met 
de reservedatum. 

 
 Omdat bij het vliegprogramma was aangenomen dat dit een week later zou starten dan was voorgesteld werd 

tevens besloten om de oefenvluchten voor oude duiven eveneens een week op te schuiven. 
 
 Aldus werd met algemene stemmen het onderstaande oefenprogramma vastgesteld als het definitieve 

oefenprogramma 2005.  
 

Inkorven Lossing Station Lossing Rayon 
       
vr 25-03 za 26-03 Alphen ad Rijn 2 lossingen AB - CF 
vr 25-03 za 26-03 De Meern 1 lossing DE 
di 29-03 wo 30-03 Gorinchem 2 lossingen ABC – DEF 
vr 01-04 za 02-04 Geertruidenberg 2 lossingen ABC – DEF 
       
ma 23-05 di 24-05 Heemskerk 1 lossing A 
ma 30-05 di 31-05 Alphen ad Rijn 4 lossingen A – B – C - F 
ma 30-05 di 31-05 De Meern 2 lossingen D – E 
ma 06-06 di 07-06 Gorinchem 6 lossingen A,B,C,D,E,F 
ma 13-06 di 14-06 Geertruidenberg 3 lossingen AB – CF – DE 
vr 17-06 za 18-06 Geertruidenberg 3 lossingen AB – CF – DE 
ma 20-06 di 21-06 Reservedatum   
       
ma 25-07 di 26-07 Alphen ad Rijn 4 lossingen A – B – C - F 
ma 25-07 di 26-07 De Meern 2 lossingen D – E 
ma 01-08 di 01-08 Gorinchem 3 lossingen AB – CF – DE 
vr 05-08 za 06-08 Geertruidenberg 3 lossingen AB – CF – DE 
ma 08-08 di 09-08 Reservedatum   
       

 
 Op alle oefenvluchten kunnen zowel jonge als oude duiven worden ingekorfd. 

  
 Inmiddels is gebleken dat de geplande oefenvlucht op maandag 28 maart gelijk valt met 2e paasdag, daarom is 

besloten deze een dag op te schuiven. Dit is verwerkt in bovenstaand schema 
 
6.5 Invliegduiven
 
 Over dit onderwerp waren door Alcmaria Victrix en door PV Den Helder voorstellen ingediend om het systeem 

invliegduiven te behouden zoals het nu is. Door Zaanstreek Noord was juist een verruiming van het systeem 
invliegduiven ingediend voor alle vluchten op de vitesse, de midfond, de jonge duiven en de natour. 

 Het afdelingsbestuur had voorgesteld om op alle vitesse, midfond, dagfond, jonge duiven- en natourvluchten 
tevens africhtingen te organiseren waardoor het gehele systeem van invliegduiven voor Noord-Holland 
overbodig zou worden. Per vereniging zou dan mogen worden bepaald of gelegenheid wordt geboden tot het 
africhten van de duiven tegelijk met de wedvluchten. 

 
 Over dit onderwerp werd zeer breed gediscussieerd. Met name gebrek aan controle op ingekorfde duiven en 

wellicht verwarring over of de duiven nu wel of niet in aparte manden moesten waren onderwerp van discussie. 
Ook werd onder de aandacht gebracht dat door dit systeem de wedvluchten kleiner zouden worden. 

 Uiteindelijk werd op afroep over dit onderwerp gestemd.  



 
 

5

 De vergadering koos er voor, met 642 stemmen voor, 1042 tegen en 207 stemmen blanco, om geen 
africhtingsvluchten te organiseren tegelijkertijd met de wedvluchten. E.e.a. betekent dat de invliegduiven van 
toepassing blijven. Dit houdt in dat de liefhebber kan kiezen om tot de datum van 1 juni al zijn ingekorfde 
duiven, in het concours of buiten het concours te laten meevliegen. Tevens houdt dit in dat op alle zeven de 
jonge duivenvluchten evenals in 2004 oude duiven kunnen worden ingekorfd tegelijk met de jonge duiven. Per 
vereniging kan worden bepaald of men hiertoe de gelegenheid zal bieden. 

 
 
6.6 Kampioenschappen in afdelings- en rayonverband.
 
 PV Ons Genoegen (1401), PV Rond de Amstel en PV Zaanstreek Noord hadden voorstellen ingediend om het 

vorig jaar genomen besluit om de kampioenspunten voor de dagfond en de overnachtfond uit de rayonuitslagen 
te halen, terug te draaien. 

 Deze voorstellen werden breed ondersteund, waarmee de punten voor de dagfondvluchten en voor de 
overnachtfondvluchten tellend voor de afdelingskampioenschappen weer zullen worden gehaald uit de 
afdelingsuitslagen. 

 
 Het voorstel van PV de Koerier (1266) werd besproken. Dit ging over het invoeren van een aftrekvlucht voor 

elk kampioenschap. Het afdelingsbestuur had om het voorstel een kans van slagen te geven enkele 
uitgangspunten voor de werkwijze aan dit voorstel toegevoegd. 

 
 Na discussie werd met meerderheid van stemmen besloten, dat Noord-Holland geen aftrekvlucht per categorie 

zal gaan hanteren. 
 
 Gestemd werd vervolgens over het bestuursvoorstel over de vaststelling en het aantal kampioenen per onderdeel 

en de te hanteren werkwijze. Met inachtneming van de wijziging als hierboven aangegeven werd het 
bestuursvoorstel met algemene stemmen als volgt vastgesteld.  

 
 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. 
 Hokkampioenschappen op de onderdelen Vitesse, Midfond, Dagfond, Overnacht, 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 1. 
Rayon 1 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. 

  
6.7 Teletekstvermeldingen en Jeugd.  
 

Besloten werd op voorstel van Zaanstreek Noord, dat in het vervolg de eerste tien duiven zullen worden vermeld 
en niet meer de eerste tien liefhebbers. 
De vergadering stemde in met het advies van het bestuur om in contact te treden met de jeugdcommissie om te 
bespreken of het wellicht mogelijk is om door Compuclub jeugduitslagen te laten maken. Dit naar aanleiding 
van een voorstel van Zaanstreek Noord met als argument dat tijdige uitslagen met tussenstanden wellicht 
stimulerend zullen werken voor deelname door de jeugd. 
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6.8 Vervoer en inkorven. 
 

Door diverse verenigingen waren voorstellen ingediend met betrekking tot de belading van de containers, tot 
het vaststellen van overlaadschema’s, over het vervoer van alle duiven van een rayon in een container, en over 
het instellen van inkorfcentra voor dagfondvluchten, alswel het aanschaffen van boxen door de afdeling. 
 
Het bestuur had over deze onderwerpen het advies uitgebracht hierover niet te stemmen, de opmerkingen mee 
te nemen en hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen voor zover dit efficiënt verantwoord is en tevens om 
een aantal van deze zaken voor te leggen aan de vervoerscommissie en aan de commissie kostenbeheersing. 
Maar vooral om de eindbeslissingen over te laten aan het bestuur. De vergadering kon zich met grote 
meerderheid vinden in dit advies.  

 
6.9 Meldingsplicht. 
 

Aan de hand van voorstellen van PV Insulindepost en PV Egmonds Luchtpost werd besloten, met kleine 
meerderheid van stemmen, 928 voor, 835 tegen en 168 blanco, om de meldingsplicht voor alle afdelings- en 
rayonvluchten af te schaffen. Voor nationale en NPO vluchten, blijft de meldingsplicht bestaan. Het is aan de 
verenigingen om met haar leden te bespreken hoe zij het tijdstip van uitslaan zullen bepalen.  

 
 Over het voorstel van Egmonds Luchtpost om het tijdstip van uitslaan te verruimen behoefde niet te worden 

gestemd. Het is al toegestaan als verenigingen er voor kiezen om bijvoorbeeld altijd om 16, 17, 18 of 19 uur uit 
te willen slaan. Als de aanlevering maar plaatsvindt op de wedvluchtdag.  

 
6.10 Stemmingen in vergaderingen.
 
 Op verzoek van PV BVZ stemde het bestuur ermee in dat indien verenigingen daar prijs op stellen en daartoe 

een verzoek indienen, zij achteraf een overzicht van het stemgedrag (mits op afroep gestemd is) kunnen 
ontvangen.  

 
7. Rondvraag. 
 

PV  de Zwartkras verzocht duidelijkheid over de afspraken die bij de fusie van Noord-Holland waren gemaakt 
over het teruggeven van de boxen aan de Amsterdamse verenigingen. 
Voorzitter zegde toe dat hierover schriftelijk een antwoord zal worden verzonden naar de vereniging.   
 
De heer R. Bos vroeg of het mogelijk was om in het vervolg de post per E-mail te verzenden. Volgens hem 
waren nog slechts14 verenigingen niet per E-mail te bereiken. 
Voorzitter zegde toe dat een en ander al binnen het bestuur besproken was en dat het streven er op is gericht om 
inderdaad op enig moment op deze wijze aan het werk te gaan.  
 
De heer Liefting vroeg aandacht om zo snel mogelijk de lossingstijden op teletekst vermeld te krijgen. 
Voorzitter antwoordde dat dit altijd al gebeurt, maar blijft er op toezien dat dit ook in de toekomst zo blijft. 
 
De heer van Dam meldde benieuwd te zijn naar de brief van het afdelingsbestuur m.b.t. de vraag van PV de 
Zwartkras betreffende het eigendomsrecht van de manden van de Amsterdamse verenigingen. Voorzitter zegde 
de heer van Dam een kopie toe. Voorts sprak de heer van Dam zijn bezorgdheid uit over de kwaliteit van de 
gummiringen en ook over het verschijnsel dat er blijkbaar identieke series in omloop zouden zijn. Voorzitter 
deelde zijn bezorgdheid en zal bij de NPO navraag doen of en hoe dit mogelijk is. 
 

8. Sluiting. 
 
 Inmiddels was het 23.35 uur geworden. De agenda was behandeld, de voorzitter sprak zijn waardering uit voor 

de langdurige concentratie die de afgevaardigden hadden weten op te brengen, hij dankte allen voor de positieve 
inbreng en de betrokkenheid bij de afdeling in het bijzonder en sloot de vergadering met een gemeend wel thuis 
aan allen. 

 
 
Jan Koek,  secretaris. 
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