NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP
5 MAART 2009 TE AKERSLOOT.
1.

OPENING.
De voorzitter de heer Cees de Wildt opent de vergadering om 20.15 uur.
Hij heet iedereen van harte welkom en spreekt de wens uit op een positieve en
constructieve vergadering.
Hij vraagt een moment stilte voor de overledenen en in het bijzonder voor de heren
Floor Ruyter en Theo de Winter.

2.

APPÈL DER AFGEVAARDIGDEN.
Van de 1645 leden waren er 1251 vertegenwoordigd.
Afwezig met bericht:
3 verenigingen
Afwezig zonder bericht:
12 verenigingen

3.

BEHANDELING NOTULEN D.D. 23 januari 2009
6.4.21 De heer A. van Dam geeft nog een toelichting op de onrechtmatige vlucht
Chantilly 2008. Dit was onjuist.
Bij de rondvraag staat abusievelijk vermeld de heer v/d Hulst, met de vraag naar de
stand van zaken omtrent de tuchtzaak van de heer van Soest, dit moet zijn de heer v/d
Roest.
Voor het overige goedgekeurd.
4. INGEKOMEN STUKKEN EN BESTUURSMEDEDELINGEN

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Er zijn geen ingekomen stukken.
Informatieboekje zal worden uitgegeven op de afhaaldag.
Het overzicht van commissies en de hierin zittende leden is definitief vastgesteld.
Communicatie loopt redelijk goed.
De heer P. Laan zal voorgesteld worden als kandidaat N.P.O bestuur.
De klokken/concours/controle commissie, bij monde van de voorzitter de heer Elbert
Uithuisje doet aanbevelingen omtrent de controles en geeft aan dat het niet de
bedoeling is, zoveel mogelijk liefhebbers uit concours te halen maar juist erin te
houden. Dit gaat om ongeveer 15 gevallen per seizoen en betreft in de meeste gevallen
fouten bij het inkorven. Hij pleit ook voor aanscherping van de reglementen. Ook deelt
hij mee dat het absoluut verboden is om duiven in te korven die niet zijn ingeënt tegen
paramixo.
Het verzoek om een rolcontainer voor het laden heeft de aandacht en zal z.s.m.
gehonoreerd worden.
Martijn Kramer doet verslag van de tuchtzaak omtrent de heer van Soest. Deze zal
worden geplaatst, daar geen fraude is aangetoond.
De tuchtzaak omtrent de heer de Wolf heeft geleid tot het ontnemen van lidmaatschap
gedurende 15 jaar en een boete.

5.

BEHANDELING AGENDA N.P.O VERGADERING
Deze in de vergadering behandeld en de aanbevelingen aan de kiesmannen, met
mandaat, meegegeven.
De behandeling van 2 nationale vluchten . Aanvragen Nationale kampioenschappen.
Midfondvlucht als teletekstvlucht aanwijzen.
Op SBS zullen alle berichten geplaatst worden (pagina 861)
Wat betreft de verkiezing voor het N.P.O bestuur hebben de kiesmannen een vrij
mandaat. Ook de vacature van de directeur NPO (de heer Ebben vertrekt) heeft de
aandacht.
Martijn Kramer deed verslag van de buitengewone ledenvergadering d.d. 17 februari
2009, welke geheel in het teken van de bestuurscrisis stond.

6.

BEHANDELING JAARVERSLAG SECRETARIS.
Zonder op of aanmerkingen van de vergadering goedgekeurd.

7.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE OVER HET GEVOERDE
FINANCIELE BELEID VAN HET AFDELINGSBESTUUR.
De kascontrolecommissie bij name van de heren Cees Kramer en Michel Verweij
betuigen hun tevredenheid met het gevoerde beleid en complimenteren de
betrokkenen. Correct en overzichtelijk.

8.

BEHANDELING FINANCIEEL JAAROVERZICHT NOORD-HOLLAND.
De dieselprijzen zijn hoog geweest en door de oostenwind zijn er zware verliezen
waardoor minder manden aangeleverd werden.. Dit was het eerste jaar met aparte
containers per rayon tot aan de franse grens. De kosten van het vervoer zijn binnen de
begroting gebleven. Voorzitter meldt dat het bestuur bijzonder tevreden is over de
inzet van de vluchtenpenningmeester, de heer Huub Boymans.
De deposito s zullen van 2 naar 3 gespreid worden. We hebben nog 1 jaar DSB.
Ook wordt nog een oproep gedaan aan de verenigingen om aan hun
betalingsverplichtingen te voldoen.
Voorzitter meldt dat de heer Verweij zich heeft teruggetrokken als lid van de
kascontrolecommissie. Hij dankt de heer Verweij voor diens jarenlange inzet.
De heer J.v/d Weijde is bereid gevonden om de ontstane vacature in te vullen.

9.

DECHARGE OVER HET GEVOERDE FINANCIËLE BELEID.
Onder applaus heeft de algemene vergadering decharge verleend over het
gevoerde financiële beleid van het afdelingsbestuur.

10.

BEHANDELING BEGROTING 2009 AFDELING NOORD-HOLLAND
De penningmeester licht op hoofdlijnen de begroting toe, welke in samenwerking
tussen de penningmeester en de vluchtpenningmeester tot stand is gekomen.
De heer van de Weel memoreert dat er een grote terugloop is in de duivensport.
Daar is rekening mee gehouden in de begroting.
Onder applaus wordt de begroting goedgekeurd en vastgesteld.

11.

VERKIEZING LEDEN AFDELINGSBESTUUR.
Zoals bekend is er in het bestuur een vacature voor de functie van afdelingsvoorziter.
Nadat de heer S.M.
Bakker zich heeft teruggetrokken als adviseur van het bestuur en daarmee als voorzitter
van leden- en bestuursvergaderingen, is het noodzakelijk een
voorzitter te kiezen. Het
bestuur heeft bestuurslid commissaris C.J. de Wildt bereid
gevonden om de functie
van afdelingsvoorzitter te bekleden.
Omdat geen tegenkandidaten zijn gesteld stelt het bestuur voor om in functie van
voorzitter van afdeling Noord-Holland te benoemen de heer C.J. de Wildt.
Onder applaus van de vergadering werd de voorzitter bij acclamatie gekozen.
Volgens het rooster van aftreden zijn in de jaarvergadering van 2009 aftredend en
herkiesbaar:
De afdelingssecretaris mevrouw T.H.G.M. van Santen.
Bestuurslid commissaris de heer M. Schaap.
Omdat geen tegenkandidaten zijn gesteld stelt het bestuur voor te herbenoemen in de
functie van afdelingssecretaris mevrouw T.H.G.M. van Santen en in de functie van
bestuurslid commissaris de heer M. Schaap.
Onder applaus van de vergadering werden de zitting hebbende secretaris en de
commissaris per acclamatie herkozen.
Het bestuur heeft een kandidaat bereid gevonden om zitting te nemen in het
afdelingsbestuur als bestuurslid commissaris. Het betreft hier de heer P.F. Luiten van PV
AZV Alkmaar. Omdat verenigingen verder geen kandidaten hebben gesteld, stelt het
bestuur voor te benoemen in de functie van bestuurslid commissaris de heer P.F. Luiten.
Onder applaus van de vergadering werd de nieuwe commissaris per acclamatie gekozen.

12.

VERKIEZING KIESMANNEN LEDENVERGADERINGEN N.P.O.
Kiesmannen
C.J.N. de Wildt
M. Kramer.

Reserve
D.M.A. Schaap

De kiesmannen zijn benoemd voor een periode van een jaar.
13.

BEHANDELING VERENIGINGS- EN BESTUURSVOORSTELLEN.
Geen voorstellen

14.

WAT VERDER NOG TER TAFEL KOMT, TEVENS RONDVRAAG.
Edwin van Oorschot:
Naar aanleiding van het negatieve resultaat voor het afdelingsbestuur inzake de
tuchtzaak van de heer van Soest,

Martijn voert aan dat de duif niet op naam stond maar de aanklacht richtte zich op een
onwaarschijnlijke snelheid. En dat is niet gehonoreerd door het college.
We hebben deze zaak verloren en dat is het.
De heer Rodenburg:
Deze vraagt om de voortgang m.b.t. het vervoer.
Ron Bos geeft aan dat de firma Spaans afgehaakt heeft
Schoorl en v/d Veldt zullen het vervoer continueren en er is nog onderhandeling
gaande met anderen.
Het bestuur krijgt ook de complimenten.
Op 28 maart is de afhaaldag voor de bestelde artikelen bij de firma Beets.
Ook zullen er signalen naar de oud bestuursleden, voor bewezen diensten, afgegeven
worden.
15.

SLUITING.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

.

