OTULE VA DE ALGEMEE LEDEVERGADERIG OP
29 OKTOBER 2010 TE AKERSLOOT.
1.

OPEIG.
De voorzitter de heer Cees de Wildt opent de vergadering om 20.00 uur.
Hij heet iedereen van harte welkom en spreekt de wens uit op een positieve en
prettige vergadering. Hij spreekt namens het bestuur, zeer verheugd te zijn over de
goede opkomst. Ook spreekt hij over een gespleten vergadering i.v.m. de nog te
houden N.P.O. vergadering waarin het agendapunt Vlucht naar de toekomst behandeld
zal worden. De uitkomst hiervan zal bepalend worden voor het vliegprogramma 2011
en de daaraan verbonden voorstellen . Derhalve zal eind januari een vervolg
vergadering plaatsvinden omtrent deze zaken.

2.

APPÈL DER AFGEVAARDIGDE.
Van de 1602 leden waren er 1458 vertegenwoordigd.
Afwezig: 7 verenigingen

3.

BEHADELIG OTULE D.D. 05-03-2010
De heer Edelenbosch vraagt naar de stand van zaken omtrent deposito’s en of er
achtergestelde deposito is. De heer M. Kramer geeft aan dat er geen achtergestelde
deposito’s zijn en van de DSB bank moeten we wachten op de curator. Er zijn geen
nadelige situaties ontstaan voor de afdeling.
De afgevaardigde van P.V. den Helder stelt dat deze vergadering ongeldig is, hij heeft
deze boodschap van zijn bestuur meegekregen.
De heer M. Kramer weerlegt dit. Er is n.l. tijdig gecommuniceerd dat alles een week
opgeschoven is. Ook de data zijn correct aangehouden.
Verder zonder aanmerkingen goedgekeurd.

4.
BEHADELIG VA BESTUURSMEDEDELIGE
4.1 + De Noord-Hollandse Kampioenendag gaat gewoon door.
4.2
4.3
De voorzitter Cees de Wildt geeft aan dat het een moeilijk seizoen was.
Grotendeels door weersomstandigheden. De nood gedwongen lossings veranderingen
gaf veel ergernis en commotie onder de leden, uiteraard voor en tegenstanders.
Soms met zeer vervelende opmerkingen dat het bestuur maar wat aan rommelt.
Daarom doet hij uit de doeken hoe het werkt. Alles gaat in overleg met de
verantwoordelijken zoals met lossingscoördinator Arie van Dam. Het welzijn van de
duiven staat voorop, daar mag geen misverstand over bestaan.
Wel begrijpt het bestuur dat sommige specialisten teleurgesteld zijn als een vlucht
afgelast of terug gebracht wordt. Maar hij vraagt begrip van de leden voor de situatie
zoals deze zich voorgedaan heeft. Anders kan er een motie van wantrouwen ingediend
worden. Dit ging de vergadering te ver. Het bestuur en de lossingsverantwoordelijke
doen hun uiterste best maar de duiven komen op de eerste plaats.
Michel Beekman is het hier niet mee eens en vindt dat er gereageerd moet kunnen
worden. Hij vindt dat er een paar slechte lossingen zijn geweest, waarop de voorzitter
zijn medewerking vraagt om zijn bevindingen ten dienste van de afdeling te stellen.
Vervolgens memoreerde de heer Beekman ook dat het besluit van het
lossingsprotocol op de eerste navlucht niet juist was. Dit was n.l. op het
voorzittersoverleg aan de orde geweest en hebben we de mening gepeild.
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1241 geeft aan dat er 4 of 5 verenigingen tegen de groepslossing waren op De eerste
navlucht.
1332 is het met Michel Beekman eens en vind dat dit met de verenigingen besproken
had moeten worden.
4.4

De voorzitter doet nog een verzoek om leden voor het bestuur, met name uit B en D
daar deze niet vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
Mededeling van dhr. Piet Springer:
De kampioenenboeken van de afdeling komen aankomende week.
WHZB formulieren staan bij de Compuclub op de site. Volende week krijgen de
verenigingen een mail hoe het werkt.

5.

VERSLAG ALGEMEE LEDEVERGADERIG D.D. 31 MEI 2010.
Martijn Kramer geeft aan dat de voornaamste reden was dat men de leden niet heeft
kunnen raadplegen.
Behandeling agenda .P.O. d.d. 06-11-2010.
Voorstel afd. 6 Noord-Holland over onwaarschijnlijke snelheid.
De N.P.O. heeft negatief geadviseerd, daarop gaan de kiesmannen zeker reageren.
Over het voorstel van afdeling 11 m.b.t. uitbreidingstijd van het melden is afdeling 6
niet voor.
Nationale Derby, afdeling 6 zal tegenstemmen omdat de datum erg laat in het seizoen
is.
Michel Beekman is het niet eens met sectoren indeling, 6, 7,8, en 9.
Als het slecht uitpakt zitten de duiven aan de andere kant van het IJsselmeer.
Verzoekt om met Zuid-Holland te lossen.
Ook Enkhuijzen ziet het nut niet in van deze sector indeling.
Ook de Snelpost Haarlem bij monde van Jan Koek is hier niet gelukkig mee.
Geeft eventueel gezamenlijk vervoer met Zuid-Holland aan, iets om rekening mee te
houden.
Bij raadpleging in de vergadering zijn 2 verenigingen voor de lossing met 7, 8 en 9.
Zodat op de NPO vergadering bekeken zal worden of bezwaar kan worden
aangetekend.
Martijn Kramer geeft aan de Derby der junioren liever niet als afdeling te willen
vervliegen, gezien de trek is dit niet verstandig.
Het voorstel van de N.P.O. om 3 ochtend en 3 middaglossingen voor de Fond te
programmeren, heeft geen steun van het afdelingsbestuur en de Fondclub. Het voorstel
van de Fondclub zal dus gesteund worden.
“Vlucht naar de Toekomst”
Mening van leden over het bovenstaande.
De heer Pfersich:
Deze vindt dat de discussie moet gaan over het kader van begin en eind van de
vluchten. Bijvoorbeeld start 9 april – eind 14 september. Het aantal te organiseren
vluchten zelf regelen.
De heer v/d Weijden:
Er wordt in de duivensport sinds 1992 gesproken over eerlijkheid in de duivensport.
Zoals het bestuur al aangeeft is het stuk, in zijn geheel, al afgeschoten en krijgt het
geen eerlijke kans.
De heer Beekman:
Mist twee aspecten, wat vindt het bestuur en hoe ziet de vergadering het.
Men moet gaan kiezen en het in fases gaan behandelen. Men praat over een leidraad.
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De heer Beekman denkt dat wat wij nu inbrengen, het NPO ons met een kluitje in het
riet zal sturen.
De heer v/d Weijden:
De rol van het bestuur NPO moet de mening van het afdelingsbestuur meenemen en
niet aan de leden overlaten, verder zijn er randvoorwaarden nodig om tot een juiste
afweging te kunnen komen.
De heer de Wildt geeft uitleg hoe de stemming in het land is.
Er moet landelijk draagvlak zijn en wat willen wij als afdeling 6 N-H.
De heer P. Laan als afgevaardigde van het NPO bestuur:
De vergadering van 31 mei 2010 is jammer genoeg afgeschoten.
Bestuur NPO heeft dit achteraf ook begrepen. Er moeten nog veel mensen komen in
de werkgroepen, maar de leden beslissen. In afdeling 6 gaat dit redelijk goed, maar het
kan altijd beter. Een aantal afdelingen doen helemaal niets, die denken blijkbaar het
ging 30 jaar geleden goed dat zal in de toekomst ook wel goed gaan. Een enquête van
vorig jaar op de overnachtfond gaf aan dat men ochtend en middaglossingen wilde, de
afdelingen willen dat weer niet. Hij haalt ook het vervoer aan om dit goedkoper te
maken.
Na de vraag hoe het bestuur hierover denkt geeft de heer de Wildt aan dat het bestuur
in grote lijnen dit voorstel steunt. En dat we dit alles meer als leidraad moeten zien.
Na stemming:
Afdeling 6 N-H. steunt de voortgang “Vlucht naar de Toekomst”.
6.

BESTUURS E VEREIGIGSVOORSTELLE.
1313 wil alle voorstellen doorschuiven naar de volgende vergadering, zoals
kampioenschappen e.d. Dit geldt voor de bestuursvoorstellen m.b.t. het
vluchtprogramma en lossingsbeleid.
Wat betreft de verenigingsvoorstellen, die niet behandeld zijn, deze worden met of
zonder amendement in de vervolgvergadering behandeld.
De behandelde voorstellen staan vermeld in de agenda.

7.

WAT VERDER TER TAFEL KOMT TEVES RODVRAAG.
De voorzitter promoot de Noord Hollandse Kampioenschappen.
De heer F. van Duin:
Vraagt of er iets bekend is waarom de duiven niet weg kwamen tijdens de lossingen.
Helaas is dit tijdens het seizoen nogal vaak voor gekomen met de jonge duiven.
Hierover waren vele suggesties, maar de ware reden blijft in het midden. Wel verzoekt
de heer van Duin dat dit beter gecontroleerd gaat worden.
De heer P. Springer:
Heeft zijn bedenkingen wat betreft de klokkenkeuring door de leveranciers.
Dit wat betreft de kosten. De mechanische klokken zullen onder auspiciën van de
afdeling door de rayons gekeurd worden. De N.P.O. zal hierover nog richtlijnen voor
aangeven.
De heer F. Pfersich:
Als er iets gebeurd op een vlucht, hoe dit gecommuniceerd gaat worden.
De voorzitter geeft aan dat daar een commissie voor is.
Ook wil hij graag dat er op tijd bekend gemaakt wordt als er een wijziging van een
vlucht is en waar deze voor telt.
De voorzitter geeft aan dat dit vermeld staat in het informatieboekje.
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De heer van Geel:
Waarom werden de kampioenen Overnacht Fond niet gehuldigd. (rayon A)
De voorzitter geeft aan dat Tromp, Merkuur zijn gehuldigd. De anderen waren niet
aanwezig.
De heer J. v/d Weijden:
Vraagt om begroting onderhoud.
Dit zal in de voorjaarsvergadering opgenomen worden evenals het voorstel van
Koggeland om de post onderhoud voor 2011 te verdubbelen.

8.

SLUITIG.
De voorzitter gaf bij de sluiting aan dat er nog steeds veel geld uitstaat bij de
verenigingen. Hij hoopt op een snelle afronding.
Hij bedankt iedereen voor zijn komst en wenst een ieder wel thuis.

.
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