
�OTULE� VA� DE ALGEME�E LEDE�VERGADERI�G d.d. 16-10-2008. 

 

1.  Opening: 

 

De heer Cees de Wildt opent de vergadering, in de functie van plaatsvervangend voorzitter,  

en heet iedereen van harte welkom. Als inleiding geeft hij aan dat door het aftreden van Siem 

Bakker hij de vergadering zal leiden. Als reden van aftreden geeft hij aan dat  persoonlijke 

omstandigheden en gezondheidsredenen hier een rol in spelen. Mede doordat hij ook vond dat 

wij de klus als nieuw bestuur moeten zien te klaren. Ook het aftreden van Henk Kooring komt 

ter sprake, deze heeft alle functies neergelegd, met uitzondering van de GPS metingen. 

Henk Kooring is teleurgesteld in het bestuur en het zich daarom teruggetrokken. Voorzitter 

had er behoefte aan om de vergadering te wijzen op de vaak negatieve houding van leden ten 

overstaan van het nieuwe bestuur. Dit is een nieuwe bestuur, opgezadeld met een aantal 

bevindingen en aanbevelingen uit de rapporten Eerlijker Spel.  Hiermee heeft het bestuur de 

bedoeling zoveel mogelijk punten voor zover in het belang van het grote geheel in de nabije 

toekomst met de afgevaardigden te willen bespreken. Maar zegt hij, dan moet dit bestuur daar 

ook de kans voor krijgen. Hij roept de kiesmannen dan ook op om zich positief op te stellen 

en verklaart de vergadering voor geopend.  

 

2.  Appèl der verenigingsafgevaardigden, aan de hand van de ingeleverde 

geloofsbrieven: 
Van de 1719  leden zijn er 1631 vertegenwoordigd.  

Dit is een bijzonder hoge opkomst en het bestuur is zeer verheugd hierover. 

 

3. �otulen vorige vergadering d.d. 16 maart 2008.  

De heer van Meerkerk heeft ten aanzien van deze notulen een stuk ingebracht. 

Hij vond de uitspraken van de heer Siem Bakker, over de rol van oud bestuurder Peter de 

Lange, als zou hij waar het hem maar uitkomt, zijn meningen veranderen, buitengewoon 

ongepast. Vooral de opmerking:”In het bestuur met hem had ik daar ook al last van”, is in het 

verkeerde keelgat geschoten. Hij eist dan ook excuses. 

Ook maakt hij bezwaar tegen een voorstel, met betrekking tot wijzigen van het vervoer, wat 

op de begroting is gezet en via de achterdeur wordt geagendeerd. Als dit voorstel niet wordt 

aangenomen heeft dit verregaande consequenties. 

De heer Bakker heeft hierop gereageerd met :”Er wordt in dit bestuur geen 

achterkamertjespolitiek bedreven en er worden geen verborgen agenda’s gehanteerd. 

Verder worden de notulen van 06-03-2008 ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Bestuursmededelingen 

Zie hiervoor de mededelingen op de definitieve agenda en verder: 

Vereniging Koog-Zaandijk 1261 wordt opgeheven. In deze vergadering worden ze nog wel 

meegeteld omdat ze nog op de lijst staan met een peildatum van 1 september. 

Naar aanleiding van een ingediend bezwaar tegen de uitsluiting van de eerste prijs van de 

autovlucht Orleans, deelt het bestuur mede dat daarom deze prijs nog niet zal worden 

uitgereikt op de komende kampioenenhuldiging maar dat eerst een uitspraak in deze zaakmoet 

worden afgewacht. Daarnaast deelt het bestuur mee dat met betrekkin gtot de beveiling van 

onze concoursen er overleg plaatsvindt met de  klokken en controle commissie. Het bestuur 

denkt aan het uitgeven van richtlijnen ter beveiliging voor de inkorfcentra. Zodra hierover 

informatie bekend is zal deze worden gedistribueerd. 

De heer Wijfje overweegt een motie van wantrouwen in te dienen jegens het bestuur vanwege 

het aftreden van de heer Henk Kooring. De heer Beekman eist hieromtrent nadere uitleg van 



het bestuur. Voorzitter geeft de heer Koek hierover het woord. Deze licht toe hoe een en ander 

is verlopen. Door een ongelukkige conclusie binnen het bestuur is men er in eerste instantie 

van uitgegaan dat het voorstel leek te zijn ingediend door de rayons E en F. Omdat rayons nu 

eenmaal geen voorstellen kunnen indienen heeft het bestuur gemeend deze voorstellen niet te 

moeten agenderen. Naar aanleiding van de reactie van de heer Kooring is opnieuw gekeken 

op welke wijze deze voorstellen nu werkelijk waren ingediend, waarbij bleek dat deze niet 

door rayons maar door de heer Kooring als woordvoerder van 22 verenigingen waren 

ingediend. Vervolgens is toen via een erratum aan alle verenigingen het preadvies bij deze 

voorstellen herzien zodanig dat de voostellen alsnog behandeld zouden worden. Echter helaas 

was het leed toen al geleden en had de heer Kooring zijn beslissing om te stoppen al 

genomen. Hij wenste hier helaas ook niet meer op terug te komen.   

 

5. Ledenvergadering �.P.O 

Het verzoek van de P.P.N. om een bijdrage van € 2 per lid voor een termijn van 2 jaar, bij 

monde van de heer Geerdink wordt gehonoreerd. Dit zal besteed worden aan promotie voor 

de duivensport en het maken van films. 

 

De heren Martijn Kramer en Cees de Wildt vertegenwoordigen Noord-Holland 18-03-2008. 

De heer Kramer geeft een toelichting over de te behandelen agendapunten en geeft aan bij het 

agendapunt nationale vluchten en vliegprogromma dat deze voorstellen gaan om het seizoen 

2010. Hij gaat uitvoering in op diverse punten zodat de kiesmannen de wensen van de 

vergadering in de NPO vergadering zo goed mogelijk kunnen verwoorden.  

 

6. Voorstellen afdelingsbestuur en verenigingen. 
 
Als eerste agendapunt kwam aan de orde de evalutatie van het gescheiden vervoer op de 
wedvluchten tot aan de franse grens. Voor deze evaluatie had het bestuur enkele vragen opgesteld en 
op de agenda gezet waarmee het de bedoeling had gehad de verenigingen te ondersteunen in hun 
beeldvorming en beleving van dit gescheiden vervoer. Er waren verenigingen die hadden gevraagd de 
resultaten van deze evaluatie bij de agenda te voegen maar dit was duidelijk niet wat het bestuur voor 
ogen had gehad.  
Toen het bestuur uiteindelijk inzicht wilde krijgen in de mening van de verenigingen werd dit door 
enkele afgevaardigden ervaringen alsof er een stemming zou worden gehouden over dit gescheiden 
vervoer en omdat dit niet als zodanig stond geagendeerd besloot voorzitter dan ook om over dit 
onderwerp geen aparte stremming te houden.  
 
Daarna werd vervolgd met de behandeling van het eerste bestuursvoorstel hetgeen inhield om alle 
vluchten tot aan de franse grens te lossen in drie groepen.  
  
Bij dit bestuursvoorstel om in drie groepen te lossen was tevens geagendeerd om dit te doen met een 
wijziging van de rayons in die zin dat dan de grenzen van de rayons zouden vervallen. In de 
vergadering werd bij monde van de heer van Meerkerk duidelijk gemaakt dat het laten vervallen van 
grenzen reglementair niet mogelijk was omdat dit strijdig is met artikel 13 van het huishoudelijk 
reglement van de NPO. Daarom werd de vergadering een moment geschorst waarna het bestuur 
voorstelde om een scheiding aan te brengen in het maken van keuzes bij dit bestuursvoorstel. 
 
In eerste instantie is gevraagd te stemmen over de wens om de rayongrenzen aan te houden of af te 
schaffen. Geen van de kiesmannen heeft bezwaar gemaakt om dit in stemming te brengen. 
Vervolgens is met circa tweederde van de stemmen vastgesteld dat rayongrenzen dienen te blijven 
bestaan. Dit betekent dat de rayongrenzen zijn gehandhaafd en dat artikel 13 van het huishoudelijk 
reglement van de NPO onverkort nageleefd kan en zal worden. 
Stemming: Voor handhaving 1037 Tegen 593 
 
Vervolgens is gestemd over het eerste bestuursvoorstel betreffende een principe van een 
vliegprogramma met een lossing in drie groepen voor alle wedvluchten tot aan de franse grens. Met 
circa tweederde meerderheid van stemmen is dit voorstel aangenomen. 



Stemming: Voor 1022 Tegen 608. 
 
Omdat dit voorstel is vastgesteld behgoefde daarna niet meer te worden gestemd over de volgende 
bestuurs- en verenigingsvoorstellen die inhoudelijk gingen over principiële andere wijzen van lossen. 
 
Vervolgens ging voorzitter verder met de behandeling van het vliegprogramma 2009. Bij het voorstel 
om in drie groepen te lossen had het bestuur een drietal principeprogramma’s voorgesteld op 
aangeven van de commissie vliegprogramma. 
 
Met grote meerderheid van stemmen koos de vergadering voor het 1

e
 bestuursvoorstel principe 

vliegprogramma 2009. Over de exacte lossingsplaatsen is besloten deze voor advisering voor te 
leggen aan de commissie vervoer.  
 
Gezien het late tijdstip en op verzoek van diverse afgevaardigden werd de vergadering opgeschort en 
zullen de rest van de agendapunten voor zover, vanwege de besluitvorming van deze vergadering, 
nog van toepassing, op een volgende zeer waarschijnlijk tussentijdse buitengewone algemene 
ledenvergadering worden behandeld. 
 
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit de vergaderin gom circa 23.00 uur. 
 
  

 


