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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij start de vergadering 

met een korte terugblik op het seizoen 2007, dat gekenmerkt werd door zeer fraai 

voorjaarsweer, maar ook door de gevolgen van de vogelgriep en de slecht verlopen 

vluchten uit het oosten die hiervan het gevolg waren. 

 

2. Apel van verenigingsafgevaardigden 

Van de 1761 stemgerechtigden, zijn 1528 leden in deze vergadering vertegenwoordigd. 

 

3. Notulen 8 maart 2007 

Als gevolg van het plotselinge vertrek van de secretaris A. Kok en het ontbreken van de 

stukken, zijn de notulen van de voorjaarsvergadering zeer summier. Hierop zijn geen 

inhoudelijke vragen of opmerkingen. 

 

4. Behandeling ingekomen stukken 

De voorzitter behandelt het verzoek van PV Vreeland uit afdeling 7 om toe te treden tot 

afdeling 6. Uiteindelijk bleken niet alle leden van deze vereniging over te willen stappen. 

Het bestuur heeft daarom besloten deze vereniging niet op te nemen in de afdeling. 

 

5. Bestuursmededelingen 

 

5.1. Bestuurs- en commissiefuncties.  

De voorzitter wijst op de urgentie om z.s.m. tot verdere versterking van het afdelings-

bestuur te komen. Met name de vacante functie van secretaris leidt tot kwaliteitsverlies 

in de werkzaamheden. Vanuit de basisverenigingen zijn tot op heden niet tot nauwelijks 

kandidaten aangedragen. Deze situatie is onaanvaardbaar. Indien geen verbetering 

optreedt, overweegt het bestuur zich demissionair te stellen. 

Dhr. Wijfje vindt in dit licht dat meer zaken overgeheveld moeten worden naar de 

rayons. De voorzitter geeft hierop aan dat de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden formeel is vastgelegd in de statuten en reglementen. 

 

5.2. Tucht- en Geschillencollege: de zaak Oudeman 

Deze zaak ligt thans bij de advocaat. 

 

5.3. Commissie Eerlijk(er) Spel 

Bestuurder (en commissielid) Henk Kooring licht de stand van zaken toe. Alle rayons zijn 

door de commissie bezocht om de spelbeleving in de regio te kunnen peilen. Op 

hoofdlijnen zijn de rayons redelijk tevreden, met uitzondering van rayon A en D. Tijdens 

de open discussies zijn de beleving en opmerkingen op tal van punten genotuleerd.  

De commissie werkt e.e.a. uit en komt in de voorjaarsvergadering met voorstellen. 

Ver.1416, dhr. P. Beentjes vraagt of de notulen van deze overleggen ook beschikbaar 

komen. Dhr. Kooring antwoordt dat er geen sprake was van formele vergaderingen, 

eerder van een open discussie. De notulen worden in de commissie behandeld. Ook ver. 

1302 wil de notulen inzien. Dhr. Kooring zegt toe dit in de commissie te bespreken. 

Ver.1305 vraagt of er voorafgaand aan de voorstelfase nog inspraak is voor de rayons. 

Dit zou in de vorm van een voorzittersoverleg georganiseerd kunnen worden, aldus dhr. 

Kooring. 

 



5.4. Afgelaste vluchten 

De voorzitter behandelt de werkwijze bij terugbrengen van afgelaste vluchten. 

Dhr. Uithuisje stelt voor om de werkwijze van ca. 8 jaar geleden weer in te voeren. Dit 

behelst het inventariseren van 2 contactpersonen per vereniging, die benaderd worden 

als de teruggebrachte duiven moeten worden opgehaald (of gelost), conform de wens 

van de vereniging in kwestie. De voorzitter bevestigt dat dit de bedoeling is. 

Ver. 1259 benadrukt de mogelijkheid om bij slecht weer de vlucht op voorhand af te 

lassen. Het weersverloop is volgens de voorzitter echter niet altijd van te voren vast te 

stellen. 

 

5.5. Opleren jonge duiven 

Geen opmerkingen. 

 

5.6. Financien 

De voorzitter bespreekt kort de betalingsachterstanden van enkele verenigingen over 

2006 en de intentie om deze verenigingen bij niet-presteren voor te leggen aan de tucht- 

en geschillencommissie.  

Ver.1246 vraagt om welke bedragen het gaat en hoeveel verenigingen het betreft. Het 

gaat om vier verenigingen, de bedragen zijn beperkt. Het gaat hier echter om het 

principe, immers de andere 59 verenigingen hebben wel aan hun verplichtingen voldaan. 

Ver.1317 meldt veel discussie met de penningmeester, dhr. Boymans, te hebben gehad 

over de rekening, die toen maar is betaald om ervan af te zijn. Ook dhr. Tromp van 

Gouden Wieken meldt dat betalingen wel zijn gedaan, maar toch nog steeds ‘open’ staan. 

De voorzitter zegt na enige discussie toe dit intern bij de penningmeester na te gaan. 

 

5.7. Informatievoorziening 

De voorzitter bespreekt de informatievoorziening vanuit Compuclub, m.n. het 

terugmelden van ingestuurde D-formats. Dit is na wat opstartproblemen in 2007 redelijk 

tot goed gegaan. Dhr. Wijfje vindt de terugmelding toch nog traag verlopen. Hierop 

wordt hem geadviseerd op de site van Compuclub de status van zijn vereniging in de 

gaten te houden en het D bestand eventueel nogmaals in te sturen. Het laatst 

ingezonden bestand is immers leidend in de verwerking. 

 

5.8. Kwaliteit boxen 

Het bestuur doet een beroep op de verenigingen om de kwaliteit van de boxen in de stille 

maanden grondig te controleren en zo nodig reparaties uit te voeren, dit speelt m.n. aan 

de westkant van de afdeling. Ver. 1141/Weesp krijgt manden beschadigd terug en vraagt 

of het bestuur de schade niet bij de vervoerder kan verhalen. Ook ver. 1316 meldt zich 

op dit punt. Dhr. Van Dam licht e.e.a. toe en geeft aan dat het probleem inderdaad door 

de vervoerder is veroorzaakt, met name bij vervoerder Velz. Ook losse bodems vormen 

bij het overladen regelmatig problemen. Fa. Velz vervoert in 2008 overigens niet meer. 

 

5.9. Plan vervoerscommissie 

De vervoerscommissie werkt in deze maanden een voorstel uit om tot een (nog) 

efficienter inrichting van het vervoer te kunnen komen. Dhr. Van Dam licht de huidige 

procedure nog eens toe n.a.v. enkele vragen uit de zaal. 

 

5.10. Onevenredige verdeling leden over rayons 

Dit onderwerp is ondergebracht bij de commissie Eerlijk(er) Spel. 

 

6. Behandeling agenda NPO Vergadering 20 oktober a.s. 

De voorzitter licht de agenda voor deze NPO vergadering kort toe, met speciale aandacht 

voor de ontwikkelingen op de overnachtfond. De afdeling en 7 t/m 11 organiseren via de 

NU (Noordelijke Unie) een nationaal/internationaal vluchtprogramma waarop afdeling 6 

een amendement heeft ingediend. De diverse nationale vluchten worden besproken. 

Inmiddels is er een aangepast voorstel van het NPO bestuur binnengekomen en heeft de 

voorzitter A. de Jong bij Pe Laan het draagvlak hiervoor binnen de afdeling gepeild. 



Dit voorstel betreft nat. St.Vincent (13/6), Bergerac (4/7) en Montauban (8/8). 

Daarnaast worden Bordeaux en Tarbes als sectorvluchten vervlogen. De voorzitter geeft 

aan hiernaast nog een extra vlucht i.s.m. Zuid Holland te kunnen organiseren. 

Ook de Marathon Noord komt kort aan de orde. De uitkomst van de discussie met de zaal 

is dat de kiesmannen van afdeling 6 op 20 oktober zullen aandringen op het handhaven 

van het –in 2006 aangekomen- vluchtprogramma voor 2008 en eventuele wijzigingen 

pas in te laten gaan in 2009. 

 

Dhr. v/d Wal vraagt of afdeling 6 wel met Limburg, Zuid Holland en Zeeland moet 

meegaan of juist met de NU. De voorzitter memoreert dat de sectoren ongewijzigd 

blijven en dat de toegang tot de NU door deze organisatie niet wordt toegestaan. 

Ver. 1408 vraagt of Chateauroux en Blois ook uitsluitend in een NIC moeten worden 

ingekorfd. Dit blijkt voor Chateauroux en Tours niet het geval te zijn, voor Blois wel 

indien nationaal gespeeld zal worden. 

 

7.1 Vliegprogramma 2008 

Na een korte pauze hervat de voorzitter de vergadering. Het voorliggende voorstel van 

het bestuur is het huidige (t/m 2008) vastgestelde programma, echter met een week 

vertraging ingepland. Hierdoor moesten enkele lossingsplaatsen gewijzigd worden. 

Dhr. Wijfje vraagt hierop waarom er dan ook geen extra midfondvlucht kan worden 

ingevoegd, waarop dhr. Bos het bestuur wijst op de gevolgen van wijziging van het 

vastgelegde programma. Dhr. Van Dam stelt dat eens in de 5 jaar een verschuiving in de 

tijd nodig is om te voorkomen dat we uiteindelijk al half maart vliegen. Nu is hiervoor 

een prima moment. De voorzitter beeindigt de discussie door voor te stellen het 

programma dan maar geheel ongewijzigd te laten. In 2008 start de eerste vlucht dus op 

5 april. Hierop komt vanuit de zaal geen commentaar, waardoor dit voorstel is 

aangenomen. 

 

7.2. Lossingsprogramma 2008 

De voorzitter licht het voorstel van het bestuur kort toe. Het bestuur stelt voor de huidige 

werkwijze met 1 jaar te verlengen en het programma qua vaststelling voor de toekomst 

te koppelen aan het nieuwe vlieg- en oefenprogramma vanaf 2009. Hiermee komen alle 

vluchtgerelateerde programma’s in hetzelfde tijdframe te zitten. De vergadering gaat 

met 1 jaar verlenging akkoord. 

Ver. 1416/Dhr.Beentjes stelt hierop voor de vergadering dan maar direct te sluiten. 

Daarbij wijst hij erop dat in zijn visie aan de negatieve spelbeleving van veel liefhebbers 

wordt voorbij gegaan, het bestuur zou hierop beter moeten inspelen en geen besluiten 

voor langere termijn moeten nemen. Dhr. Van Dam sluit zich hierbij aan, waarop enige 

discussie ontstaat. 

 

7.3. Vliegprogramma 2009 

De voorzitter stelt voor een commissie vanuit de rayons in te stellen om het 

vliegprogramma 2009 voor te bereiden. Kandidaten kunnen zich na de vergadering bij 

het bestuur melden. De vergadering gaat akkoord met deze werkwijze. 

 

7.4. Voorstellen verenigingen 

7.4.1. Voorstel 1 BVZ: De voorzitter geeft aan dat het bestuur de extra ruimte in dit 

voorstel niet nodig acht. Dit voorstel wordt niet aangenomen. 

Voorstel 2 BVZ: Dit betreft het lossingsprogramma, zie besluitvorming onder 7.2. 

 

7.4.2. Voorstellen PV Insulindepost Amsterdam:  Zie besluitvorming onder 7.1. en 7.2. 

7.4.3. Voorstel PV Vitesse:     Zie besluitvorming onder 7.2. 

7.4.4. Voorstel PV Ons Genoegen:    Zie besluitvorming onder 7.1. 

7.4.5. Voorstel PV Ons Genoegen Landsmeer:  Zie besluitvorming onder 7.1. 

7.4.6. Voorstel PV Nieuwediep:   Dit voorstel wordt ondergebracht bij de 

Commissie Eerlijk(er) Spel. 

7.4.7. Voorstel PV Door Vriendschap Sterk:  Zie besluitvorming onder 7.2. 



7.4.8. Voorstel PV de Postduif:    Beide voorstellen worden ondergebracht 

bij de Commissie Eerlijk(er) Spel. 

7.4.9. Voorstellen PV Den Helder:  Inzake vliegprogramma, zie besluit 

onder 7.1. 

Inzake belading containers: wordt 

ondergebracht bij de Commissie 

Eerlijk(er) Spel. 

7.4.10. Voorstel PV Svel, Edam:    Zie besluitvorming onder 7.1. 

 

 

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Dhr. R. Rouw stelt een vraag over de 3 soorten chipringen en de grote prijsverschillen 

hiertussen en de oorzaak hiervan. De voorzitter zegt toe hierover bij de NPO te 

informeren. 

 

Ver.1141/dhr.Franken: Vraagt om het vliegprogramma 2008 eerder te ontvangen als bij 

het informatieboekje 2008. Dit wordt toegezegd. 

 

Dhr. Verheijen: Spreekt zijn verbazing uit dat het vliegprogramma ongewijzigd blijft, 

ondanks dat veel leden zonder plezier/spelbeleving spelen. Het bestuur memomeert 

hierbij aan het gegeven dat het programma in 2005 is vastgesteld met instemming van 

de ledenvergadering, waarbij de inhoud door betrokkenen met alle zorg is vastgesteld. 

In 2008 wordt een geheel nieuw vlieg, oefen en lossingsprogramma vastgesteld. 

 

Dhr. Bos: Spreekt zijn teleurstelling uit dat leden hun emoties op hiervoor genoemd punt 

niet kwijt kunnen. Hij memoreert het bestuur verder aan de toezegging dat in de 

voorjaarsvergadering de financiele consequenties inzichtelijk worden gemaakt indien er 

per rayon zal worden vervoerd in 1 container. Dhr. Kooring bevestigt deze toezegging. 

 

Dhr. Sevenhuissen: Geeft aan dat bij het bestellen van de ringen, eerst de mutaties in 

het ledenbestand doorgevoerd moeten worden, en dat pas daarna de ringengegevens 

vewerkt moeten worden. Daarnaast wordt de vraag gesteld waarom de kosten van Ablis 

(60 cent/duif verschil) zo hoog zijn. Het bestuur zegt toe dit na te gaan. 

 

Dhr. Wijfjes vraagt aandacht voor de jeugd, waarbij combinaties alles kapot vliegen, een 

erg oneerlijk systeem derhalve. Hij vraagt of dit ook de intentie van het NPO bestuur is. 

Hij stelt voor het aantal duiven van combinaties te maximeren, om zo zelfstandig 

spelende jeugdleden te beschermen. Het bestuur zal hiervoor aandacht vragen bij de 

NPO. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter bedankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

P. Jonker. 


