JAARVERSLAG SECRETARIS 2011.
Een veelbewogen seizoen ligt weer achter ons, allerlei veranderingen en verwikkelingen
waar we eigenlijk niet op zaten te wachten.
Zoals een ander N.P.O. bestuur, verplicht alle vluchten melden bij Pigeon Village, terwijl we
allemaal dachten dat het alleen om de Nationale vluchten ging. Dit alles heeft ook zijn
weerslag gehad op de motivatie van veel liefhebbers.
Na aanvankelijk een uitstekende start van het seizoen keerden de weergoden zich tegen
ons.
Uitgestelde en verplaatste vluchten, onverwachte weersveranderingen tijdens de vluchten.
Losplaatsen die niet bereikbaar waren , alom kommer en kwel.
Veel verliezen deden menig liefhebber de moed in de schoenen zakken.
Alle betrokkenen hebben hun uiterste best gedaan om alles toch nog soepel te laten
verlopen.
Daar mag geen twijfel over bestaan.
Hopelijk hebben de liefhebbers de moed hervonden om voor 2012 met frisse moed weer
aan de start te gaan.
Om het hele seizoen nu gaan te evalueren lijkt een overbodige zaak.
Er is van alles over geschreven, gemaild, gebeld en gesproken.
Het bestuur heeft, ondanks onderbezetting, geprobeerd om wensen, uit de verenigingen van
leden te realiseren. Helaas is niet alles mogelijk en of uitvoerbaar.
Gedane zaken nemen geen keer, maar zijn wel een leermoment om scherp en attent te
blijven en niet dezelfde misrekeningen te maken.
In het computertijdperk gaat dit veel sneller en alles is al tot in details besproken en zoveel
mogelijk gepubliceerd en beantwoord. Sommige zaken zijn ook niet uit te leggen en zullen
altijd wel onbeantwoord blijven. In deze sport zijn we nu eenmaal grotendeels afhankelijk
van het weer, zoals de wind en de daar aan verbonden ligging en afstand. Niemand kan dat
beïnvloeden. Voor iedereen gelden andere omstandigheden. Iedere vlucht weer opnieuw.

Het ledenaantal baart ons grote zorgen, mede omdat de aanwas van jonge liefhebbers
uiterst gering is. Vorig jaar om deze tijd hadden we nog 1567 leden,in het najaar 1501 na
een jaar is dit nog 1449.
In 2002 hadden we nog 2120 leden.
Ter informatie, het aantal verenigingen per rayon met leden.
Rayon A,
11 verenigingen,
281 leden
Rayon B,
10 verenigingen,
289 leden
Rayon C,
7 verenigingen,
187 leden
Rayon D,
7 verenigingen,
212 leden
Rayon E,
11 verenigingen,
260 leden
Rayon F,
9 verenigingen,
220 leden
Als deze trend zich doorzet wordt het toch een karige zaak.
Doordat we tot onder de 1500 leden zijn gedaald, raken we ook een kiesman kwijt.
Helaas is deze tendens in alle afdelingen hetzelfde.
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De reden van dit alles heeft natuurlijk vele aspecten die dit bewerkstelligen. Vele
verenigingen kunnen het niet meer bolwerken en als ze fuseren of de vereniging wordt
opgeheven, zijn er altijd liefhebbers, die om uiteenlopende redenen, dan stoppen.
In de afgelopen tijd is 1231 Strijd & Vriendschap opgeheven.
Ook 1325 is uit de lijst verdwenen.
De verenigingen 1415 en 1416 zijn gefuseerd en gaan verder onder 1416 P.V. Heemskerk.
Dit alles kost toch alweer een behoorlijk aantal leden. Daarbij meegenomen, dat mede door
de vergrijzing, veel liefhebbers om gezondheidsredenen moeten stoppen. Teleurgestelde
mensen die afhaken en dan alles en iedereen hiervan de schuld geven. We moeten
constateren dat er in deze sport nu eenmaal meer verliezers dan kampioenen zijn. Maar
verlies niet uit het oog dat deze liefhebberij , ook al bent u geen kampioen , dat u toch veel
plezier, voldoening en vreugde brengt in de omgang met uw dieren. Dus koester ook de
kleine successen, op uw hok, in de vereniging, en in het rayon.
Verder spelen de financiën ook een grote rol, maar goedkoper kunnen we het niet maken,
hoe graag we dit ook zouden willen.
Ook bij onze organisatie slaat de recessie toe en vergeet niet de verhoging van de brandstof
en andere zaken, die alsmaar duurder worden.
Gemakshalve kunt u dit zelf bekijken in het financiële jaaroverzicht .
De commercie heeft ook hier toegeslagen, het buitenland doet goede zaken met onze
duiven en je kan de duivenliefhebbers niet verwijten dat ze hierop ingaan,wat zou u doen als
u in hun schoenen stond, en geld maakt niet gelukkig maar is wel makkelijk.
De kansen om goede duiven aan te schaffen wordt op deze manier wel moeilijk gemaakt
voor de liefhebbers met niet al te veel geld.
Het verschil tussen grote en kleine liefhebbers, trachten we met een beperking toch eerlijker
te maken. De toekomst zal het leren.
We zullen met z’n allen onze schouders eronder moeten zetten.
Ondanks alle negatieve zaken en een onzekere toekomst, zullen we ook positief moeten
denken en handelen. Het gaat helaas niet vanzelf.
Ook al zijn de afdelingen autonoom, wij zijn ook met handen en voeten gebonden aan het
beleid van de N.P.O.
Met z’n allen hebben we moeten constateren dat het daar ook niet allemaal van een leien
dakje gaat.
Laten we hopen dat dit voor aankomend seizoen wat soepeler verloopt.
Positieve berichten zijn er natuurlijk ook, daarvoor willen we een aantal mensen natuurlijk
heel hartelijk bedanken.
De website van Noord Holland, waar Peter de Lange de regie over voert.
De ledenadministratie onder auspiciën van Jan Koek.
De vluchtenpenningmeester Huub Boymans, zonder wie we in grote problemen zouden
komen.
De rekencoördinator Piet Springer, lossingscoördinator Arie van Dam en medewerkers,
vervoerscoördinator Ron Bos, de heren van de financiën, meldposten, hokcontroleurs,
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Verder het vele werk van alle commissies, controle-concours en constateren,statuten en
reglementen,de jeugd en beginnerscommissie, de heren die de GPS gegevens prikken, zij
verrichten monnikenwerk. Ook de convoyeurs die het moeilijk gehad hebben, maar hun
uiterste best hebben gedaan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
De inzet van allen, excuses als ik iemand vergeten ben, is onontbeerlijk voor de goede gang
van zaken.
De rayons die hun steentje bijdragen, om hun kampioenen te huldigen en attractie vluchten
organiseren.
De organisatie en medewerkers van de Noord Hollandse Kampioenendag.
En namens het bestuur van Noord Holland alle kampioenen, klein of groot, op welk niveau
dan ook, onze welgemeende felicitaties.
Laten we met z’n allen proberen om er het komende seizoen iets moois van te maken, al is
het een utopie om het iedereen naar de zin te maken.
Ieder succes te koesteren en respect te tonen voor de liefhebbers, die minder succesvol zijn,
Uiteindelijk zullen we tegenstanders moeten hebben om tegen te kunnen vliegen, anders
hebben we geen competitie meer.
Dan wens ik u verder, allen heel veel gezondheid, ook de duiven, succes en plezier aan onze
mooie duivensport.
Tiny van Santen, secretaris.
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