Jaarverslag Secretaris 2012.
Na een rumoerig jaar 2011 in onze Vaderlandse Postduivensport zijn we begonnen met 2012.
Dat het geen gemakkelijk jaar zou worden was ons al bekend. In zijn voorwoord van de ALV
van 9 maart schetste onze voorzitter donkere wolken boven de Postduivensport, de toekomst
is zorgwekkend, men begint al met advocaten e.d. tegen het bestuur NPO, en als dit zo door
gaat krijgen wij niemand meer voor dergelijke bestuursfuncties.
Rechtzaken zijn er, maar we weten nog niet hoelang dit gaat duren, het wordt steeds
uitgesteld.
Wat we inmiddels wel weten is dat het huidige NPO bestuur opgezadeld zit met de blunder
van het vorige bestuur, en door toedoen van Pigeon Village, konden ook dit jaar de Nationale
kampioenen zoals gepland tijdens de Nationale Manifestatie niet gehuldigd worden.
Laten wij hopen dat dit niet verzand in een zelfde situatie als de DOC affaire van een aantal
jaren geleden, want dan gaat dat de liefhebbers weer veel geld kosten.
Ons geduld wordt wederom op de proef gesteld.
Zorgen zijn er voor de terugloop van het aantal leden op landelijk gebied, maar ook in onze
Afdeling.
De peiling van februari gaf aan dat onze Afdeling nog 1449 leden telt, en onder de grens van
1500 leden was gekomen, en dat betekende dat wij nog maar een (1) kiesman hebben bij de
NPO vergaderingen.
Hoe dit komt, daar lopen de meningen uiteen, maar hier speelt de vergrijzing een grote rol,
maar ook teleurstelling en niet te vergeten de financiën, grote en kleine liefhebbers enz.
Als plaatsvervanger van onze voorzitter en als reserve kiesman is de 2e secretaris bij
verschillende vergaderingen en bijeenkomsten van de NPO aanwezig geweest, en het ziet er
naar uit dat er veranderingen binnen de NPO plaats gaan vinden.(blijf Op de Hoogte en het
Spoor volgen)
Dat dit moeilijk is/was laat zich raden, (Autonomie Afdelingen) maar het is inmiddels kwart
over twaalf in onze mooie Postduivensport, en nadat de kiesmannen in de periode na 19 maart
2011 in gezamenlijk overleg hun verantwoordelijkheid hebben genomen is een traject ingezet
om onze landelijke organisatie tegen het licht te houden en te onderzoeken wat er moet
gebeuren/veranderen.
Bestuur NPO heeft dit jaar een commissie ( bestaande C. van Bockel, G. van Dijk en Talyta
Schothuis) allen bekent op het gebied organisatie structuur ingesteld met bovenstaande
opdracht.
Dit heeft geleid tot een drietal bijeenkomsten na het vliegseizoen met de kiesmannen c.q.
reserve kiesmannen, waarin besloten is tot het instellen van vier (4) werkgroepen t.w. A:
WERKGROEP “ORGANISATIESTRUCTUUR”. B; WERKGROEP “BESTURING EN
LEIDING GEVEN”. C: WERKGROEP “LEDENBEHOUD/-WERVING/-INFORMATIE”.
D: WERKGROEP “SPELREGELS EN SPELVREUGDE”.
De groepen zullen bestaan uit 3 tot 5 personen, en met de werving hiervan is men nu bezig en
zullen tijdens de ALV van 16 maart benoemd worden.
Wij kunnen vaststellen dat het bestuur NPO daadkrachtig bezig is, en als het loopt zoals het
moet wij in 2014 de eerste contouren van dit beleid zullen zien, dus laten wij dit bestuur nu de
kans geven hun werk af te maken en de noodzakelijke veranderingen aan te brengen.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we nog mensen hebben die in het bestuur zitting willen
hebben, Mevr. Tiny van Santen en dhr. Peter Konijn waren aftredend en herkiesbaar, en
werden beiden herbenoemd, zodat de continuïteit weer een jaar gewaarborgd is.

Kijken wij naar het vliegseizoen van 2012, dan was het voor onze lossingsverantwoordelijken
geen gemakkelijk jaar.
Vluchten uitgesteld (vooral de Overnacht fond) verandering van losplaatsen door
uiteenlopende redenen, verliezen met de jonge duiven enz. er is veel over geschreven,
gemaild en gezegd.
Toch kunnen wij vaststellen dat de chauffeurs, convoyeurs en de lossingscommissie alles in
het werk gesteld hebben de concoursen zo goed als mogelijk te laten verlopen.
Het bestuur heeft ondanks dat het nog steeds onderbezet is naar vermogen geprobeerd alle
wensen zoveel als mogelijk te realiseren, maar men kan het onmogelijk iedereen naar de zin
maken.
Het bestuur is dan ook verheugd dat dhr. Anne van Meerkerk uit Beets zich tijdens de ALV
van 26 oktober beschikbaar gesteld heeft voor het bestuur, hij heeft al enkele
bestuursvergaderingen bijgewoond, en tijdens de ALV van 9 maart 2013 zal hij namens het
bestuur voorgedragen worden zitting te nemen in het bestuur.
Ook weten wij als bestuur dat verenigingen het moeilijk hebben/krijgen, leden haken af, dus
minder inkomsten en minder duiven, onvoldoende bestuursleden enz.
Financiën: Eind oktober constateerde het bestuur dat het betalingsgedrag van een aantal
verenigingen veel te wensen overliet.
Het bestuur maakt zich daar ernstige zorgen over, en is van mening dat dit niet meer kan en
mag gebeuren, en zal indien nodig het protocol zoals afgesproken in de ALV van 9 maart
2012 met tegenzin moeten gaan toepassen.
In november kregen wij als bestuur het bericht van onze secretaris Mevr. Tiny van Santen dat
het niet goed ging haar gezondheid, en dat een ziekenhuisopname nodig zou zijn zodat ze
waarschijnlijk even uit de roulatie zou zijn.
Ik mag wel zeggen dat dit bij ons hard aankwam, en ons beleid werd: Tiny zoveel mogelijk
ontlasten.
Een secretaris is de spil van een bestuur, en wij hopen op een spoedig herstel en wensen haar
beterschap.
De 2e secretaris neemt voorlopig de taak van secretaris waar, en staat regelmatig met Tiny in
contact en met elkaar (bestuur) proberen wij alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Kijken wij naar de sportprestaties van liefhebbers uit onze Afdeling, dan mogen wij terug
kijken op een heel goed seizoen.
Zowel Internationaal, Nationaal, Sectoraal en in verschillende competities zijn wij ruim
vertegenwoordigd, en daarmee willen wij hen van harte feliciteren.
Onze sport kent negatieve en positieve zaken, het negatieve is de onzekere toekomst van onze
sport, het positieve is dat het bestuur NPO veranderingen ten goede wil.
Voor onze Afdeling is het positieve dat wij kunnen bouwen op een aantal mensen die zich
inzetten voor onze Afdeling, en die willen wij hiervoor heel hartelijk bedanken.
Website Afd. 6 Noord Holland beheerder Peter de Lange.
De ledenadministratie onder auspiciën van Jan Koek.
De vluchtenpenningmeester Huub Boymans.
De rekencoördinatoren Pieter Springer en Henk Kooring.
De lossingscommissie bestaande uit Arie van Dam, Jos Nijman en Cor Limmen.
De coördinator vervoer Ron Bos en zijn medewerkers
De heren van de financiën, meldposten, hokcontroleurs, Controle Commissie Concoursen en
Constateren, Helpdeskmedewerkers EC, Commissie Jeugd en beginners, commissie GPS

gegevens, de convoyeurs en chauffeurs, de commissie NHK en alle rayon commissies die hun
kampioenen huldigen en attractie vluchten organiseren, en al degene die ik vergeten ben
excuses daarvoor.
Wij hopen in 2013 weer op uw aller- medewerking te mogen rekenen.
En namens het bestuur van Afdeling 6 Noord Holland alle kampioenen, klein of groot, op
welk niveau dan ook, onze welgemeende felicitaties.
Laten wij proberen er met z’n allen een mooi seizoen 2013 van maken, we kunnen niet
allemaal winnen, maar geniet van het succes van de dag en toon respect voor het succes van
de ander.
Maar! Laten de winnaars ook respect tonen voor de liefhebbers die minder of geen succes
hebben, zonder deze mensen is er geen Postduivensport.
Laten wij ook respect tonen richting de werkers die het mogelijk maken dat wij vanaf begin
april tot half september onze sport kunnen bedrijven, daar zitten vele uren vrije tijd in en besef
dat het allemaal vrijwilligers werk is.
Als we met z’n allen de schouders er onder zetten moet het lukken.
I.v.m. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van onze secretaris, heb geprobeerd een verslag naar
eigen inzicht te maken van het reilen en zeilen in onze sport, en wens u allen heel veel
gezondheid, (dan ben je rijk en is duivensport maar bijzaak) succes en plezier in onze mooie
Postduivensport
W. Wijfje
2e secretaris.

