Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland
d.d. 10-01-2014
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom op
deze uitgestelde najaarsvergadering van 2013 en is verheugd met de goede opkomst.
Hij geeft een toelichting op het gebeuren met de NPO en wenst iedereen een goede
vergadering toe.

2.

Appèl der afgevaardigden:
Van de 1338 leden waren er 1217 vertegenwoordigd. Dit is dus 91%.
Met kennisgeving waren 3 verenigingen afwezig 1255 / 1318/1337
Zonder kennisgeving 3 verenigingen 1211 /1229 /1334.

3.

Notulen vergadering d.d. 08-03-2013.
Deze worden, zonder op of aanmerkingen, akkoord bevonden.

4.

Ingekomen stukken.
Brieven van de NPO,
Verhuizing Compuclub
De heer L. Pronk vraagt of er geen ingekomen stuk van de Fondclub is binnen
gekomen, hij vindt het vreemd dat het bestuur van de Fondclub op eigen houtje
dingen beslist, zonder de leden te raadplegen. Men had een vergadering voor
afgelopen najaar toegezegd. De heer W. Wijfje geeft hierover uitleg , de brief is pas
op 8 januari bij hem binnen gekomen en kan dus niet als ingekomen stuk behandeld
worden. De heer W. Wijfje heeft hier zelf om gevraagd, maar dit is niet nagekomen.

4.2

Evaluatie Vliegseizoen 2013
De voorzitter geeft een korte evaluatie over het afgelopen vliegseizoen, in feite was
het weer de grote boosdoener.
Eveneens zijn de zijn de losplaatsen in België ook een probleem mede door het
verbod om in een straal van 30 km rondom een vliegveld te lossen. De jonge
duiven vluchten krijgen ook de nodige aandacht, om reden dat er veel verliezen zijn
bij deze discipline. Hij geeft aan dat het belang van de duiven voorop staat.
De commissies vervoer en lossen werkten goed samen.
Ook de betalingen zijn verbeterd ten opzichte van 2012, na enkele aansporingen om
aan hun verplichtingen te voldoen, is per 01-01-2014 alles betaald.

4.3

Zorgen omtrent de laatste Dagfondvluchten.
De penningmeester geeft aan dat de laatste 4 dagfond vluchten rode cijfers gaven.
Ook de eerste Dagfondvlucht kwam te vervallen, dat werd een Midfondvlucht en is
ook zo berekend. Dit punt zal op de voorjaarsvergadering in maart behandeld
worden.
De heer C. Nagel vraagt of er ook gekeken wordt naar samenwerking met andere
afdelingen. De penningmeester geeft aan dat er zuidelijk van ons ontwikkelingen
gaande zijn.
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De heer C. Nagel vraagt ook of er nog wat te doen is aan de ophaalkosten, dit is n.l.
40 tot 50% van het totaal. Daarbij vraagt hij uitwisseling van manden i.v.m. een
manden tekort bij sommige verenigingen.
Antwoord de heer A. van Dam:
In 2013 was er geen tekort aan manden, er hoefde niet extra uitgereden te worden.
De penningmeester geeft aan dat dit wat de heer Nagel aangeeft al decennia lang is
besproken, maar men wil er niet aan.
De heer G. Dekker vindt het jammer dat de penningmeester de vraag van de heer
Nagel ontkracht, het antwoord hierop is dat men een voorstel kan indienen op de
voorjaarsvergadering
4.4

Aankondiging aftreden voorzitter.
De voorzitter C. de Wildt geeft uitleg dat hij stopt om diverse redenen.
Hij geeft aan dat zich een kandidaat heeft gemeld in de persoon van Jeroen Blok uit
Enkhuizen. Deze zal op de voorjaarsvergadering, voorgesteld worden. Indien er
tegenkandidaten zijn, zullen we dit melden.

5.

Verslag ALV NPO
De heer W. Wijfje doet verslag van de vergaderingen, waarop de heer Nagel vraagt
naar de entlijsten. Zoals het nu is moeten de duiven op een officiële entlijst van de
KNMvD staan. Andere lijsten worden niet geaccepteerd.
De heer A. Polderman vraagt waarom het bestuur hier niet achter staat.
Het moet wel controleerbaar zijn, daar is in de NPO vergadering ook al op gewezen.

6.

Verenigings en Bestuursvoorstellen.
Als ingekomen stuk behandeld.
1425 de Snelle Wieken punt 1
De geruchten zijn nergen op gebaseerd, verder geen commentaar.
1256 BEP punt 4
De voorzitter geeft uitleg hoe het vervoer en de verzorging is geregeld.
Dit laat niets te wensen over. Duiven krijgen altijd voldoende water.
Als er voer in de korven achter blijft kan dit betekenen dat er te weinig duiven in
hebben gezeten, in iedere mand gaat voer voor het maxium aantal duiven.
Over het verplaatsen van losplaats kunnen we kort zijn, alleen bij calamiteiten zullen
we flexibel moeten zijn. Ook over onregelmatigheden en onregelmatige
lossingstijden is de voorzitter duidelijk, 3 minuten over, is de zuivere tijd.
Convoyeurs zijn door allerlei omstandigheden in de loop der tijd veranderd,
maar er is voldoende expertise en ervaring aanwezig. Op de website zal de lossings
commissie hier verslag van doen en het profiel van de convoyeurs kenbaar maken.
1207 Insulinde Post punt 2
De mogelijkheid bekijken om te starten met kortere africhtingen voor de jonge
duiven. Na een pittige discussie verworpen.
1248 Ons Genoegen punt 4a.
Zie ook antwoord bij 6.1.4. Samenwerking in deze is het belangrijkste en die is goed.

6.1.3
6.1.4

6.1.7

6.1.12
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6.1.
*
6.1.1*
6.1.2*

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6
a
b
6.1.7

6.1.8

6.1.9
6.1.10

6.1.11

Verenigingsvoorstellen
Doorgeschoven voorstellen.
1300 AZV Alle afdelingsvluchten verdelen in Noord en Zuid.
Voorstel verworpen.
1322 Ons Genoegen De eerste 2 jonge duivenvluchten niet te tellen voor de Nat.
Kampioenschappen.
Afgewezen door de vergadering.
1425 Snelle Wieken punt 2,3 en 4
Wijziging indeling gebieden in de afdeling, wordt afgewezen.
Puntentelling
Zie voorstel afdeling.
Wijziging toekennen punten in uitslag, wordt afgewezen.
1256 BEP Vliegprogramma.
Niet ontvankelijk.
25/35 te laten vervallen, Afdeling volgt de NPO 20/30.
Voersysteem terug naar 3 soorten mais. Door de vergadering na stemming
afgewezen.
1329 de Gouden Wieken punt 1,2.3
Afschaffing totale lossing. Verworpen.
Vrijheid vervoer –en lossingscommissies. Aangenomen, blijft ten alle tijden een
bestuursaangelegenheid.
1313 Nieuwe Diep
Splitsen Rayon A in Noord en Zuid op coördinaat wordt verworpen.
Wijziging lossingstations over zee, wordt afgestemd.
1207 Insulinde Post
Puntentelling bij aanname 20/30.
Doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering.
BVZ punt 2,3,4,5
Vluchten die niet doorgaan en terug komen naar kortere afstand te laten tellen voor
de discipline waarvoor is ingekorfd. Afgestemd door de vergadering.
Uitbreiden kampioenschappen, doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering.
Laatste 5 jonge duivenvluchten tellen, zie 6.1.2
Kampioensduiven een apart diploma.
Bestuur heeft een verzoek gedaan aan de commissie NHK om te bezien hoe e.e.a.
gerealiseerd kan worden en geven dit voorstel aan hun mee.
1300 AZV Afdeling splitsen in Noord- Midden- Zuid.
Afgewezen, Rayongrenzen liggen (vooralsnog) vast.
1264 Zaanstreek Noord punt 2
Niet op voorhand vluchten afgelasten, in te korten of inkorfdatum verzetten.
Afgestemd door de vergadering.
1265 de Postduif
B competitie instellen voor Rayon C is niet te verwezenlijken.
Inpasbaarheid rekenaar. Verworpen
Loslaten 25/35 meegenomen in eerder voorstel. Zie 6.1.4
Bij jonge duiven niet gelijk los met D, totale lossing of apart los.
Door vergadering afgestemd.
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6.1.12 1248 Ons Genoegen
Dagfondvluchten ophalen door Zuid Holland. Wij zoeken samenwerking, is
doorgeschoven naar voorjaarsvergadering, tevens inkorten ophaalroutes.
Convoyeurs: meegenomen bij eerder voorstel
Voer terug naar mais: meegenomen eerder voorstel.
Inkorf limieten: meegenomen eerder voorstel.
Onderzoek openbare aanbesteding aan besteding, dierenvervoer en zeker
postduiven is een gespecialiseerde aangelegenheid. Verworpen.
6.1.13 1314 Den Helder
Afgestemd door de vergadering.
Vliegprogramma en amendementen.
6.1.14 1317 De Toekomst
Niet ontvankelijk i.v.m. alle midfondvluchten 1 nacht mand.
De heer Laan houdt een gloedvol betoog, Anne van Meerkerk geeft zijn visie hierop,
vindt dat de duiven geen rust krijgen, en de stemmen staken.
De heer Jannus Kat spreekt de vergadering toe, na stemming, besloten wordt tot een
hoofdelijke stemming,. Uitslag 426 voor en 731 tegen, voorstel afgewezen.
6.1.15 1332 Koggenland voorstel vliegprogramma. Zie uitslag bij 6.2
6.1.16 1241 SVEL 2 of 3 x Peronne, met 1 nacht mand.
Niet wenselijk en niet uitvoerbaar. Afgestemd.
6.1.17 1256 BEP Niet ontvankelijk
6.1.18 1313 Nieuwe Diep Zie stemming bij 6.2
6.1.19 1207 Insulinde Post Als laatste lossen ten noorden van de grote rivieren wordt
toegezegd dat er een plek gezocht wordt.
Starten met kortere africhtingen is reeds veelvuldig geprobeerd, geen deelname.
Kunnen hier geen gevolg aan geven.
6.1.20 1302 Steeds in spanning Niet relevant.
6.1.21 1268 BVZ Uitbreiding van 5 naar 6 vluchten op Vitesse en Midfond.
Is verwerkt in vliegprogramma bestuur.
6.1.22 1264 Zaanstreek Noord punt 1 + 2 verwerkt in bestuursvoorstel.
6.1.23 1265 de Postduif Niet relevant.
6.1.24 1248 Ons Genoegen
Aansluiting met Sens, hierin is voorzien.
Onderzoek,aanpassen en uitbreiding africhting j.d.
Verworpen i.v.m. geen deelname aan eerdere pogingen.
6.2

Op het advies van de heer J. Kat gaan we over tot een hoofdelijke stemming op de 5
relevante vliegprogramma’s.
UITSLAG
Voorstel Koggenland
Voor 1
Voorstel Nieuwe Diep
Voor 2
Voorstel Heemskerk
Voor 6
Voorstel Zaanstreek Noord Voor 9 Totaal 18 stemmen.
Vliegprogramma bestuur aangenomen met de vereiste meerderheid.
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7

Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag
De heer L. Pronk: Het NIC den Helder 1314
Liefhebbers korven daar in maar als men laat zit komt men niet uitslaan, hij vraagt
of hier iets aan te doen is.
Deze vraag is aan de heer Uithuisje meegegeven t.a.v. de Controle Commissie
Concours en Constateren. Deze gaat dit beantwoorden.
De heer C. van Hazebroek:
Africhting jonge duiven niet naar Meerkerk. Rayon B wil naar b.v. Wassenaar.
Het antwoord luidt: Meerkerk wordt Bergambacht.
De heer van Dam:
Is het niet eens met het besluit dat de vluchten (Nationaal) niet meer afgelast
worden. Dit is een vergaderbesluit van de NPO. Daar kunnen wij niets aan
veranderen.

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur, bedankt iedereen voor de
aanwezigheid en wenst allen een wel thuis.
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