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Secretaris: Arjan van de Willige 
 Afdeling 9 Karel Doormanstraat 26a 

7461 ER RIJSSEN 

   Oost Nederland Tel. 06 – 166 737 02 
secretaris@afdeling9.nl 

 

	
Notulen	Algemene	ledenvergadering	Afdeling	9	Oost	Nederland	gehouden	op	7	december	2016.	

	
Aanwezig:	
Bestuur:	Ben	Geerink,	John	Bosman,	Louis	ter	Huerne,	Martin	Bakker,	Ulrich	Kögging,	Hans	Ekkel,	Henk	ten	
Hoopen	en	Arjan	van	de	Willige.	
Kiesmannen	Kring	1:	A.A.	Nieboer,	E.	Wiersma	jr.,	D.	Beverdam,	H.	Ligtenberg,	D.	Borggreve,	R.	van	der	Wal,	
G.	Alberink,	J.	Becker,	M.	van	de	Velden,	W.	van	Zon	en	B.	Mulhof.	
Kiesmannen	Kring	2:	J.	ten	Asbroek,	J.	Visser,	G.	de	Vos,	L.	Bruinenberg,	H.	Olthuis,	H.	Seelen	en	R.	van	Langen.	
Kiesmannen	Kring	3:	A.	Roes,	M.	van	Melis,	W.	Jacobs,	H.	Bouwens,	B.	Bomers,	V.	de	Harder,	F.	Wesseldijk,	
G.	Ketelaar	en	G.J.	Visser.	
	
1.	 Opening	
Voorzitter	Ben	Geerink	heet	alle	aanwezigen	van	harte	welkom	op	deze	bijzondere	 ledenvergadering	van	
Afdeling	9.	Deze	vergadering	is	om	twee	redenen	bijzonder	te	noemen.	Als	eerste	omdat	deze	vergadering	
alleen	maar	wordt	gehouden	om	de	agenda	van	de	NPO-ledenraad	te	bespreken	met	onze	achterban.	De	
tweede	reden	is	dat	de	verenigingen	van	onze	afdeling	aanwezig	zijn.	Dit	is	allemaal	in	goed	overleg	gegaan	
met	de	kringvoorzitters.	We	willen	onze	leden	er	graag	bij	betrekken.	Uit	de	NPO-enquête	kwam	naar	voren	
dat	er	weinig	betrokkenheid	is	bij	de	afdeling.	Beslissingen	die	vandaag	worden	genomen	gaan	morgen	per	
amendement	 naar	 de	 NPO.	 We	 zullen	 de	 vergadering	 zo	 nodig	 schorsen	 voordat	 er	 stemmingen	
plaatsvinden.	 De	 kiesmannen	 hebben	 dan	 de	 gelegenheid	 om	 met	 de	 verenigingen	 van	 hun	 kring	 te	
overleggen	voordat	ze	hun	stem	uitbrengen.	We	hopen	op	deze	wijze	een	goed	beeld	te	krijgen	van	wat	onze	
leden	willen.	
	
2.	 Appél	Kiesmannen	
Alle	kiesmannen	zijn	aanwezig.	Kring	1	met	11,	Kring	2	met	7	en	Kring	3	met	9.	
	
3.	 Notulen	van	de	algemene	ledenvergadering	van	31	oktober	2016	jl.	
W.	van	Zon.	Onderaan	pagina	4	vraagt	hij	naar	een	uitgebreidere	omschrijving	van	het	financiële	verhaal	voor	
de	aanschaf	van	een	nieuwe	wagen.	Hij	zou	graag	zien	dat	aan	de	tekst	wordt	toegevoegd	dat	het	gaat	om	
een	gespecificeerde	onderbouwing	zodat	het	duidelijk	wordt	wat	de	aanschafwaarde	is	en	wat	de	kosten	zijn	
van	de	verzekering,	belasting,	brandstof,	onderhoud	etc.	
Met	de	aanvulling	van	de	heer	van	Zon	worden	de	notulen	vastgesteld.	Er	zijn	geen	vragen	naar	aanleiding	
van	de	notulen.	
	
4.	 Mededelingen	en	ingekomen	stukken	
• Vacatures	besturen	Midfondclub	Afdeling	9	en	Jeugdcommissie	Afdeling	9.	
Bart	Bomers	en	Henk	Neervoort	hebben	aangegeven	te	stoppen	als	bestuurslid	van	de	Midfondclub	Afdeling	
9.	En	bij	de	Jeugdcommissie	hebben	Bart	Bomers	en	André	Siegerink	aangegeven	te	stoppen	als	bestuurslid.	
Zeker	Bart	Bomers	was	met	veel	 zaken	bezig	binnen	onze	afdeling.	We	zijn	hem	daarvoor	ook	veel	dank	
verschuldigd.	Een	oproep	aan	u	allen	om	beide	commissies	weer	van	nieuwe	bestuursleden	te	voorzien.	Kijk	
eens	rond	in	uw	omgeving	en	laat	het	ons	horen	als	u	geschikte	kandidaten	kent.	
• Aanmelding	de	Postduif	Giesbeek.	
P.V.	 de	 Postduif	 uit	 Giesbeek	 heeft	 zich	 aangemeld	 als	 lid	 bij	 onze	 afdeling.	 Als	 bestuur	 hebben	 wij	 dit	
voorlopig	ter	kennisgeving	aangenomen.	Wij	hebben	hen	aangegeven	dat	we	de	aanvraag	pas	in	behandeling	
zullen	nemen	zodra	Afdeling	8	akkoord	is	met	een	overgang.	Wanneer	Afdeling	8	akkoord	is	zullen	wij	met	
hen	en	onze	leden	hierover	in	gesprek	gaan.	In	eerste	instantie	dan	met	name	de	leden	en	het	bestuur	van	
Kring	3.	
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5.	 NPO-ledenraad	12	december	2016	
• Statutenwijziging	(formele	goedkeuring)	
In	eerdere	NPO-vergaderingen	zijn	al	er	besluiten	genomen	om	de	NPO-statuten	te	wijzigen.	Het	betreft	in	
grote	lijnen	het	wijzigen	van	het	woord	kiesman	in	afgevaardigde,	de	NPO-vergadering	wordt	voortaan	als	
NPO	Ledenraad	omschreven	en	voor	een	gedeelte	de	rechtspraak	binnen	onze	sport	onder	te	brengen	bij	
het	Instituut	Sportrechtspraak.	De	notaris	heeft	hierover	aangegeven	dat	deze	wijzigingen	zo	niet	notarieel	
vastgelegd	kunnen	worden.	Daarom	worden	ze	tijdens	de	NPO	Ledenraad	van	12	december	a.s.	nogmaals	
besproken	 en	 zullen	 ze	 bij	 akkoord	 daarna	 notarieel	 worden	 vastgelegd.	 Er	 zijn	 geen	 vragen	 over	 deze	
statutenwijziging.	
• Statutenwijziging,	nieuw	voorstel	aanpassingen	
Het	NPO-bestuur	heeft	nog	enkele	voorstellen	om	de	NPO-statuten	te	wijzigen.	Het	betreft	hoofdzakelijk	
wijzigingen	 in	 de	 procedure	 hoe	 de	 statuten	 kunnen	 worden	 gewijzigd.	 Er	 zijn	 geen	 vragen	 over	 deze	
wijziging.	De	vergadering	gaat	akkoord	met	beide	bovengenoemde	wijzigingen.	
• Reglementswijzigingen	
Het	 NPO-bestuur	 stelt	 voor	 om	 de	 termijn	 voor	 het	 indienen	 van	 een	 beroep	 bij	 de	 Tucht	 en	
Geschillencommissie	in	onze	reglementen	te	verruimen	van	14	naar	28	dagen.	De	vergadering	gaat	hiermee	
akkoord	zonder	verdere	vragen	te	stellen.	
• Dispensatiereglement	
Bestuur	NPO	stelt	voor	om	een	commissie	te	benoemen	die	een	beslissing	gaat	nemen	over	de	dispensatie	
aanvragen	van	 leden	die	van	afdeling	willen	veranderen.	Binnen	onze	afdeling	valt	dit	nog	enigszins	mee	
maar	er	wordt	landelijk	wel	veel	tijd	in	gestoken	omdat	liefhebbers	in	het	grensgebied	vaak	ontevreden	zijn.	
Vaak	 komen	 de	 dispensatieaanvragen	 zelfs	 bij	 de	 beroepscommissie	 terecht.	 Om	 zaken	 hierin	 beter	 te	
kunnen	 laten	 verlopen	 is	 het	 op	 advies	 van	mevrouw	 Olfers	 beter	 een	 commissie	 te	 benoemen	 die	 de	
dispensatie	aanvragen	behandeld.	Het	NPO	voorgestelde	reglement	wordt	per	punt	besproken.	De	voorzitter	
vraagt	de	vergadering	of	ze	zich	in	het	voorstel	van	de	NPO	kunnen	vinden.	Er	komt	dan	een	onafhankelijke	
commissie	die	de	dispensatie	aanvragen	beoordeeld.	
V.	de	Harder	heeft	moeite	met	de	opmerking	bij	hoge	uitzondering.	Zou	graag	zien	dat	dit	uit	de	tekst	wordt	
gehaald.	Dit	geeft	hoop	bij	de	verkeerde	personen.	De	vergadering	is	hiermee	akkoord.	
Het	bestuur	van	Afdeling	9	wil	dat	in	dit	reglement	ook	een	regeling	wordt	opgenomen	voor	de	buitenlandse	
leden	en	dat	de	regel	wordt	vastgesteld	voor	een	marge	van	10	km.	uit	de	grens.		
J.	Lassche	vraagt	wat	wij	onder	buitenlandse	liefhebbers	verstaan.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	liefhebbers	
zijn	waarvan	de	coördinaten	buiten	de	Nederlandse	grens	vallen.	
De	vergadering	gaat	akkoord	met	de	komst	van	een	commissie	die	de	dispensatie	aanvragen	behandeld	en	
ondersteund	het	voorgestelde	amendement	van	het	bestuur	Afdeling	9.	
• Vaststellen	Nationale	concoursen	
Bestuur	NPO	stelt	4	Nationale	vluchten	voor.	Dit	zijn	St.	Vincent	(17	juni),	Dax	(7	juli)	en	Bergerac	(28	juli)	als	
Marathonvluchten.	Voor	de	dagfond	wordt	op	22	juni	een	Nationale	vlucht	vanuit	Chateauroux	voorgesteld.	
De	laatstgenoemde	datum	is	niet	correct	en	moet	22	juli	zijn.	We	zullen	de	NPO	hierop	attenderen.	Over	
Chateauroux	zijn	er	een	landelijke	afspraken	gemaakt.	Er	waren	diverse	afdelingen	die	deze	vlucht	eerder	op	
het	programma	wilden.	Voor	het	zuiden	is	Chateauroux	net	500	km.	en	voor	het	noorden	over	de	800	km.	
Het	noorden	wilde	eerst	Chateauroux	niet	laten	meetellen.	Het	zuiden	wilde	alleen	verplaatsen	als	iedereen	
in	Nederland	de	vlucht	meetelde.	In	het	noorden	telt	Chateauroux	nu	ook	mee.	De	voorzitter	vraagt	hoe	een	
Nationaal	concours	in	onze	afdeling	gewaardeerd	wordt.	Hij	vraagt	hierover	een	reactie	van	de	vergadering.	
Wanneer	niemand	reageert	gaan	wij	ervan	uit	dat	u	dit	aan	ons	overlaad.		
E.	Wiersma	sr.,	de	Stormvogels	Sibculo	hebben	er	op	de	langste	afstand	geen	problemen	mee.	
J.	Lassche	is	voorstander	van	één	Nationale	dagfondvlucht	met	Chateauroux	is	dat	prima	ingevuld.	Zeker	als	
je	het	vergelijkt	met	Nationaal	Bergerac	met	een	middaglossing.	Ten	opzichte	van	het	zuiden	is	Bergerac	een	
veel	oneerlijker	concours.	
V.	de	Harder.	Bij	de	Reisduif	Aalten	neemt	maar	één	lid	deel	aan	deze	Nationale	dagfondvlucht	en	de	rest	zal	
het	een	zorg	zijn	van	welke	 losplaats	wij	deze	vluchten	organiseren.	Een	betere	zorg	van	aandacht	zal	de	
aansluiting	van	deze	vluchten	in	het	vliegprogramma	zijn.	Voorzitter,	vaak	is	het	een	naam	die	een	Nationale	
vlucht	 interessant	 maakt.	 Onder	 de	 besturen	 van	 de	 afdelingen	 was	 er	 al	 een	 akkoord	 over	 het	 aantal	
vluchten	 welke	 meetellen	 voor	 de	 Nationale	 kampioenschappen.	 Bestuur	 NPO	 wil	 een	 besluit	 hierover	
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vooruitschuiven	naar	de	NPO	Ledenraad	van	maart.	We	zijn	van	mening	dat	dit	te	kort	voor	het	seizoen	is	en	
willen	daarom	een	amendement	indienen	om	het	komende	maandag	toch	vast	te	stellen.		
B.	 ten	Barge,	afgelopen	seizoen	hebben	wij	op	de	dagfond	meegemaakt	dat	wij	dichterbij	hebben	gelost.	
Blijft	deze	mogelijkheid	bestaan	of	hoe	gaan	wij	hiermee	om.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	er	op	de	dagfond	
nog	een	reserve	vlucht	komt.	De	laatste	jaren	herhaaldelijk	meegemaakt	dat	er	een	vlucht	wordt	afgelast.	Er	
worden	ook	nog	nadere	afspraken	gemaakt	over	de	minimale	afstanden	waaraan	voldaan	moet	worden.	
J.	Lassche	vraagt	of	het	bijvoorbeeld	op	de	dagfond	4	van	de	5	beste	resultaten	zijn	die	dan	meetellen.	De	
voorzitter	geeft	aan	dat	dit	klopt,	als	afdeling	wijzen	wij	bij	meerdere	vluchten	een	reserve	vlucht	aan.	We	
zullen	duidelijk	aangeven	welke	vlucht	dat	is.	
H.	Seelen.	Voldoet	ons	aangenomen	vliegprogramma	hieraan.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	ons	aangenomen	
vliegprogramma	hieraan	voldoet.	 Seelen	geeft	aan	dat	andere	afdelingen	meer	kans	hebben	als	 ze	meer	
vluchten	op	het	vliegprogramma	hebben	staan.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	niet	zo	is	omdat	alle	afdelingen	
de	vluchten	voor	aanvang	van	het	seizoen	moeten	opgeven.	Het	aantal	vluchten	is	voor	alle	afdelingen	gelijk.	
De	vergadering	gaat	akkoord	met	het	voorgestelde	aantal	vluchten	en	het	insturen	van	een	amendement.	
• Wedvlucht	Coördinatie	Organisatie:	
De	Wedvlucht	 Coördinatie	 Organisatie	 (WCO)	 is	 een	 instituut	 dat	 boven	 het	 IWB	 de	 lossingstijdstippen	
coördineert.	Afdelingen	geven	de	tijdsduur	door	waarbinnen	zij	willen	lossen,	de	WCO	kijkt	wat	het	optimale	
tijdstip	is	waarop	gelost	kan	worden.	De	huidige	bevoegdheden	van	IWB	en	afdelingen	blijven	ongewijzigd.	
Het	bestuur	van	Afdeling	9	stelt	voor	om	een	amendement	op	dit	voorstel	in	te	brengen	waarmee	er	eerst	
een	goed	functionerend	IWB	tot	stand	wordt	gebracht	om	daarna	pas	een	WCO	op	te	gaan	richten	waarvoor	
er	eerst	duidelijker	regels	en	bevoegdheden	worden	uitgewerkt.	De	voorzitter	legt	uit	dat	er	voor	de	WCO	
een	 speciaal	 computerprogramma	 is	 ontwikkeld	waarmee	 er	 kan	worden	 gezien	 of	 de	 duiven	 in	 theorie	
elkaar	 zullen	 kruisen.	 In	 de	 praktijk	 gebeurt	 het	 regelmatig	 dat	 er	 duiven	 overheen	 komen	 terwijl	 de	
plaatselijke	duiven	van	een	andere	afdeling	vallen.	Dit	levert	veel	onvrede	op	zeker	in	de	zuidelijke	afdelingen	
van	het	land.	De	WCO	geeft	met	behulp	van	dit	programma	een	blok	aan	waarin	gelost	kan	worden.	Onze	
Lossingscommissie	mag	hiervan	afwijken	maar	dan	komen	we	weer	achteraan	in	de	rij	en	moeten	zo	nodig	
wachten	met	het	lossen	van	onze	duiven.	De	NPO	wilde	Nederland	in	drieën	delen.	Voor	onze	afdeling	zou	
dat	betekenen	dat	we	veel	vanachter	de	Ardennen	zouden	vliegen.	Hierover	zijn	afspraken	gemaakt	en	de	
lijn	Roodeschool-Parijs	blijft	nu	intact	met	een	marge	van	10	km.	
H.	Dijkhuis,	vraagt	hoe	wij	omgaan	met	dit	programma	en	de	buitenlandse	lossingen.	De	voorzitter	legt	uit	
dat	we	van	start	gaan	in	Nederland	en	zodra	het	programma	goed	werkt	is	het	de	bedoeling	dat	we	dit	ook	
uitbreiden	met	de	buitenlandse	 lossingen.	 Bij	 het	 eventuele	uitwijken	 kunnen	we	 in	 dit	 programma	 zien	
welke	afdelingen	met	hoeveel	containers	op	welke	losplaats	staan.	Nieuwe	losplaatsen	verkrijgen	is	in	België	
een	groot	probleem.	We	moeten	daar	niet	te	ligt	overdenken.	Dagelijks	worden	hier	diverse	lossingen	met	
soms	enkele	duizenden	duiven	zonder	toestemming	gelost.	Dit	geeft	de	Belgen	veel	kwaad	bloed	en	levert	
het	voor	ons	problemen	op	met	het	verkrijgen	van	goede	losplaatsen.	Degene	die	dit	doet	maakt	het	kapot	
voor	de	rest.	
H.	Seelen,	wanneer	het	op	vrijdag	er	voor	de	westkant	slecht	uitziet	mag	dan	heel	Nederland	uitwijken	naar	
de	oostkant.	De	voorzitter	legt	uit	dat	de	WCO	dan	zal	aangeven	wat	er	mogelijk	is.	We	willen	daarom	ook	
meer	 omschrijving	 over	 wanneer	 er	 wel	 en	 wanneer	 er	 niet	 gelost	 kan	 worden.	 We	 willen	 verder	
professioneler	begeleiding	van	de	MeteoGroup.	Bij	de	MeteoGroup	zijn	medewerkers	die	begaan	zijn	met	
de	duivensport	maar	ook	medewerkers	die	dat	absoluut	niet	zijn.	We	willen	proactieve	informatie	en	geen	
reactieve	informatie.	Als	afdeling	hebben	wij	goede	ervaring	met	ZIMOA.	We	willen	graag	dat	de	NPO	het	
IWB	opdracht	geeft	om	ook	informatie	in	te	winnen	bij	ZIMOA.	Zeker	voor	moeilijke	omstandigheden	is	het	
beter	een	second	opinion	achter	de	hand	te	hebben.	
B.	ten	Barge,	het	grootste	probleem	voor	Lossingscommissie	wordt	de	beschikbare	tijd.	Er	is	altijd	overleg	
met	IWB,	convoyeurs,	andere	afdelingen	etc.	Ten	Barge	is	bang	dat	er	geen	tijd	overblijft	om	nog	te	kunnen	
lossen.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 wanneer	 het	 programma	 goed	 werkt	 er	 geen	 overleg	 met	 andere	
afdelingen	meer	nodig	is.	Kruislossingen	komen	via	de	WCO	naar	voren.	Ten	Barge	gevolg	zal	worden	dat	de	
Lossingscommissie	op	de	duur	niet	meer	nodig	is.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	nog	ver	weg	is.	Het	is	de	
bedoeling	 dat	 het	 programma	 de	 Lossingscommissie	 een	 flinke	 dienst	 zal	 gaan	 bewijzen.	 Je	 moet	 het	
programma	eerst	zien	en	daarna	kun	je	er	een	beter	oordeel	over	geven.	
J.	Lassche,	begreep	ik	het	goed	dat	je	streeft	naar	op	den	duur	één	landelijke	Lossingscommissie.	Voorzitter,	
voordat	dit	zal	gebeuren	zijn	we	een	flink	aantal	jaren	verder.	Nu	is	er	te	weinig	vertrouwen	in	het	IWB.	Als	
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alles	goed	verloopt	kan	het	op	den	duur	wel	een	toegevoegde	waarde	zijn.	De	duivensport	loopt	terug	en	het	
moet	allemaal	wel	geregeld	blijven	worden.	
H.J.	 Douwsma,	 met	 wie	 communiceert	 onze	 Lossingscommissie	 nu.	 Met	 het	 IWB,	 WCO	 of	 ZIMOA.	 	 De	
voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 wij	 als	 afdeling	 ook	 advies	 zullen	 blijven	 vragen	 aan	 ZIMOA.	 Als	 onze	
Lossingscommissie	het	niet	verantwoord	vindt	om	in	het	aangegeven	blok	te	lossen	dan	lossen	wij	niet.	We	
willen	eerst	een	goed	functionerend	IWB.	
J.	Visser	vraagt	wat	we	met	de	jonge	duiven	doen	als	het	warm	is.	De	afspraak	is	om	zo	vroeg	mogelijk	te	
lossen.	Visser	ziet	hier	op	den	duur	veel	meer	problemen	in	naar	vorenkomen.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	
inversie	en	de	warmte	de	grootste	problemen	zijn.	De	Lossingscommissie	krijgt	onze	medewerking	om	vroeg	
te	lossen	als	hun	dit	beter	lijkt.	Ook	als	het	advies	van	het	IWB	anders	is.	De	WOWD	is	al	gevraagd	om	betere	
richtlijnen	te	verzorgen	voor	dit	soort	weersomstandigheden.	
B.	Bomers	verbaast	zich	dat	de	lossingscommissie	autonoom	is.	Zijn	eigen	ervaring	is	dat	dit	niet	zo	is.	Hij	
verwacht	verder	dat	hoe	meer	professionele	ervaring	er	in	het	IWB	komt	dit	alleen	maar	meer	problemen	
zal	 gaan	 opleveren.	 Je	 moet	 ook	 aanvoelen	 wat	 het	 beste	 is.	 Bomers	 is	 bang	 dat	 het	 met	 de	 huidige	
deskundigheid	van	het	IWB	alleen	maar	moeilijker	zal	gaan	worden.	Hij	zou	daarom	graag	zien	dat	het	blijft	
zoals	het	nu	is	geregeld	anders	zullen	wij	vaak	veel	te	laat	losgaan.	
V.	de	Harder	heeft	het	idee	dat	sommige	afdelingen	onderling	niet	met	elkaar	kunnen	overleggen	en	dat	daar	
nu	 alles	 op	wordt	 afgestemd.	De	 voorzitter	 geeft	 aan	dat	wij	 afgelopen	 seizoen	ook	de	 ervaring	hebben	
gekregen	dat	wij	niet	op	de	losplaats	terecht	konden	omdat	er	te	veel	afdelingen	waren.	Met	dit	programma	
kunnen	wij	daarvan	vooraf	wel	op	de	hoogte	zijn.	
G.	Visser,	waar	gaat	de	afdeling	voor	in	dit	plan.	Voorzitter,	we	willen	eerst	goede	afspraken.	
A.	 Jansen	 vraagt	 of	 alles	 voorbereid	wordt	 door	 de	WCO	 of	 dat	 dit	 op	 zaterdagmorgen	 eerst	 nog	moet	
gebeuren.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	alle	beschikbare	informatie	vooraf	zal	worden	ingevoerd.	
E.	Wiersma	 jr.,	 wat	 vinden	wij	 als	 afdeling	 van	 het	 tijdspad	 dat	 gevolgd	moet	worden.	We	moeten	wel	
voorzichtig	zijn	met	wat	we	uit	handen	geven.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	we	voorlopig	nog	niets	uit	handen	
geven.	We	willen	eerst	goede	afspraken	en	adviezen.	
De	vergadering	gaat	akkoord	met	het	bestuursvoorstel	voor	een	amendement	om	betere	afspraken	en	een	
beter	functionerend	IWB	waarbij	het	IWB	informatie	zal	gaan	opvragen	bij	ZIMOA.	
• Invlieg-	en	trainingsduiven	
Bestuur	NPO	stelt	voor	om	het	begrip	invlieg-	of	trainingsduiven	te	laten	vervallen.	Hun	argumenten	om	dit	
voor	 te	 stellen	 zijn	 de	 verplichte	 controle	 op	 de	 ent	 plicht,	 nazien	 of	 de	 duiven	 op	 de	 hoklijst	 staan,	
uniformiteit	 tussen	 de	 afdelingen	 zodat	 de	 berekeningen	 voor	 de	 kampioenschappen	 overal	 gelijk	 zijn,	
vergroot	de	saamhorigheid	binnen	de	vereniging,	liefhebbers	beslissen	zelf	of	ze	de	duiven	willen	constateren	
en	er	vindt	overal	een	correcte	afhandeling	van	de	vrachtgelden	plaats.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	we	nu	
merken	dat	er	veel	ongelijkheid	is	in	Nederland	betreffende	deze	regel.	De	sfeer	en	hoe	je	met	elkaar	omgaat	
in	de	vereniging	heeft	hieronder	te	lijden.	We	moeten	ons	realiseren	of	dit	nu	hetgeen	is	wat	we	willen.	Het	
aantal	deelnemers	in	de	vereniging	komt	in	gedrang	etc.	Meedoen	is	zetten	in	de	vereniging.	Het	bestuur	
hoort	graag	hoe	de	vergadering	hierover	denkt.	
H.	Seelen,	wij	hebben	geen	ervaring	met	trainingsduiven	in	de	vereniging	en	iedereen	is	er	tevreden	over.	
Wanneer	 wij	 trainingsduiven	 zouden	 toestaan	 dan	 komen	 leden	 die	 nu	 veel	 werk	 verrichten	 voor	 onze	
vereniging	niet	meer	op	de	uitslag.		
G.	Visser	geeft	aan	dat	bij	hem	in	de	vereniging	trainingsduiven	wel	zijn	toegestaan	maar	het	belangrijker	te	
vinden	dat	er	uniformiteit	komt	in	onze	sport.	Wanneer	hierover	afspraken	komen	moeten	deze	ook	in	heel	
Nederland	worden	nagekomen.	De	heer	Visser	is	ook	voorstander	van	afspraken	voor	een	langere	termijn.	
A.	Jansen	geeft	aan	dat	als	argument	ook	kan	worden	toegevoegd	dat	het	voor	de	functionarissen	minder	
werk	is.	
J.	Lassche,	Als	er	trainingsduiven	zijn	toegestaan	dan	komen	de	leden	die	hiervan	gebruik	maken	ook	niet	
meer	in	het	lokaal.	
V.	de	Harder,	gaat	terug	naar	het	voorbeeld	dat	is	aangehaald	van	de	6000	duiven	die	mee	zijn	gegeven	en	
waarvan	er	maar	2000	duiven	in	concours	staan.	Dit	betekent	wel	dat	de	leden	de	moeite	nemen	om	naar	
het	lokaal	komen.	In	de	praktijk	betekend	dit	ook	dat	er	1500	van	de	2000	concours	duiven	thuis	moeten	zijn	
om	het	concours	te	kunnen	sluiten.	Neem	dit	ook	mee	in	de	besluitvorming.	
W.	van	Zon,	hij	geeft	aan	dat	wanneer	er	nu	 iemand	100	duiven	meegeeft	als	 trainingsduif	er	vaak	geen	
controle	plaatsvindt.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	wel	een	punt	van	aandacht	is.	
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J.	Brockotter,	de	vereniging	uit	Lichtenvoorde	is	voor	allebei.	We	controleren	ook	de	trainingsduiven	door	ze	
over	de	antenne	te	houden.	Van	liefhebbers	die	trainingsduiven	willen	wordt	de	klok	gelijk	na	het	inkorven	
weer	afgeslagen.	
De	voorzitter	geeft	aan	dat	het	bestuur	graag	van	de	kringen	wil	horen	hoe	ze	er	overdenken.	Hij	schorst	de	
vergadering	zodat	de	kiesmannen	met	hun	achterban	kunnen	overleggen.	Na	de	schorsing	geeft	A.A.	Nieboer	
namens	Kring	1	aan	dat	10	kiesmannen	voor	het	voorstel	van	de	NPO	zijn	en	1	tegen.	J.	ten	Asbroek	geeft	
namens	Kring	2	aan	dat	alle	7	kiesmannen	voor	het	voorstel	van	de	NPO	zijn.	M.	van	Melis	geeft	namens	
Kring	3	aan	dat	6	kiesmannen	voor	het	voorstel	van	de	NPO	zijn	en	3	tegen.	Namens	Kring	3	geeft	hij	aan	dat	
er	wel	uniformiteit	moet	komen.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	in	totaal	23	kiesmannen	voor	het	NPO-voorstel	
zijn	en	4	tegen.	Dit	betekent	dat	beide	kiesmannen	van	onze	afdeling	tijdens	de	NPO	Ledenraad	voor	het	
NPO-voorstel	zullen	stemmen.		
• Teletekst	
Bestuur	NPO	stelt	voor	om	SBS6	teletekst	uitsluitend	te	gaan	gebruiken	voor	weers-	en	lossingsinformatie,	
publicatie	van	de	Nationale-	en	Sectorale	vluchten,	uitslagen	NPO	dagfondvluchten,	ZLU-uitslagen	en	actuele	
nieuwsinformatie.	Het	bestuur	Afdeling	9	stelt	voor	om	via	een	amendement	te	vragen	of	het	mogelijk	kan	
worden	om	op	een	NPO	dagfondvlucht	een	gesplitste	Noord-Zuid	uitslag	te	plaatsen.	De	vergadering	gaat	
hiermee	akkoord.	
Vanuit	de	vergadering	wordt	gevraagd	of	de	ZLU	meebetaald	aan	het	plaatsen	van	hun	uitslagen	op	teletekst.	
De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dit	 te	 zullen	 navragen.	 Vanuit	 de	 vergadering	 wordt	 verder	 gevraagd	 naar	 de	
buitenlandse	lossingen.	Deze	staan	vaak	maar	voor	een	klein	gedeelte	op	teletekst	en	in	de	praktijk	zijn	er	
vaak	 veel	meer	 vluchten.	 Zet	 er	 alles	 op	 of	 verwijs	 naar	 een	 internetpagina	waar	 de	 lostijden	 van	 deze	
vluchten	zijn	terug	te	vinden.	De	voorzitter	geeft	aan	blij	te	zijn	dat	hiernaar	gevraagd	wordt.	Het	probleem	
is	dat	er	altijd	geen	 lossingsvergunning	wordt	aangevraagd.	Wat	ons	hier	overkomt	 is	 in	vergelijk	met	de	
zuidelijke	 afdelingen	van	Nederland	nog	geen	2%	vergeleken	met	hen.	Doordat	dit	 soort	wilde	 lossingen	
dagelijks	voorkomen	in	België	hebben	wij	problemen	met	het	verkrijgen	van	goede	losplaatsen.	
• Voorstellen	afdelingen	
Afdeling	5	en	Afdeling	6	hebben	een	voorstel	ingediend	om	gezamenlijk	in	te	korven	en	in	de	eigen	vereniging	
de	klokken	af	te	slaan.	Bestuur	Afdeling	9	is	groot	voorstander	van	een	regeling	hiervoor	alleen	zouden	wij	
graag	zien	dat	het	op	een	andere	wijze	wordt	geregeld	dan	nu	is	voorgesteld.	Bestuur	Afdeling	9	zou	graag	
zien	dat	de	vereniging	waar	de	duiven	worden	ingekorfd	het	D-bestand	instuurt	van	alle	duiven.	Vervolgens	
sturen	de	verenigingen	welke	van	deze	regeling	gebruik	maken	na	aankomst	van	de	duiven	alleen	nog	een	
W-bestand	in.	Het	bestuur	Afdeling	9	is	van	mening	dat	het	niet	wenselijk	is	dat	gegevens	van	de	vluchten	
over	 de	 straat	 worden	 vervoerd.	 Met	 de	 omschrijving	 in	 het	 voorstel	 NPO	 passen	 wij	 ons	 aan	 naar	 de	
mogelijkheden	van	de	rekenaar.	Het	is	in	onze	ogen	beter	dat	de	rekenaar	zijn	software	aanpast	naar	onze	
wensen	 en	 er	 ook	 voor	 zorgt	 dat	 de	 concoursveiligheid	 niet	 in	 gevaar	 komt.	De	 vergadering	 gaat	 ermee	
akkoord	dat	het	bestuur	een	amendement	indient	op	dit	voorstel.	
Afdeling	5	heeft	een	voorstel	ingediend	om	het	begrip	splijtlid	op	te	nemen	in	onze	reglementen.	Een	splijtlid	
is	een	lid	welke	in	een	andere	kring	of	cc	meespeelt	dan	de	vereniging	waar	hij/zij	lid	is.	De	vergadering	is	
hiermee	ook	akkoord.	
	
6.	 Rondvraag	
J.	ten	Asbroek:	Op	18	januari	is	er	een	ook	ingelaste	ledenvergadering.	Wanneer	kunnen	wij	de	agenda	voor	
deze	vergadering	verwachten.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	de	agenda	nog	voor	de	Kerstdagen	verwacht	kan	
worden.	
A.	Jansen:	Hij	heeft	nog	een	vraag	over	de	aangemelde	vereniging	uit	Giesbeek.	Hij	vraagt	of	hierover	in	een	
kringvergadering	gestemd	moet	worden.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	wanneer	Afdeling	8	akkoord	gaat	met	
een	 overgang	 dit	 eerste	 met	 het	 bestuur	 en	 leden	 van	 Kring	 3	 wordt	 besproken	 maar	 dat	 er	 in	 de	
ledenvergadering	van	de	afdeling	hierover	een	beslissing	wordt	genomen.	
	
7.	 Sluiting	
De	voorzitter	bedankt	 eenieder	 voor	 zijn	 komst	 en	 inbreng.	Hij	 geeft	 aan	 tevreden	 te	 zijn	met	de	 goede	
opkomst.	Deel	uw	ervaring	hierover	met	uw	achterban.	Met	eenieder	alvast	fijne	Feestdagen	toe	te	wensen	
en	een	wel	thuis	sluit	hij	de	vergadering.	

Arjan	van	de	Willige,	secretaris.	


