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Notulen	Algemene	Ledenvergadering	Afdeling	9	Oost	Nederland	van	2	maart	2015	
	
	
Aanwezig:		
Bestuur: B.	 Geerink,	 J.	 Bosman,	 L.	 ter	 Huerne,	M.	 Bakker,	 U.	 Kögging,	 V.	 de	 Harder	 en	 A.	 van	 de	
Willige.	H.	Leloux	is	namens	het	bestuur	afwezig	in	verband	met	vakantie.	
Kring	 1:	 H.	 Beverdam,	 H.	 Ekkel,	 B,	 Geerdink,	 G.J.	 Leus,	 J.	 Seppenwoolde,	 H.	 Bakhuis,	 T.	 Pots,	 E.	
Immink,	E.	Wiersma	jr.,	J.	Becker	en	A.	Heering.	
Kring	2:	J.	ten	Asbroek,	J.	Visser,	H.J.	Douwsma,	H.	Nijmeijer,	B.	ten	Barge,	G.	Kamphuis,	H.	Olthuis	en	
H.	Seelen.	
Kring	 3:	 M.	 van	 Melis,	 C.	 Elzinga,	 M.	 Freriks,	 W.	 Jacobs,	 G.	 Ketelaar,	 A.	 Roes,	 H.	 Bouwens,	 H.	
Neervoort	en	B.	van	den	Bovenkamp	
	
	
1.	 Opening	
Voorzitter	 Ben	 Geerink	 opent	 de	 vergadering	 door	 een	 ieder	 van	 harte	 welkom	 te	 heten	 op	 de	
voorjaarsvergadering	 van	Afdeling	9	Oost-Nederland.	 In	 het	 openingswoord	 feliciteert	 hij	 in	 eerste	
plaats	 de	 leden	 van	 onze	 afdeling	 die	 onlangs	 zijn	 gehuldigd	 als	 Nationaalkampioen	 en	 die	 succes	
hebben	behaald	op	de	Olympiade.	
Enkele	 weken	 geleden	 werden	 we	 geconfronteerd	 met	 een	 beslag	 legging	 door	 PV	 op	 de	
bankrekening	van	de	NPO.	Als	bestuur	maken	we	ons	hierover	zorgen.	Met	een	bankgarantie	is	het	
inmiddels	geregeld	dat	er	boven	de	acht	ton	weer	mogelijkheden	zijn	om	over	de	eigen	financiën	te	
beschikken.	 We	 hopen	 op	 kort	 termijn	 het	 e.e.a.	 naar	 voren	 te	 kunnen	 trekken	 zodat	 deze	
problemen	worden	opgelost.	Zodra	er	zaken	zijn	die	hierover	gedeeld	kunnen	worden	met	u	zullen	
we	dit	doen.	
Ook	heeft	de	NU	de	nodige	aandacht	gehad.	De	NU	heeft	een	bestuur	dat	niet	meer	compleet	is.	De	
nieuwe	 secretaris	 en	 voorzitter	 zijn	 in	 fases	 opgestapt.	 Er	 zijn	 overleggen	 geweest	 en	 daar	 is	
afgesproken	 dat	 we	 een	 enquête	 gaan	 houden	 waarin	 we	 peilen	 of	 er	 draagvlak	 is	 voor	 de	 NU.	
Wanneer	 er	 een	 positief	 signaal	 komt	 zullen	 de	 afdelingen	 nieuwe	 energie	 in	 de	NU	 gaan	 steken.	
Deelname	 aan	 de	NU	 is	 in	 het	 verleden	 altijd	 gratis	 geweest.	 De	NU	 haalde	 zijn	 inkomsten	 uit	 de	
afname	 van	 de	 uitslagen.	Maar	 een	 sterk	 dalende	 afname	 zorgt	 ervoor	 dat	 er	 inleg	moet	worden	
gevraagd	wil	de	NU	kunnen	voortbestaan.	Dit	zal	waarschijnlijk	5	cent	per	duif	gaan	bedragen.	Graag	
willen	we	er	op	aandringen	om	de	enquête	als	vereniging	in	te	vullen.	
We	zijn	ook	met	het	bestuur	van	Afdeling	8	in	gesprek	geweest.	Dit	heeft	te	maken	met	de	toekomst	
waarin	we	elkaar	nodig	hebben.	Denk	hierbij	aan	nieuwe	en	eerlijker	vlieggebieden.	We	zullen	deze	
overleggen	blijven	houden	ook	om	samen	op	te	trekken	richting	de	NPO	vergadering.	
In	 de	 vorige	 vergadering	 hebben	 we	 gesproken	 over	 samenwerking	 tussen	 kleine	 verenigingen.	
Wanneer	verenigingen	 samen	 inkorven	mogen	kleine	verenigingen	die	geen	bestaansrecht	hebben	
blijven	bestaan.	Doordat	de	verenigingen	samen	inkorven	blijft	de	concoursveiligheid	gegarandeerd.	
Het	 aantal	 leden	 van	 Afdeling	 9	 is	 afgelopen	 jaar	 terug	 gelopen	 met	 50	 leden.	 Mede	 door	 de	
vergrijzing	 is	het	aantal	 leden	gedaald.	De	voorzitter	stelt	voor	om	de	vergadering	te	beginnen	met	
het	 herdenken	 van	 onze	 sportvrienden	 die	 ons	 afgelopen	 jaar	 zijn	 ontvallen.	Na	 een	minuut	 stilte	
verklaart	de	voorzitter	de	vergadering	voor	geopend.	
2.	 Appél	Kiesmannen	
Kring	 1	 is	 aanwezig	 met	 11	 kiesmannen,	 Kring	 2	 met	 8	 en	 Kring	 3	 met	 9.	 Daarmee	 zijn	 alle	
kiesmannen	aanwezig.	
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3.	 Notulen	van	de	Algemene	Ledenvergadering	op	26	januari	2015	
Er	 zijn	geen	op	en	aanmerkingen	op	de	notulen	van	26	 januari.	Ook	zijn	er	naar	aanleiding	van	de	
notulen	geen	vragen.	
4.	 Mededelingen	en	ingekomen	stukken	
• Contract	vervoerder.	
Komend	 seizoen	 vervoeren	 we	 onze	 duiven	 ook	 weer	 met	 Steghuis	 en	 Koopman.	 Zoals	 u	 hebt	
kunnen	lezen	kunnen	de	vrachtprijzen	gelijk	blijven	aan	2014.	
S.	Scholten	geeft	aan	dat	hij	had	verwacht	dat	de	vrachtprijzen	wel	naar	beneden	waren	gegaan.	De	
voorzitter	geeft	aan	dat	we	werken	met	een	dieselstaffel	waardoor	de	vrachtprijzen	variabel	zijn.	
• Contract	rekenaar.	
Het	rekengeld	blijft	gelijk	aan	2014.	Dit	 is	1,6	cent	per	duif.	Het	enige	verschil	zit	 in	de	prijs	van	de	
uitslag.	We	moeten	hierover	nog	met	Compuclub	onderhandelen.	Afgelopen	seizoen	was	de	prijs	van	
de	uitslag	 €	 1,48	 en	 in	 de	offerte	 voor	 2015	 gaat	 de	uitslag	naar	€	 1,73.	De	oorzaak	hiervan	 is	 de	
dalende	afname	van	de	uitslagen.	De	uitslag	van	de	NPO	concoursen	gaat	 in	de	offerte	van	€	1,80	
naar	€	2,00.	
• Controles	bij	de	verenigingen.		
Het	bestuur	zal	 steekproefsgewijs	controles	gaan	uitvoeren	of	de	verenigingen	zich	houden	aan	de	
NPO	reglementen.	Denk	hierbij	aan	controles	tijdens	het	inkorven	en	afslaan.	Als	bestuur	hebben	we	
de	 verantwoordelijkheid	 om	 u	 te	 wijzen	 op	 de	 reglementen.	 Wij	 willen	 komend	 jaar	 daar	 extra	
aandacht	aan	besteden.	Wanneer	we	bij	uw	vereniging	komen	is	het	absoluut	niet	zo	dat	u	verdacht	
bent.	We	willen	graag	zien	hoe	er	wordt	gehandeld	en	het	kan	zo	zijn	dat	u	al	jarenlang	volgens	een	
vaste	werkwijze	 handelt	maar	 die	 toch	 niet	 juist	 blijkt	 te	 zijn.	Onze	 bevindingen	 zullen	we	 na	 een	
bezoek	terugkoppelen	aan	de	vereniging.	
H.	Bakhuis	geeft	aan	al	een	paar	 jaar	bezig	 te	zijn	met	het	gebeuren	van	hoe	een	vereniging	moet	
handelen.	Hij	zou	graag	zien	dat	er	een	regelgeving	komt	waarin	staat	aangegeven	aan	welke	eisen	
een	 vereniging	 moet	 voldoen.	 Waar	 de	 antenne	 moet	 staan,	 hoe	 moeten	 de	 bestanden	 worden	
ingestuurd	etc.	Er	zijn	verder	problemen	geconstateerd	met	systemen	waarop	geen	antwoord	is.	De	
voorzitter	geeft	aan	dat	problemen	kunnen	worden	doorgegeven	aan	de	secretaris	van	de	Afdeling.	
Vanuit	het	bestuur	zullen	we	ze	dan	overbrengen	richting	de	NPO.	Het	is	verder	de	verantwoording	
van	de	verenigingen	dat	ze	handelen	volgens	de	NPO	reglementen.	Alle	NPO	reglementen	zijn	terug	
te	vinden	via	de	site	van	de	NPO.		
5.		 Financieel	verslag	2013-2014	en	begroting	2015	
• Financieel	verslag.	
De	voorzitter	vraagt	of	er	nog	vragen	zijn	naar	aanleiding	van	het	financiële	verslag.	
J.	 ten	 Asbroek.	 De	 kosten	 van	 de	 feestavond	 zijn	 ten	 opzichte	 van	 vorig	 jaar	 verdubbeld.	 De	
voorzitter	geeft	aan	dat	dit	te	maken	heeft	met	de	Fondclub	Oost-Nederland.	In	het	verleden	werd	er	
een	inleg	gevraagd	voor	de	NPO	vluchten.	Nu	dit	gratis	is	geworden	heeft	de	afdeling	alle	kosten	voor	
zijn	 rekening	 genomen.	 De	 andere	 jaren	 waren	 de	 helft	 van	 de	 kosten	 voor	 de	 Fondclub	 Oost-
Nederland.	
J.	 ten	 Asbroek.	Wanneer	 de	 afschrijving	 op	 de	 africhtingen	 niet	meer	 in	 rekening	wordt	 gebracht	
komt	er	een	ander	resultaat	naar	voren.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	het	 in	zijn	totaal	niet	uitmaakt	
waar	de	vaste	kosten	worden	neergelegd.	De	verdeling	heeft	alleen	gevolgen	voor	de	vrachtprijs.	
• Verslag	Financiële	begeleidingscommissie.	
J.	 Seppenwoolde.	 De	 FBC	wil	 graag	 zien	 welke	 reactie	 het	 verleggen	 van	 de	 vaste	 kosten	 teweeg	
brengt	op	de	vrachtprijs.	Verder	wijst	de	FBC	erop	dat	de	kosten	van	het	overstaan	de	komende	jaren	
naar	verwachting	hoger	zullen	gaan	uitvallen.	De	FBC	is	van	mening	dat	vrachtprijs	bij	overstaan	met	
een	X	bedrag	moet	kunnen	worden	verhoogd	om	de	kosten	te	dekken.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	
we	 dit	 aan	 de	 vergadering	 moeten	 voorleggen.	 Er	 wordt	 afgesproken	 dat	 het	 bestuur	 met	 een	
voorstel	komt	voor	een	 toeslag	bij	overstaan	 in	2016.	Dit	kan	dan	eerst	met	de	achterban	worden	
besproken.	 J.	Seppenwoolde.	We	moeten	 in	de	toekomst	 flexibeler	worden	met	dit	soort	zaken	en	
eventueel	uitwijken.	Dit	is	beter	voor	de	financiën	en	het	gezinsleven	etc.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	
ervaring	wel	hebben	geleerd	dat	 liefhebbers	behoefte	hebben	om	naar	de	afgesproken	losplaats	te	
gaan.	
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H.	Bakhuis.	 J.	Seppenwoolde	brengt	het	goed	onderbouwt	en	we	kunnen	dit	via	de	mail	bespreken	
met	 de	 verenigingen	 en	 daarna	 komend	 seizoen	 al	 invoeren.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 we	 de	
middelen	in	kas	hebben	en	het	niet	noodzakelijk	is	om	voor	komend	seizoen	dit	al	te	wijzigen.	
J.	Seppenwoolde.	De	wedvluchtpenningmeester	heeft	veel	werk	met	verenigingen	die	door	te	weinig	
geld	 op	 de	 rekening	 problemen	 hebben	 met	 de	 automatische	 betalingen.	 Hij	 verzoekt	 hiervoor	
aandacht	 te	vragen	zodat	de	betalingen	probleemloos	verlopen.	Verder	vraagt	hij	of	de	afdelingen	
ook	 financieel	 verantwoordelijk	 kunnen	worden	gehouden	 in	de	 situatie	 tussen	de	NPO	en	PV.	De	
voorzitter	 geeft	 aan	dat	 dit	wel	 het	 geval	 is.	 J.	 Seppenwoolde	wil	 het	 bestuur	 adviseren	om	dit	 te	
wijzigen	via	de	NPO	vergadering.	Tot	slot	vraagt	hij	de	vergadering	met	applaus	penningmeester	John	
Bosman	en	wedvluchtpenningmeester	Henk	Nijmeijer	te	bedanken.	
De	voorzitter	bedankt	de	FBC	voor	de	adviezen	en	de	controle	van	de	financiën.	
• Dechargering	bestuur	
T.	Pots.	Hoort	net	dat	u	de	 feestavond	van	de	F.O.N.	heeft	betaald.	Kunnen	wij	 als	 vereniging	ook	
onze	 feestavond	 declareren.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 we	 dit	 zo	 hebben	 afgesproken	 in	 de	
vergadering.	De	deal	is	geweest	geen	inleg	voor	de	F.O.N.	en	wij	betalen	de	kosten	die	normaal	uit	de	
inleg	worden	betaald.	T.	Pots	u	bevoordeelt	de	 fond	spelers	en	de	vitesse	spelers	betalen	mee.	De	
voorzitter	geeft	aan	dat	de	F.O.N.	ook	jonge	duiven	vluchten	organiseert.	De	voorzitter	bedankt	John	
voor	 alle	 verrichte	 werkzaamheden.	 Door	 de	 jaren	 heen	 hebben	 we	met	 zijn	 ervaring	 een	 goede	
balans	opgebouwd.	Het	bestuur	wordt	dechargering	verleend	door	de	vergadering.	
6.	 Jaarverslag	secretaris	
Er	zijn	geen	op	en	aanmerkingen	op	het	jaarverslag	van	de	secretaris.	Arjan	wordt	door	de	voorzitter	
bedankt	voor	het	vele	werk	dat	hij	voor	de	afdeling	verricht.	
7.	 Bestuursvoorstellen	
• Vaststellen	reglement	Africhten	en	Lossingsvergunningen.	
Tijdens	 de	 ledenvergadering	 in	 oktober	 2014	 waren	 er	 enkele	 op	 en	 aanmerkingen	 op	 het	
bestuursvoorstel	van	de	reglementen	voor	africhten	en	lossingsvergunningen.	Op	basis	daarvan	ligt	
er	nu	een	nieuw	voorstel.	De	vergadering	gaat	zonder	verdere	op	en	aanmerkingen	akkoord	met	het	
voorstel.	
• Vaststellen	vrachtgeld	2015.	
Het	bestuur	stelt	voor	om	het	vrachtgeld	voor	2015,	met	uitzondering	van	het	africhten,	gelijk	aan	
2014	vast	 te	 stellen.	Voor	de	africhtingen	 stellen	we	vaste	bedragen	per	duif	 voor.	Het	 vrachtgeld	
voor	het	africhten	van	de	 jonge	duiven	en	de	natour	op	€	0,25	per	duif.	 En	het	 vrachtgeld	van	de	
eventuele	Tongeren	vluchten	op	€	0,75	per	duif.	De	vergadering	gaat	akkoord	met	dit	voorstel.	
• Trainingsvluchten	Tongeren.		
Het	bestuur	zou	graag	van	de	Kringen	horen	of	er	nog	belangstelling	is	voor	het	organiseren	van	de	
Tongeren	 vluchten.	We	willen	 daarbij	 opmerken	 dat	 een	 vrachtgeld	 van	 €	 0,75	 per	 duif	minimaal	
nodig	is	om	de	kosten	van	de	Tongerenvluchten	in	de	hand	te	houden.	Het	bestuur	is	van	mening	dat	
we	de	verhoging	vracht	moeten	neerleggen	waar	ze	worden	gemaakt.	
J.	ten	Asbroek.	Kring	2	heeft	nog	wel	belangstelling	voor	Tongeren	vluchten.	
G.	van	den	Bovenkamp.	Kring	3	is	wel	voor	Tongeren	vluchten	maar	75	cent	is	te	duur	en	nu	wil	Kring	
3	zelf	Tongerenvluchten	organiseren.	
H.	Beverdam.	Er	is	ook	belangstelling	in	Kring	1.	Advies	is	om	uit	te	kijken	met	welk	vervoer	er	naar	
Tongeren	wordt	gereden.	
T.	Roes.	Wanneer	we	om	4.00	uur	weg	kunnen	rijden	naar	de	losplaats	kunnen	we	met	de	Iveco	naar	
Tongeren	rijden.	Hierdoor	kan	de	vrachtprijs	naar	beneden.		
Voorzitter.	Helder	dat	de	meerderheid	voor	de	Tongerenvluchten	is.	We	zullen	kijken	in	overleg	met	
vervoer	wat	mogelijk	 is.	 Indien	het	haalbaar	 is	gaan	we	met	de	Iveco	en	vertrekken	we	vroeg	in	de	
ochtend.	
• Vaststellen	regeling	trainingsduiven.	
Met	ingang	van	2015	is	er	een	landelijk	beleid	voor	trainingsduiven.	Als	bestuur	zijn	we	van	mening	
dat	 deze	 regeling	 niet	 het	 afvoerputje	 van	 vreemde	 duiven	 moet	 worden.	 Er	 moet	 een	 goede	
controle	van	de	ent	en	hoklijst	zijn.	We	zijn	daarom	van	mening	dat	de	duiven	over	de	inkorfantenne	
moeten	 voor	 controle.	 Bij	 controles	 in	 het	 buitenland	 kunnen	 er	 anders	 grote	 problemen	 komen	
opzetten	en	dat	moeten	wij	niet	willen.	
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H.	Beverdam.	Kring	1	is	tegen	het	toelaten	van	trainingsduiven.	Hij	vraagt	of	er	in	de	regeling	jonge	
duiven	met	de	oude	duiven	en	oude	duiven	met	de	jonge	duiven	mee	mogen.	Er	mogen	alleen	oude	
duiven	mee	tijdens	de	jonge	duiven	vluchten.	H.	Beverdam.	Alle	duiven	gaan	over	de	inkorfantenne.	
Is	het	daarbij	ook	mogelijk	dat	een	deel	van	de	duiven	meedoet	aan	het	concours	en	het	andere	deel	
niet.	De	voorzitter	 geeft	 aan	dat	dit	mogelijk	 is.	Herman	 is	 tegen	deze	 constructie	en	vindt	dat	dit	
afbreuk	is	van	de	duivensport.	De	voorzitter	geeft	aan	de	mening	van	Herman	te	respecteren	maar	
landelijk	wordt	er	anders	tegenaan	gekeken.	Je	kunt	er	ook	andersom	tegenaan	kijken.	Vandaag	de	
dag	kun	 je	 iedereen	niet	verplichten	om	mee	 te	doen.	Nu	een	 landelijk	voorstel	 indienen	voor	het	
wijzigen	van	deze	regel	heeft	geen	kans.	Er	wordt	dan	aangegeven	dat	we	het	eerst	een	jaar	moeten	
proberen.	Herman	het	kost	niets	meer	om	een	duif	wel	voor	het	concours	 te	zetten.	De	voorzitter	
geeft	aan	dat	het	dit	 jaar	 zo	 is	dat	we	 trainingsduiven	hebben.	H.	Beverdam	geeft	aan	dat	Kring	1	
voor	het	over	de	inkorfantenne	houden	van	de	duiven	is.	
G.	van	den	Bovenkamp.	Hij	vraagt	hoeveel	trainingsduiven	er	in	2014	zijn	gespeeld.	J.	Bosman	geeft	
aan	dat	dit	er	bijna	35.000	zijn	op	700.000	duiven.	Er	zitten	enkele	natourvluchten	bij	waar	10%	van	
de	duiven	vrachtduiven	zijn.	
G.	van	den	Bovenkamp	geeft	aan	dat	Kring	3	niet	tegen	vrachtduiven	is.	Men	ziet	alleen	het	nut	niet	
in	van	het	over	de	 inkorfantenne	houden	van	de	duiven.	Het	 is	alleen	maar	veel	werk.	 Je	kunt	ook	
controleren	aan	de	hand	van	de	hok	en	entlijst.	
H.	 Seelen	 vraagt	 voor	 de	 duidelijkheid.	 Kan	 het	 niveau	 van	 de	 vereniging	 afwijken	 van	 de	 overige	
niveaus.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 het	 theoretisch	 wel	 mogelijk	 zou	 moeten	 kunnen	 zijn.	 We	
hebben	alleen	binnen	onze	afdeling	de	afspraak	dat	het	aantal	deelnemende	duiven	overal	gelijk	is.	
J.	ten	Asbroek.	Kring	2	is	voor	het	over	de	inkorfantenne	houden	van	de	duiven.	Hij	vraagt	verder	hoe	
het	 e.e.a.	 is	 geregeld	met	 Compuclub.	 Volgens	 Jurgen	 telt	 het	 aantal	 duiven	 door	 indien	 er	meer	
worden	ingekorfd.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	het	e.e.a.	handmatig	kan	worden	aangepast.		
J.	 ten	Asbroek	vraagt	 verder	of	 verenigingen	 trainingsduiven	kunnen	weigeren.	De	voorzitter	 geeft	
aan	 dat	 dit	 een	 landelijke	 beslissing	 is	 en	 de	 verenigingen	 daarom	 trainingsduiven	 niet	 kunnen	
weigeren.	
T.	Pots	is	benieuwd	naar	de	sanctie	welke	wordt	opgelegd	indien	een	vereniging	niet	wil	meewerken	
aan	trainingsduiven.	Hij	wil	een	proefproces	aangaan	om	trainingsduiven	tegen	te	gaan.	De	voorzitter	
geeft	 aan	 dat	 het	 vorig	 jaar	 anders	 was	 en	 dat	 verenigingen	 nu	 moeten	 meewerken	 aan	
trainingsduiven	 omdat	 het	 in	 de	 reglementen	 staat.	 T.	 Pots.	 U	 hoort	 dat	 de	 meerderheid	 tegen	
vrachtduiven	is.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	niet	zo	is.	
Er	wordt	aangenomen	dat	de	trainingsduiven	voortaan	over	de	inkorfantenne	moeten	voor	controle.	
8.	 Afdelingskampioenschappen	2015	
Het	bestuursvoorstel	voor	de	kampioenschappen	in	2015	wordt	aangenomen.	
9.	 Agenda	NPO	vergadering	9	maart	a.s.	
I.v.m.	 de	 voorjaarsbeurs	 wordt	 de	 NPO	 vergadering	 op	 maandag	 9	 maart	 gehouden.	 Eén	 van	 de	
voorstellen	 die	 wordt	 behandeld	 is	 om	 met	 ingang	 van	 de	 NPO	 najaarsvergadering	 met	 meer	
kiesmannen te	 gaan	werken.	Men	wil	meer	 personen	 betrekken	 bij	 de	 besluitvorming	 om	 zo	 een	
groter	 draagvlak	 te	 creëren.	 Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 er	 van	 elk	 spelsoort	 een	 afvaardiging	 aan	
kiesmannen	komt.	Bij	voorkeur	ook	uit	verschillende	CC’s.	Het	bestuur	wil	dit	voorstel	ondersteunen	
maar	willen	daarvoor	wel	graag	draagvlak	vanuit	de	afdeling.	
G.	van	den	Bovenkamp.	Je	moet	de	kiesmannen	er	dan	ook	bij	gaan	betrekken.	De	voorzitter	geeft	
aan	 dat	 de	 kiesmannen	 vooraf	 met	 elkaar	 in	 overleg	 moeten.	 En	 ze	 moeten	 elkaar	 in	 de	
besluitvorming	ook	ondersteunen.	Voor	de	toekomst	kun	je	eventueel	ook	met	licenties	gaan	werken	
voor	 fond	en	 snelheid.	De	vergadering	ondersteunt	dit	 voorstel.	We	komen	 t.z.t.	met	een	voorstel	
hoe	wij	dit	als	afdeling	gaan	invullen.	
Als	 afdeling	 hebben	 wij	 nog	 enkele	 voorstellen	 ingediend.	 Met	 Afdeling	 8	 hebben	 we	 de	 NPO	
verzocht	om	te	komen	met	regels	voor	leden	in	het	grensgebied.	We	willen	een	regeling	zodat	leden	
in	 het	 grensgebied	 over	 kunnen	 van	 afdeling.	 Er	 moet	 hiervoor	 een	 goed	 beleid	 komen.	 Actueel	
speelt	dat	enkele	leden	in	Steenderen	en	Toldijk	over	willen	naar	onze	afdeling.	Afdeling	8	wil	ze	niet	
laten	gaan	omdat	ze	bang	zijn	dat	er	dan	meerdere	leden	en	hele	verenigingen	zullen	volgen.	Verder	
hebben	we	aandacht	gevraagd	voor	het	vervolg	van	de	pilot	van	vorig	jaar.	De	NPO	geeft	aan	dat	er	
in	november	een	besluit	 is	genomen	en	dat	 is	voor	hen	voldoende.	Als	afdeling	hebben	we	verder	
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nog	een	voorstel	ingediend	om	tijdens	afdelingsconcoursen	te	mogen	afslaan	in	de	eigen	vereniging	
indien	er	samen	is	ingekorfd	bij	een	andere	vereniging	en	we	hebben	nog	een	voorstel	ingediend	om	
het	reglement	voor	het	aanvragen	van	een	lossingsvergunning	aan	te	passen.	
10.	 Benoeming	Kiesmannen	2015	
De	 vergadering	 gaat	 akkoord	 met	 het	 bestuursvoorstel	 om	 Ben	 Geerink	 en	 Louis	 ter	 Huerne	 te	
herbenoemen	als	kiesman	voor	de	NPO	vergaderingen.	John	Bosman	wordt	herbenoemd	als	reserve	
kiesman.	
11.	 Rondvraag	
G.	van	den	Bovenkamp:	Vorig	 jaar	 is	er	een	onderzoek	geweest	voor	het	rouleren	van	deur	tijdens	
het	ophalen	van	de	duiven.	Na	enkele	vluchten	 is	dit	gestopt.	Dit	moet	toch	uitvoerbaar	zijn.	V.	de	
Harder	geeft	aan	dat	het	allemaal	niet	zo	gemakkelijk	is	als	het	lijkt.	Het	rouleren,	kan	alleen	op	de	
eerste	paar	vluchten	worden	uitgevoerd.	Door	het	dalende	aantal	duiven	zal	in	de	praktijk	alleen	de	
eerste	 vereniging	 die	 wordt	 opgehaald	 van	 deur	 wisselen.	 Op	 het	 moment	 dat	 de	 duiven	 van	
container	 worden	 overgeladen	 komen	 ze	 overal	 te	 zitten.	 Daarnaast	 zorgt	 het	 rouleren	 voor	
vertraging	bij	 het	overladen.	Wanneer	we	het	 rouleren	goed	willen	doen	komen	de	duiven	 te	 laat	
weg	op	de	overlaadplaats	met	het	gevolg	dat	de	duiven	niet	tijdig	op	de	losplaats	zijn.	De	voorzitter	
merkt	op	dat	we	wel	willen	rouleren	maar	het	wel	uitvoerbaar	moet	zijn.	Van	den	Bovenkamp	merkt	
op	 dat	we	 ook	 de	 ene	week	 voorin	 kunnen	 beginnen	met	 laden	 en	 de	 andere	week	 achterin.	 De	
voorzitter	geeft	aan	dit	te	zullen	meenemen.	
Van	 den	 Bovenkamp	 geeft	 aan	 dat	 hij	 wel	 iets	 over	 de	 Lossingscommissie	 op	 de	 agenda	 had	
verwacht.	We	zijn	benieuwd	naar	de	nieuwe	kandidaten.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	we	druk	bezig	
zijn	 om	 de	 Lossingscommissie	 weer	 op	 orde	 te	 krijgen.	 We	 zijn	 daarvoor	 in	 gesprek	 met	 enkele	
kandidaten.	Zodra	er	meer	bekend	is	kunnen	we	de	informatie	bekend	maken.	
Voor	de	Nationale	kampioenschappen	tellen	8	vluchten	voor	de	natour	terwijl	wij	er	maar	5	op	het	
programma	hebben	 staan.	De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 voor	 het	Nationale	 kampioenschap	 natour-
oud	de	eerste	vier	jonge	duiven	en	de	eerste	vier	natour	vluchten	gaan	tellen.	
H.	Bakhuis:	Ik	heb	me	kandidaat	gesteld	voor	de	Lossingscommissie.	Hij	vindt	het	schandalig	dat	hij	er	
nog	niets	van	weer	heb	gehoord.	De	voorzitter	geeft	aan	dit	te	gaan	bespreken	en	te	zorgen	dat	er	
een	reactie	komt.	
Hoe	 staat	 het	 met	 de	 Midfondclub	 van	 Afdeling	 9?	 Hierover	 gaan	 de	 verkeerde	 verhalen.	 De	
voorzitter	geeft	aan	deze	geruchten	ook	te	horen.	Wij	zijn	voor	hen	in	overleg	met	de	rekenaar	en	wij	
gaan	er	vanuit	dat	de	MFC	doorgaat.	
H.	 Beverdam:	 Zijn	 er	 nog	 actuele	 cijfers	 over	 de	 klimaat	 metingen	 die	 bekend	 kunnen	 worden	
gemaakt?	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 de	 laatste	 metingen	 zijn	 gebeurd	 om	 te	 kijken	 of	 de	
luchttoevoer	overal	gelijk	is.	Verder	zijn	wij	in	afwachting	van	adviezen	van	de	WOWD.	
Moeten	de	duiven	tijdens	de	Tongerenvluchten	ook	over	de	inkorfantenne?	De	voorzitter	geeft	aan	
dat	 tijdens	 de	 africhtingsvluchten	 en	 de	 Tongeren	 vluchten	 de	 duiven	 niet	 over	 de	 inkorfantenne	
hoeven	te	worden	gehouden.	
Beverdam	vraagt	nogmaals	aandacht	voor	eerlijker	concoursen	(invloed	trainingsduiven)	en	vluchten	
die	 tellen	 voor	 kampioenschappen.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	we	 hierover	 al	 voldoende	 hebben	
gesproken.	 Wanneer	 we	 dit	 landelijk	 anders	 moeten	 regelen	 zal	 er	 vanuit	 de	 vergadering	 een	
voorstel	moeten	komen.	
12.	 Sluiting	
Voordat	 de	 voorzitter	 de	 vergadering	 sluit	 geeft	 hij	 aan	 tijdens	 de	 vergadering	 vragen	 te	 hebben	
verwacht	over	de	losplaatsen	die	nog	niet	bekend	zijn.	Vanuit	het	bestuur	zijn	wij	hier	druk	mee	bezig	
maar	definitieve	losplaatsen	zijn	nog	niet	bekend.	De	NPO	secretaris	Leo	Mackaay	heeft	onlangs	een	
noodkreet	 gestuurd	 naar	 de	 Belgen	waar	 hij	 vraagt	 om	 op	 kort	 termijn	met	 goede	 losplaatsen	 te	
komen.	 We	 zullen	 ervoor	 zorgen	 dat	 er	 goede	 losplaatsen	 zijn	 op	 het	 moment	 dat	 we	 ze	 nodig	
hebben.	Tot	 slot	bedankt	hij	 iedereen	voor	de	komst	en	 inbreng	en	wenst	een	 ieder	voor	komend	
seizoen	veel	succes	toe.	


