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Notulen	Algemene	Ledenvergadering	Afdeling	9	Oost	Nederland	van	26	oktober	2015	
	
	
Aanwezig:	
Bestuur:	 B.	 Geerink,	 J.	 Bosman,	 L.	 ter	Huerne,	U.	 Kögging,	 H.	 Leloux,	 V.	 de	Harder	 en	A.	 van	 de	Willige.	
Afwezig	met	kennisgeving:	M.	Bakker.	
De	Kringen	zijn	aanwezig	met	de	onderstaande	kiesmannen.	
Kring	 1:	 J.	 Hodes,	 B.	 Geerdink,	 H.	 Ekkel,	 E.	Wiersma	 jr.,	 H.	 Vissia,	 T.	 Pots,	 H.	 Beverdam,	 H.	 Bakhuis,	 A.J.	
Slagman,	H.	Voortman	en	C.	van	Duiven.	
Kring	2:	 J.	 ten	Asbroek,	 J.	Visser,	H.J.	Douwsma,	G.	de	Vos,	B.	 ten	Barge,	L.	Bruinenberg,	H.	Olthuis	en	H.	
Seelen.	
Kring	3:	M.	 van	Melis,	 C.	 Elzinga,	W.	 Jacobs,	G.	 Ketelaar,	M.	 Freriks,	G.	 van	den	Bovenkamp,	A.	 Roes,	H.	
Bouwens	en	F.	Wesseldijk.	
	
	
	
1.	Opening	
Voorzitter	 B.	 Geerink	 opent	 de	 vergadering	 met	 een	 hartelijk	 welkom	 aan	 alle	 aanwezigen.	 Vervolgens	
feliciteert	hij	de	kampioenen	2015	met	hun	behaalde	kampioenschap.	Zaterdag	14	november	a.s.	zullen	de	
afdelingskampioenen	worden	gehuldigd.	Daarna	bedankt	hij	alle	vrijwilligers	die	 in	het	afgelopen	seizoen	
zich	hebben	ingezet	voor	de	Afdeling	9.	
Landelijk	 zijn	 we	 de	 afgelopen	 tijd	 met	 enkele	 situaties	 geconfronteerd.	 In	 het	 bijzonder	 de	 problemen	
tussen	Afdeling	5	en	Afdeling	12.	Deze	toestand	is	verontrustend	want	er	zijn	ca.	300	liefhebbers	geen	lid	
meer	van	onze	organisatie.	Komende	zaterdag	tijdens	de	NPO	vergadering	komt	er	hopelijk	een	oplossing.	
Er	 is	 verder	 een	 vaststellingsovereenkomst	 gekomen	 met	 PV.	 Hiermee	 is	 een	 einde	 gekomen	 aan	 de	
problemen	betreffende	de	Nationale	rekenaar.	Het	NPO	bestuur	zal	na	de	NPO	vergadering	van	komende	
zaterdag	nog	maar	uit	drie	personen	bestaan.	W.	Jongh	zal	met	 ingang	van	deze	vergadering	terugtreden	
als	bestuurslid.	De	Afdeling	1,	 5	en	7	 t/m	11	hebben	 regelmatig	overleg	met	elkaar	over	hoe	het	 verder	
moet	 met	 onze	 organisatie.	 Vanuit	 deze	 overleggen	 zijn	 enkele	 voorstellen	 ingediend	 voor	 de	 NPO	
vergadering	om	tot	een	nieuwe	structuur	te	komen.	
Onlangs	 zijn	we	 nog	 bij	 de	 Tucht	 en	Geschillencommissie	 geweest.	 Dit	 in	 verband	met	 de	 overgang	 van	
enkele	 leden	 van	 Afdeling	 8	 naar	 onze	 afdeling.	 Afdeling	 8	 heeft	 problemen	met	 de	wijze	 van	 overgang	
door	deze	leden.	Vandaag	is	de	uitspraak	van	deze	zitting	ontvangen	waarin	is	vastgesteld	dat	de	leden	lid	
kunnen	blijven	van	onze	afdeling.	
Komend	seizoen	komt	er	een	update	voor	de	elektronische	systemen.	Eens	 in	de	5	 jaar	mag	een	update	
worden	gehouden	om	lekken	in	de	software	te	dichten.	
Tot	slot	meldt	de	voorzitter	dat	bestuurslid	M.	Bakker	vanavond	afwezig	is.	
	
2.	Appél	Kiesmannen	
Alle	kiesmannen	zijn	aanwezig.	Kring	1	met	11,	Kring	2	met	8	en	Kring	3	met	9	kiesmannen.	
	
3.	Notulen	voorjaarsledenvergadering	op	2	maart	2015	jl.	
De	notulen	van	de	voorjaarsledenvergadering	van	2	maart	2015	worden	zonder	verdere	op	en	aanmerking	
goedgekeurd.	 Naar	 aanleiding	 van	 de	 notulen	 vraagt	 H.	 Bakhuis	 er	 staat	 vermeld	 dat	 er	 een	 nieuw	
vergadermodel	 zou	 komen	 bij	 de	 NPO	 waarin	 er	 meer	 kiesmannen	 bij	 een	 NPO	 vergadering	 aanwezig	
zouden	zijn.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	dit	voorstel	is	weggestemd.	
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4.	Mededelingen	en	ingekomen	stukken	
• Terugblik	seizoen	2015	
Al	met	al	is	het	een	bijzonder	seizoen	geweest.	De	temperaturen	met	de	weeromstandigheden	er	omheen	
hebben	 ons	 de	 nodige	 parten	 gespeeld.	We	 kunnen	 stellen	 dat	 er	 te	 grote	 verliezen	 zijn	 geweest	 bij	 de	
jonge	duiven.	De	verliezen	waren	soms	wisselend	te	noemen	per	CC	of	Kring.	Een	kwartier	eerder	of	later	
lossen	heeft	blijkbaar	ook	invloed	op	het	verloop	van	de	vlucht.	
V.	de	Harder	zal	namens	het	bestuur	in	elke	kring	met	een	groep	liefhebbers	van	gedachte	gaan	wisselen	
om	samen	te	kijken	hoe	wij	de	verliezen	kunnen	verminderen.	Er	zullen	per	avond/kring	een	groep	van	ca.	
10	leden	worden	uitgenodigd.	Er	zal	worden	gezocht	naar	een	gevarieerde	groep	leden	zodat	we	een	goed	
beeld	krijgen	wat	er	leeft	op	de	diverse	niveaus	waarop	de	duivensport	wordt	uitgeoefend.	
De	midfondvlucht	Nanteuil	 le	Haudouin	heeft	een	slechter	verloop	gehad	dan	andere	vluchten.	Mogelijke	
heeft	een	vroege	lossing	die	een	halfuur	na	zonsopgang	plaatsvond	hierop	invloed	gehad.	Verder	heeft	het	
bestuur	besloten	om	een	jonge	duivenvlucht	af	te	gelasten.	We	hebben	u	hierover	uitgebreid	geïnformeerd	
waarop	onze	beslissing	is	genomen.	
H.	Bakhuis	geeft	aan	dat	er	in	kring	1	zeer	veel	beroering	is	ontstaan	om	op	donderdagmiddag	al	een	jonge	
duiven	vlucht	af	te	gelasten.	Met	het	huidige	klimaat	kunnen	we	dit	niet	maken.	We	hadden	afgesproken	
dat	we	altijd	zouden	inkorven	en	als	we	dit	gedaan	hadden	dan	zouden	wij	net	als	Afdeling	10	en	Afdeling	
11	een	prima	concours	hebben	gehad.	Als	afdeling	moeten	we	meer	 flexibiliteit	 tonen.	En	hij	 verwijd	de	
concoursleider	van	de	afdeling	dat	dit	er	niet	is.	
De	 voorzitter	 geeft	 aan	dat	het	besluit	 niet	 is	 genomen	op	donderdagmiddag	maar	op	donderdagavond.	
Het	 bestuur	 is	 van	mening	 dat	we	 goed	 hebben	 gedaan	 aan	 ons	 besluit.	 Afdeling	 8	 heeft	 op	 zondag	 de	
duiven	 terug	naar	huis	moeten	brengen	en	Kring	1	en	Kring	2	had	achteraf	hooguit	een	africhtingsvlucht	
kunnen	 hebben.	We	moeten	 uit	 deze	 situatie	met	 elkaar	 leren	 en	 goede	 afspraken	maken	 hoe	wij	met	
dergelijke	situaties	zullen	omgaan.	
	
• Voorlopige	vervoerscijfers	2015	
Er	zijn	 in	2015	ca.	104.000	duiven	minder	vervoert	als	 in	2014.	J.	Bosman	geeft	aan	dat	dit	aantal	duiven	
hoofdzakelijk	 zit	 in	 de	 jonge	 duiven	 en	 de	 natour.	 Hier	 zijn	 enkele	 vluchten	 minder	 geweest	 dan	 vorig	
seizoen.	Het	dalende	aantal	duiven	is	dan	ook	te	verklaren.	We	hebben	hierdoor	een	verlies	geleden	van	ca.	
€	63.000.	Hierin	is	de	afschrijven	nog	niet	meegenomen.	De	cashflow	zal	waarschijnlijk	uitkomen	uit	op	een	
resultaat	van	min	€	15.000.	
H.	Bakhuis	vraagt	of	het	afkopen	van	PV	hier	ook	invloed	op	heeft	gehad.	Hij	verwacht	dat	het	bedrag	van	
de	afkoopsom	aan	PV	vanavond	tijdens	de	vergadering	ook	bekend	wordt	gemaakt.	De	voorzitter	geeft	aan	
dat	dit	niets	met	onze	vervoerscijfers	te	maken	heeft.	Verder	is	er	met	PV	in	de	vaststelling	overeenkomst	
afgesproken	dat	het	bedrag	van	de	afkoopsom	niet	bekend	wordt	gemaakt.	
	
5.	Bestuursverkiezing	
Aftredend	 en	 herkiesbaar	 zijn	 B.	 Geerink	 en	 M.	 Bakker.	 Als	 tegenkandidaat	 voor	 onze	 voorzitter	 is	 H.	
Bakhuis	 voorgedragen.	 Omdat	 H.	 Bakhuis	 tegenkandidaat	 is	 voor	 B.	 Geerink	 vraag	 de	 voorzitter	 of	 de	
vergadering	er	zich	 in	kan	vinden	om	M.	Bakker	met	acclamatie	te	herbenoemen.	Dit	voorstel	wordt	met	
applaus	 ondersteund	 waardoor	 M.	 Bakker	 voor	 een	 nieuwe	 periode	 als	 bestuurslid	 van	 Afdeling	 9	 is	
herbenoemd.	Tussen	B.	Geerink	en	H.	Bakhuis	zal	een	schriftelijke	verkiezing	plaatsvinden.	Hiervoor	wordt	
een	kiescommissie	benoemd	bestaande	uit	H.	Ekkel,	J.	ten	Asbroek	en	M.	van	Melis.	De	vergadering	wordt	
vervolgens	geschorst	zodat	de	kiesmannen	hun	stem	kunnen	uitbrengen	en	de	kiescommissie	de	stemmen	
kan	tellen.	Na	het	 tellen	van	de	stemmen	maakt	H.	Ekkel	namens	de	kiescommissie	de	uitslag	bekent.	B.	
Geerink	 heeft	 16	 stemmen	 behaald	 en	 H.	 Bakhuis	 kreeg	 12	 stemmen.	 Met	 deze	 uitslag	 is	 B.	 Geerink	
herbenoemd	 in	 het	 bestuur	 van	 Afdeling	 9.	 De	 voorzitter	 bedankt	 de	 kiesmannen	 die	 in	 hem	 het	
vertrouwen	hebben	uitgesproken	en	geeft	aan	dat	hij	zal	proberen	om	degene	die	anders	heeft	gestemd	
niet	teleur	te	stellen	maar	ook	voor	hen	een	voorzitter	te	zijn	waar	snel	het	vertrouwen	in	terugkomt.	
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6.	Bestuursvoorstel	
Het	bestuur	stelt	voor	om	de	Nationale	Inkorfcentra	van	onze	afdeling	met	ingang	van	2016	te	verplichten	
om	 over	 inkorfapparatuur	 te	 beschikken	 zodat	 alle	 liefhebbers	met	 alle	 elektronische	 systemen	 kunnen	
komen	 inkorven.	Om	dit	 te	 realiseren	wil	het	bestuur	de	NIC’s	de	mogelijkheid	aanbieden	om	de	nodige	
inkorfapparatuur	van	de	afdeling	te	kopen	of	te	huren.	Afgelopen	seizoen	is	het	enkele	keren	voorgekomen	
dat	 liefhebbers	 niet	 kunnen	 inkorven	 bij	 een	 NIC	 omdat	 er	 geen	 inkorfapparatuur	 aanwezig	 was.	 Het	
bestuur	komt	daarom	met	dit	voorstel	om	deze	problemen	op	te	lossen.	Het	kan	niet	zo	zijn	dat	liefhebbers	
niet	kunnen	deelnemen	omdat	er	geen	inkorfantenne	aanwezig	is.	
	
G.	van	den	Bovenkamp:	U	geeft	aan	dat	men	moet	beschikken	over	alle	 inkorfmodules.	De	 inkorfmodule	
van	Benzing	 is	de	enige	waar	alle	systemen	op	Tipes	na	op	passen.	Kunnen	we	niet	beter	kijken	waar	de	
problemen	zitten	en	de	NIC	in	deze	buurt	tegemoet	gaan	komen.	
C.	van	Duiven:	We	moeten	de	NIC	verplichten	om	alle	liefhebbers	overal	te	kunnen	laten	inkorven	met	alle	
systemen.	We	moeten	niemand	uitsluiten.	Ook	de	liefhebbers	met	een	Tipes	systeem	niet.	Je	bent	NIC	of	je	
bent	het	niet	en	zorg	dat	je	het	voor	elkaar	hebt.	
E.	Wiersma:	We	moeten	inventariseren	waar	de	liefhebbers	met	de	Tipes	systemen	zitten	en	geeft	aan	dat	
de	inkorfcentra	niet	alleen	geholpen	zijn	met	een	inkorfmodule	zonder	de	benodigde	kennis.		
J.	ten	Asbroek:	In	Kring	2	zijn	er	geen	problemen	geweest	bij	de	NIC.	Ga	inventariseren	waar	de	problemen	
zitten	en	zorg	daar	voor	een	oplossing.	
L.	 Bruinenberg:	 Het	 inkorven	 was	 geen	 probleem	 maar	 het	 afslaan	 wel.	 De	 verenigingen	 die	 de	
inkorfantenne	meebrengen	kunnen	niet	 komen	 tijdens	het	afslaan	omdat	de	vereniging	 zelf	 hun	klokken	
willen	afslaan.	
A.	Slagman:	Vraagt	of	het	bestuur	onderscheid	wil	maken	tussen	een	NIC	voor	alle	vluchten	of	een	NIC	voor	
één	of	twee	vluchten.	
	
De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 het	 de	 bedoeling	 is	 om	 alleen	 de	 inkorfcentra	waar	 problemen	 zijn	 te	 gaan	
helpen.	De	NIC	waar	geen	problemen	zijn	willen	wij	niet	verplichten	om	nieuwe	 inkorfapparatuur	aan	 te	
schaffen	als	dit	niet	nodig	is.	
Er	wordt	afgesproken	dat	NIC’s	die	geen	problemen	hebben	niet	worden	verplicht	tot	het	aanschaffen	van	
alle	inkorfapparatuur.	Met	de	NIC	waar	problemen	zijn	zal	het	bestuur	in	gesprek	gaan	zodat	de	benodigde	
inkorfapparatuur	door	het	NIC	wordt	aangeschaft.	Er	zal	hen	een	mogelijkheid	worden	aangeboden	om	de	
inkorfapparatuur	via	de	afdeling	te	kopen	of	te	huren.	
	
7.	Kringvoorstellen	
Voorstellen	Kring	1:	
In	juni	beginnen	met	de	africhtingsvluchten	voor	de	jonge	duiven.	
H.	Beverdam	vindt	het	vreemd	dat	alleen	Kring	1	met	voorstellen	komt	voor	verbeteringen.	Hij	geeft	aan	
dat	 starten	 met	 de	 hondsdagen	 om	 problemen	 vraagt.	 Jonge	 duiven	 kunnen	 door	 de	 week	 worden	
ingekorfd	 om	 ze	 op	 te	 leren.	 Afgelopen	 seizoen	was	 er	 voor	 de	 hondsdagen	maar	 één	 africhting	 vanuit	
Duiven.	Hierdoor	komen	er	teveel	verliezen	door	te	weinig	ervaring.	Enkele	weken	eerder	beginnen	geeft	
de	duiven	meer	kans	om	te	overleven.	Blij	dat	het	bestuur	hierin	wil	meegaan.		
De	vergadering	is	het	met	dit	voorstel	van	Kring	1	eens.	

	
Kring	1	stelt	voor	om	als	afdeling	te	gaan	aansluiten	bij	sector	4	(Afdeling	10	&	11)	voor	de	Nationale	jonge	
duivenvlucht.	Sector	3	is	voor	de	Nationale	jonge	duivenvlucht	niet	eerlijk	ingedeeld.	De	wind	heeft	teveel	
invloed	waardoor	je	op	voorhand	al	bijna	kansloos	bent.	
Het	bestuur	adviseert	om	een	voorstel	bij	de	NPO	neer	 te	 leggen	om	geen	Nationale	 jonge	duivenvlucht	
meer	te	organiseren.	De	huidige	vorm	(sector	verband)	van	het	Nationale	jonge	duiven	concours	heeft	geen	
meerwaarde.	Het	moet	wel	mogelijk	blijven	om	een	 slot	 concours	 te	 kunnen	organiseren	met	meerdere	
afdelingen	waarbij	er	geen	totaal	uitslag	wordt	gemaakt.	
H.	Beverdam:	De	NPO	geeft	ons	weinig	ruimte	om	uit	te	wijken	van	onze	vlieglijnen.	Met	weinig	duiven	heb	
je	bij	de	lossing	gelijk	al	een	kruislossing	omdat	de	meerderheid	van	de	duiven	de	andere	kant	op	gaat.	Als	
je	er	niet	over	begint	te	praten	zul	je	altijd	in	een	oneerlijk	concours	blijven	deelnemen.	
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J.	 ten	 Asbroek	 is	 het	 in	 grote	 lijnen	 eens	met	 Beverdam.	 Afdeling	 7	 hoort	 niet	 bij	 ons.	Wanneer	wij	 bij	
Afdeling	 10-11	 zouden	 gaan	 dan	 zeggen	 zij	 hetzelfde	 over	 ons.	 Het	 is	 beter	 om	 van	 deze	 vluchten	 geen	
overkoepelende	uitslag	meer	te	maken.	
G.	van	den	Bovenkamp:	Gezamenlijk	 lossen	is	tot	daar	aan	toe	maar	maak	dan	alleen	een	uitslag	voor	de	
eigen	afdeling.	
De	kringen	zijn	het	met	elkaar	eens	dat	het	afschaffen	van	de	Nationale	 jonge	duivenvlucht	beter	 is.	Het	
bestuur	zal	dit	proberen	te	realiseren	bij	de	NPO.	
	
Kring	 1	 stelt	 voor	om	de	 Lossingcommissie	mandaat	 te	 geven	om	een	andere	 losplaats	 te	 zoeken	als	 op	
donderdag	of	vrijdag	blijkt	dat	een	lossing	op	de	geplande	losplaats	niet	mogelijk	is.	De	voorzitter	geeft	aan	
dat	het	bestuur	zich	in	dit	voorstel	kan	vinden	indien	onze	adviesbureaus	(IWB	–	ZIMOA)	dit	schriftelijk	en	
onderbouwd	adviseren,	onze	 Lossingcommissie	het	 advies	overneemt	en	de	eind	 verantwoording	bij	 het	
afdelingsbestuur	ligt.	We	willen	niet	elke	week	een	afweging	maken	dat	we	elke	week	moeten	verplaatsen.	
Er	moet	echt	een	onderbouwing	zijn	voordat	we	willen	verplaatsen.		
J.	 ten	 Asbroek:	 Kring	 2	 is	 van	 mening	 dat	 we	 altijd	 moeten	 inkorven	 en	 op	 donderdag	 altijd	 naar	 de	
afgesproken	losplaats	moeten	gaan.	We	moeten	alleen	willen	uitwijken	met	vluchten	met	één	nacht	mand.		
G.	van	den	Bovenkamp:	Kring	3	is	voor	flexibiliteit.	Het	moet	alleen	niet	zo	zijn	dat	de	wind	de	invloed	gaat	
krijgen.	 Alleen	 verplaatsen	 bij	 betere	 weersomstandigheden.	 Verder	 wil	 hij	 graag	 dat	 voortaan	 bij	
kringvluchten	de	 kringvoorzitters	worden	betrokken	 in	 besluitvormingen.	De	 voorzitter	 geeft	 aan	dat	we	
hierin	 een	 deal	 kunnen	 krijgen.	We	 zullen	 komende	winter	 hiervoor	 regels	 opstellen	 en	met	 de	 kringen	
bespreken.	
H.	 Ekkel:	 Geeft	 aan	 dat	 hij	 graag	 zou	 zien	 dat	 het	 e.e.a.	 in	 overleg	 gaat	 met	 de	 Lossingscommissie,	
hoofdconvoyeur	en	de	Vervoerscommissie.	
Harry	Bakhuis:	Hij	vraagt	waaruit	het	IWB	en	Zimoa	bestaat.	Het	IWB	bestaat	uit	A.	van	Dam	en	K.	Elzinga.	
Deze	 heren	 krijgen	 het	 advies	 van	MeteoConcult.	 Zimoa	 bestaat	 uit	 Eric	 Chaveanu.	 Hij	 functioneert	 als	
second	opinion	voor	onze	afdeling.	Hij	geeft	advies	specifiek	over	onze	vlieglijn.	
G.	van	den	Bovenkamp	vraagt	of	 iemand	vanuit	de	Lossingscommissie	kan	uitleggen	waarom	wij	vaak	als	
laatste	 los	 zijn.	De	voorzitter	 legt	uit	waarom	Nanteuil	 le	Haudouin	vroeg	 is	 gelost	en	hieruit	het	 slechte	
verloop	 is	gekomen.	 Jan	Visser	geeft	aan	dat	voordat	wij	kunnen	 lossen	altijd	eerst	Afdeling	10	en	11	 los	
moeten	 zijn.	 Verder	 moet	 de	 Lossingscommissie	 rekening	 houden	 met	 de	 Belgen	 en	 de	 kruislossingen.	
Daarnaast	 is	 er	 nog	 de	 risicotabel.	 Elke	morgen	 is	 er	 een	 advies	 van	 ZIMOA	 en	 het	 IWB	waarin	 risico’s	
worden	 aangegeven	 waarmee	 rekening	 moet	 worden	 gehouden.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 we	 in	 de	
berichtgeving	 voortaan	 zullen	 aangeven	 dat	 we	 rekening	 moeten	 houden	 met	 andere	 afdelingen	 en	
buitenlandse	lossingen.	
H.	 Beverdam:	Dat	was	 een	 hele	 informatie	 bron.	Misschien	 dat	 dit	 allemaal	 zorgt	 voor	 vertraging	 in	 het	
lossingproces.	Om	tijdens	dit	proces	flexibeler	te	kunnen	handelen	is	dit	voorstel	bedoeld.	Liefhebbers	zijn	
niet	van	de	regels	en	willen	een	vlucht	hebben.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	hij	zich	deels	in	het	verhaal	kan	
vinden.	Over	het	algemeen	zijn	er	weinig	problemen	geweest	binnen	onze	afdeling.	We	moeten	ons	ook	
niet	gek	 laten	maken	 in	extreme	omstandigheden.	Onze	Lossingscommissie	doet	 zijn	 stinkende	best.	We	
gaan	een	tekst	opstellen	waarmee	we	in	2016	aan	de	slag	gaan.	

	
Bij	 dubbelvluchten	 komt	 het	 voor	 dat	 er	 één	 van	 de	 twee	 vluchten	 bij	 een	 andere	 vereniging	 wordt	
ingekorfd.	Kring	1	stelt	voor	om	in	dat	geval	beide	vluchten	in	de	eigen	vereniging	te	mogen	afslaan.	
We	kunnen	deze	 regel	niet	 zomaar	 instellen	omdat	de	NPO	 reglementen	hierin	niet	 voorzien.	We	zullen	
nogmaals	een	voorstel	indienen	bij	de	NPO	om	dit	mogelijk	te	maken.	
H.	 Seelen:	 Het	 moet	 niet	 zo	 zijn	 dat	 de	 lasten	 bij	 de	 NIC	 komen	 te	 liggen	 en	 de	 lusten	 bij	 de	 eigen	
vereniging.		
E.	Wiersma	geeft	aan	dat	je	de	verantwoordelijkheid	altijd	bij	de	NIC	ligt.	

	
	

Kring	1	stelt	voor	om	altijd	in	te	korven	ongeacht	de	vooruitzichten.	
Het	 bestuur	 staat	 achter	 dit	 voorstel	 met	 de	 kanttekening	 dat	 het	 afdelingsbestuur	 de	 vrijheid	 moet	
hebben	om	bij	bijzonder	omstandigheden	te	kunnen	ingrijpen.	Bijvoorbeeld	als	er	een	landelijke	code	rood	
aan	de	orde	is.	De	vergadering	kan	zich	in	het	bestuursvoorstel	vinden.	
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Kring	1	stelt	voor	om	het	splitsen	van	vluchtcodes	af	te	schaffen.	
Met	het	voorgestelde	vliegprogramma	zijn	er	geen	gesplitste	vluchtcodes	meer.	
H.	 Bakhuis	 vraagt	 of	we	 extra	 geld	 hebben	 betaald	 tijdens	 de	 vluchten	waarop	 er	 is	 gesplitst.	 A.	 van	 de	
Willige	legt	uit	dat	er	tijdens	de	jonge	duivenvluchten	geen	problemen	zijn	geweest.	Wel	op	de	natour.	Ten	
opzichte	van	2014	(toen	is	het	rekengeld	betaald	door	de	afdeling)	zou	er	in	2015	het	extra	rekengeld,	1,6	
cent	 per	 duif,	 door	 de	 liefhebbers	 zelf	moeten	worden	betaald.	Dit	 zou	 door	 Compuclub	 bij	 de	 leden	 in	
rekening	worden	gebracht.	Er	ging	alleen	iets	fout	door	instellingen	en	daardoor	werden	ook	poulegelden,	
eventuele	 opcenten	 en	 verenigingsgelden	 dubbel	 in	 rekening	 gebracht.	 Omdat	 de	 betaalstroken	 pas	 na	
twee	 weken	 worden	 geleverd	 kwam	 de	 fout	 niet	 gelijk	 aan	 het	 licht.	 De	 laatste	 weken	 werden	 er	 wel	
correcte	betaalstroken	afgeleverd	waarop	alleen	de	1,6	cent	rekengeld	in	rekening	is	gebracht.	Het	teveel	
geïnde	geld	is	overgemaakt	aan	de	wedvluchtpenningmeester	van	de	betreffende	vereniging,	CC	of	Kring.	
Verenigingen/leden	die	problemen	hebben	met	het	teveel	betaalde	kunnen	daar	hun	geld	terugvragen.	

	
Kring	 1	 stelt	 voor	 om	 niet	 meer	 te	 lossen	 in	 de	 zuidoost	 hoek.	 De	 duiven	 kunnen	 doorgaans	 pas	 later	
worden	 gelost	 als	 je	 richting	 de	 Ardennen	 zit.	 Dit	 punt	 wordt	 samen	 met	 het	 voorstel	 van	 Kring	 3	
behandeld.	Kring	3	stelt	voor	om	niet	meer	in	Duffel	en	Quiévrain	te	lossen	i.v.m.	de	westelijke	ligging.	Het	
bestuur	stelt	voor	om	in	overleg	met	de	kringen	de	losplaatsen	voor	2016	vast	te	stellen,	zodat	alle	kringen	
zich	kunnen	vinden	in	de	gekozen	losplaatsen.	
J.	 ten	 Asbroek:	 In	 Kring	 2	 leeft	 het	 om	 de	 vitesse	 en	 de	 jonge	 duivenvluchten	 tot	 aan	 NPO	 vluchten	 in	
Nederland	apart	te	lossen	als	kring	en	daarna	alleen	met	Kring	1	samen	te	lossen	en	dat	Kring	3	ook	apart	
gaat	lossen.	Vanaf	de	NPO	vluchten,	kan	er	dan	als	afdeling	samen	gelost	worden	
G.	van	den	Bovenkamp:	Er	wordt	geopperd	dat	Kring	3	graag	naar	het	oosten	wil.	Dit	 is	niet	zo	we	willen	
alleen	niet	naar	Duffel	en	Quiévrain.	Het	e.e.a.	heeft	ook	te	maken	met	losplaatsen	van	andere	afdelingen.	
Als	voorbeeld	noemt	hij	Afdeling	6	die	(als	Kring	3	in	Duffel	staat)	ten	oosten	van	hen	lost.	
A.	 van	de	Willige	 legt	 uit	 dat	 het	moeilijk	 is	 om	 in	België	nieuwe	 losplaatsen	erbij	 te	 kunnen	 krijgen.	De	
Belgen	 zijn	 van	mening	 dat	 er	 voldoende	 losplaatsen	 zijn.	 Ze	 zijn	 zich	 alleen	 niet	 bewust	 van	 het	 aantal	
containers	en	de	grote	hiervan	waarmee	wij	komen.	De	losplaatsen	in	België	zijn	veelal	te	klein	en	niet	voor	
ons	 geschikt.	Wanneer	wij	 nieuwe	 locaties	 hebben	 gevonden	 en	 daar	mogen	 lossen	 van	 de	 betreffende	
gemeente	is	de	kans	aanwezig	dat	de	Belgische	bond	dit	alsnog	tegenhoud	omdat	men	van	mening	is	dat	
wij	in	hun	ogen	al	over	voldoende	losplaatsen	beschikken.	
H.	 Beverdam	 wil	 graag	 eind	 januari	 de	 losplaatsen	 in	 zijn	 kring	 bespreken.	 Wil	 graag	 ook	 het	 e.e.a.	
afstemmen	met	Kring	2	en	daar	de	tijd	voor	hebben.	Voorzitter	aanstaande	zaterdag	wordt	het	Nationale	
programma	bekend	 en	 daarna	 kunnen	we	met	 de	 drie	 kringen	 in	 overleg.	Hij	 doet	 de	 toezegging	 om	 in	
november	het	e.e.a.	bekend	te	hebben.	
	
8.	Vliegprogramma	2016	
Het	bestuur	stelt	voor	om	het	Nationale	vliegprogramma	als	leidraad	te	nemen	voor	het	programma	2016.	
Om	het	e.e.a.	te	verbeteren	ten	opzichte	van	het	afgelopen	seizoen	zijn	er	enkele	voorstellen	ingediend	bij	
de	NPO.	Ervaring	 leert	dat	er	teveel	vluchten	waren	en	dat	het	natour	kampioenschap	oude	duiven	geen	
toegevoegde	waarde	had.	
G.	 van	den	Bovenkamp:	Houdt	 dit	 ook	 in	 dat	 de	 laatste	 twee	 jonge	duivenvluchten	uit	 het	 voorstel	 niet	
doorgaan.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	die	kans	aanwezig	is.	Gerard	vraagt	vervolgens	naar	de	data	van	de	
marathon	 en	 dagfond	 vluchten.	 Deze	 worden	 waarschijnlijk	 bijgesteld	 naar	 de	 huidige	 data.	 Kring	 3	 wil	
graag	 een	 reserve	 vlucht	 bij	 de	 dagfond	 zodra	 er	 een	 afgelasting	 is.	 Argenton	 is	 dan	 alleen	 te	 ver.	 De	
voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 dit	 te	 bespreken	 is	 als	 Kring	 1	 en	 Kring	 2	 zich	 hier	 ook	 in	 kunnen	 vinden.	 H.	
Beverdam	en	J.	ten	Asbroek	geven	aan	dat	Kring	1	en	Kring	2	zich	hierin	kunnen	vinden	mits	de	afstand	niet	
te	 groot	 wordt.	 Zodra	 het	 Nationale	 programma	 bekend	 is	 zal	 er	 in	 overleg	 met	 de	 kringen	 het	
vliegprogramma	2016	worden	vastgesteld.	
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9.	Agenda	NPO	Ledenvergadering	van	zaterdag	31	oktober	a.s.	
De	termijn	als	NPO	kiesman	van	onze	voorzitter	B.	Geerink	eindigt	per	31	oktober	a.s.	Om	landelijk	geen	
stem	verloren	te	 laten	gaan	heeft	het	bestuur	J.	Bosman	benoemd	als	kiesman	en	U.	Kögging	als	reserve	
kiesman.	
Landelijk	 zijn	 er	 nog	 geen	 kandidaten	 voor	 het	 NPO	 bestuur.	 Misschien	 wel	 goed	 om	 nu	 geen	 nieuwe	
personen	 te	 zetten	 in	de	organisatie	omdat	we	naar	een	nieuwe	 landelijke	organisatie	willen.	Tijdens	de	
NPO	vergadering	zal	hierin	een	voorstel	voor	worden	besproken.	
G.	 van	 den	Bovenkamp	 geeft	 aan	 dat	 er	 organisatorisch	wel	 het	 e.e.a.	moet	 gebeuren.	Olfers	 heeft	 een	
uurtarief	van	€	195.	 Is	er	een	budget	voor	deze	aanstelling.	 J.	Bosman	geeft	aan	dat	er	een	bedrag	van	€	
20.000	is	gereserveerd.	De	voorstellen	zijn	voortgekomen	uit	een	overleg	met	Afdeling	1,5	en	7	t/m	11.	Dit	
wil	overigens	niet	zeggen	dat	er	geen	goede	contacten	zijn	met	de	andere	afdelingen.	
H.	Bakhuis	geeft	aan	dat	er	een	bedrag	van	€	79.000	staat	gereserveerd	voor	reis	en	overnacht	kosten.	De	
voorzitter	legt	uit	dat	er	Internationaal	ook	het	e.e.a.	wordt	besproken.	Deze	vergaderingen	zijn	doorgaans	
in	het	buitenland	waardoor	deze	kosten	worden	gemaakt.	Er	wordt	vanuit	deze	vergaderingen	gesproken	
met	de	diverse	ministeries	in	binnen	en	buitenland.	
H.	Bakhuis	we	zien	het	e.e.a.	staan	en	we	vragen	ons	af	waarvoor	het	allemaal	dient.	De	voorzitter	geeft	
aan	dat	ook	het	e.e.a.	 voor	pr	wordt	 gebruikt.	Het	 is	misschien	wel	wat	 laat	maar	we	kunnen	beter	 iets	
doen	dan	niets.	
Harry	laten	we	gek	zijn	met	de	leden	die	we	nog	hebben	en	laten	we	niet	beginnen	aan	cursussen	etc.	Ga	
eerder	iets	doen	aan	mantelzorg	om	de	leden	die	moeilijker	te	been	zijn	voort	te	helpen.	
De	 voorzitter	 vraagt	 hoe	 de	 vergadering	 denkt	 over	 de	 ingediende	 voorstellen	 door	 de	 gezamenlijke	
afdelingen.	De	vergadering	kan	zich	hierin	vinden.	
	
10.	Rondvraag	
L.	 Bruinenberg:	 Hij	 wil	 terugkomen	 op	 het	 aanpassen	 van	 de	 elektronische	 systemen.	 De	 aanpassingen	
kosten	weer	geld.	Over	5	jaar	moet	er	weer	een	nieuwe	update	komen.	Hij	geeft	aan	ook	in	Gronau	mee	te	
spelen.	 Daar	 heeft	 hij	 nog	 nooit	 iets	 te	 hoeven	 aanpassen.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 wij	 met	 elkaar	
hebben	afgesproken	dat	er	elke	5	 jaar	een	nieuwe	update	komt	om	de	 lekken	 in	het	systeem	te	dichten.	
Wanneer	we	dit	met	elkaar	afspreken	moeten	we	dit	ook	uitvoeren.	G.	van	den	Bovenkamp	vraagt	of	de	
kiesmannen	willen	vragen	naar	een	onderbouwing	van	de	kosten	voor	de	update.	De	voorzitter	zegt	toe	dat	
ze	dit	zullen	doen.	
	
G.	 van	 den	 Bovenkamp:	 Zijn	 er	 nog	 controles	 uitgevoerd	 bij	 de	 verenigingen	 zoals	 is	 aangegeven.	 De	
voorzitter	 geeft	 aan	dat	 er	nog	niet	 is	 geïnventariseerd	 in	hoever	er	 controles	 zijn	uitgevoerd.	Het	e.e.a.	
heeft	wel	het	nodige	teweeggebracht.	We	zullen	hierop	terugkomen.	
Bij	 de	 splitsvluchten	 zijn	 er	 veel	 fouten	 naar	 voren	 gekomen.	 Het	 aantal	 duiven	 is	 veranderd	 en	 de	
getekenden	zijn	gewijzigd.	Kortom	de	D	en	W	corresponderen	niet	met	elkaar.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	
het	bestuur	 in	hun	 laatste	 vergadering	hierover	heeft	 gesproken.	We	 zullen	 voortaan	 vanuit	 het	bestuur	
zelf	 richting	de	 vereniging	 gaan	 communiceren	en	hen	 aanspreken	op	de	 fouten.	 Bij	 Compuclub	worden	
wijzigingen	in	de	W	bestanden	niet	geaccepteerd.	
	
J.	Schutte:	Hij	geeft	aan	dat	zijn	vereniging	achter	trainingsduiven	staat	maar	niet	achter	de	werkwijze.	Je	
kunt	 ook	 het	 e.e.a.	 controleren	 via	 de	 entlijsten.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 hij	 hierover	 meer	 heeft	
gehoord.	Hij	doet	de	toezegging	dat	het	bestuur	met	een	voorstel	komt	voor	de	trainingsduiven	in	2016.	
	
H.	Beverdam:	Is	er	ook	een	klokcontrole	voor	de	handmatige	klokken.	Ja,	deze	is	er.	
In	 Kring	 1	 is	men	 van	mening	 dat	 de	 containers	 toch	 links	 en	 rechts	 iets	 aangepast	moeten	worden.	De	
voorzitter	geeft	aan	dat	er	vanuit	de	WOWD	geen	adviezen	zijn	ontvangen	om	de	containers	verder	aan	te	
passen.	 Wanneer	 u	 wel	 onderbouwde	 adviezen	 heeft	 horen	 we	 het	 graag.	 Komend	 seizoen	 zullen	 er	
nieuwe	metingen	worden	verricht	die	zullen	worden	vergeleken	met	de	resultaten	van	twee	jaar	geleden.	
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J.	 Hodes:	 Hij	 vraagt	 waar	 de	 gaten	 zitten	 in	 de	 software.	 Het	 e.e.a.	 kan	misschien	 ook	 op	 andere	wijze	
worden	 opgelost	 zodat	 niet	 alle	 klokken	 hoeven	 te	 worden	 aangepast.	 De	 voorzitter	 geeft	 aan	 dat	 er	
landelijk	 is	afgesproken	om	een	nieuwe	update	uit	te	voeren	om	de	5	jaar.	Wat	daarin	is	meegenomen	is	
niet	bekend.	J.	Hodes,	afgelopen	seizoen	heeft	Tauris	al	een	update	gehad	met	de	jaartallen	voor	de	ringen.	
Om	de	ringen	niet	meer	te	kunnen	gebruiken	is	het	niet	nodig	om	alle	klokken	opnieuw	van	een	update	te	
voorzien.	Dit	kan	ook	alleen	met	een	update	voor	het	verenigingsprogramma.	Wat	als	straks	blijkt	dat	er	
nog	meer	ringseries	niet	werken.	De	voorzitter	geeft	aan	ook	tegen	de	hoge	kosten	te	zijn.	Maar	we	hebben	
te	 maken	 met	 een	 krimpend	 ledenaantal	 en	 daardoor	 wordt	 de	 prijs	 alleen	 maar	 hoger.	 Hodes	 is	 het	
hiermee	 niet	 eens.	 Er	 zijn	 best	 ringen	 die	 nog	 gebruikt	 kunnen	worden.	 Voorzitter,	 als	 u	 het	 e.e.a.	 kunt	
onderbouwen	wil	 ik	me	daar	best	sterk	voor	maken.	E.	Wiersma	geeft	aan	dat	hij	de	zegels	 (€4)	voor	de	
klokcontrole	te	duur	vindt.	
	
J.	 ten	 Asbroek:	 In	 kring	 2	 hebben	 zich	 leden	 gemeld	 om	 de	 Fondclub	Oost-Nederland	 nieuw	 leven	 in	 te	
blazen.	Dit	zijn	F.	Kwekkeboom	en	D.	Kuipers.	A.	Kaspers	heeft	aangeven	hen	het	eerste	jaar	hierin	te	willen	
ondersteunen.	De	voorzitter	geeft	een	dat	wanneer	er	behoefte	is	om	de	fondclub	nieuw	leven	in	te	blazen	
dit	schriftelijk	en	gemotiveerd	bij	het	bestuur	kan	worden	gemeld.	
	
11.	Sluiting	
De	voorzitter	sluit	de	vergadering	en	bedankt	een	ieder	voor	zijn	komst	en	inbreng.	Tot	slot	nodigt	hij	een	
ieder	uit	om	14	november	a.s.	aanwezig	te	zijn	tijdens	de	kampioenenhuldiging	van	Afdeling	9	in	zaal	Assink	
te	Hengevelde.	Aanvang	16.00	uur.	
	


