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 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 7 maart 2016 
 
Aanwezig. 
Bestuur: B. Geerink, J. Bosman, L. ter Huerne, M. Bakker, U. Kögging, H. Leloux, V. de Harder en A. van 
de Willige. 
Kiesmannen Kring 1: H. Beverdam, H. Ekkel, E. Immink, G.J. Leus, A.G.M. Pots, E. Wiersma jr., A.J. 
Slagman, H. Immink, D. Gierveld, G. Meibergen en J. Schutte. 
Kiesmannen Kring 2: J. ten Asbroek, L. Bruinenberg Sr., J. Visser, G. de Vos, H. Seelen, Th. Wiefferink en 
E.B. ten Vaanholt.  
Kiesmannen Kring 3: G. van den Bovenkamp, M. Van Melis, M. Freriks, W. Jacobs, C. Elzinga, G. 
Ketelaar, H. Bouwens, T. Roes en H. Ten Hoopen. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. De afgelopen 
periode heeft het bestuur gesprekken gevoerd met de diverse commissies binnen onze afdeling. Van 
hieruit zijn de nodige afspraken gemaakt om komend seizoen alles weer op rolletjes te laten verlopen. 
Het bestuur is verder betrokken geweest bij diverse NPO-zaken. Hieruit voortvloeiend zullen komende 
zaterdag nieuwe bestuurders in het NPO-bestuur worden benoemd. Onder leiding van mevrouw Olfers 
is er een commissie bezig de NPO-organisatie in een nieuwe jas te steken. Vanuit onze afdeling heeft 
Ulrich Kögging plaats genomen in deze commissie. Na een moment van stilte ter nagedachtenis aan de 
ons ontvallen leden in het afgelopen jaar verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
2. Appél kiesmannen 
Allen kiesmannen zijn aanwezig. Kring 1 met 11, Kring 2 met 7 en Kring 3 met 9. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2015 
De notulen van de Algemene ledenvergadering worden zonder verdere op en aanmerkingen 
goedgekeurd. Ook naar aanleiding van de notulen zijn er geen vragen. 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Contract vervoerder. 
Komend seizoen zullen Steghuis en Koopman onze duiven weer vervoeren. Met hen is een 
prijsverhoging afgesproken van 1%. Deze prijsverhoging is voor de algemene kosten en staat los van de 
dieseltoeslag die ons op dit moment gunstig gezind is. 

 Contract rekenaar. 
Compuclub is komend seizoen opnieuw onze rekenaar. Het zag er in eerste instantie naar uit dat het 
rekengeld gelijk zou blijven aan afgelopen seizoen. Dit is uiteindelijk voor twee jaar 1,7 cent per duif 
geworden. Het rekengeld van 1,6 cent per duif kan er niet uit en Compuclub heeft aangegeven dat zij 
anders het rekengeld volgend seizoen zouden verhogen naar minimaal 1,8 cent. Dat het duurder wordt 
komt door het afnemende aantal duiven en dat de werkzaamheden voor Compuclub gelijk blijven. Voor 
de trainingsduiven wordt ook 1,7 cent in rekening gebracht. Dit voor het verwerken van deze duiven op 
de betaalstroken. Voor dit geld is het voor ons als afdeling niet mogelijk de trainingsduiven zelf in 
rekening te brengen bij de verenigingen. De papieren kring-cc uitslag wordt 3 cent duurder. Deze gaat 
nu €1,65 kosten. De Noord-Zuid uitslag wordt daarentegen 58 cent goedkoper. Wordt nu €1,40. Dit 
heeft te maken met dat de uitslagen dunner zijn dan verwacht. 
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 Bestuurssamenstelling. 
Een prachtige nieuwe baan maakt het voor Vincent de Harder niet langer mogelijk zijn functie als 
bestuurslid van Afdeling 9 te combineren. Hij heeft daarom zijn bestuursfunctie opgezegd. De voorzitter 
bedankt Vincent voor alles wat hij de laatste jaren voor de afdeling heeft gedaan. Hij geeft daarbij aan 
dat Vincent altijd heeft waargemaakt wat hij heeft beloofd en dat het bestuur zijn collegialiteit zal gaan 
missen. Het bestuur zal zich gaan beraden over de invulling van Vincent zijn positie en daarvoor in 
eerste instantie opzoek gaan naar een nieuw bestuurslid in Kring 3. 

 Advies Lossingscommissie. 
Het bestuur heeft van de Lossingscommissie Afdeling 9 het advies ontvangen om met oostenwind 
tijdens de jonge duiven en natour vluchten geen gebruik meer te maken van de losplaatsen Duffel en 
Minderhout. Dit i.v.m. moeilijker verlopen concoursen en vaak grotere verliezen. 
H. Ekkel: Duffel en Minderhout zijn het probleem niet. Het is de oostenwind die ervoor zorgt dat het 
moeilijker gaat en de ligging van de losplaats heeft daar geen invloed op. Als je iets wil doen tegen de 
zwaardere omstandigheden met oostenwind moet je het concours afgelasten. De voorzitter geeft aan 
dat we dit kunnen overwegen. We zitten er immers in het belang van de duiven. 
G. van den Bovenkamp: Kring 3 heeft Duffel niet meer op zijn programma staan. Dit is gewijzigd in 
Hannut wat al oostelijker ligt. Het is daarom voor Kring 3 niet nodig dit advies over te nemen. 

 Losplaatsen seizoen 2016. 
Er zijn nog de nodige vraagtekens betreffende de losplaatsen voor het komende seizoen. Dit kan tot het 
laatste moment nog aan de orde zijn. De onzekerheid zit voornamelijk in België. Afgelopen week is er 
tijdens het FCI-congres in Halle nog gesproken over de losplaatsen met de Belgen. De verwachting is dat 
het moeilijk wordt om de losplaats in Nivelles weer open te krijgen en om toestemming te krijgen om in 
Mons te mogen lossen. De eerste dagfondvlucht zullen we apart gaan maar vanaf de tweede 
dagfondvlucht zal ons programma er hetzelfde uitzien als Afdeling 8. Dit om eventueel samen te 
kunnen vervoeren. 
H. Seelen: Gaan de duiven ook tegelijk met Afdeling 8 los? De voorzitter geeft aan dat wanneer wij 
samen vervoeren wij de duiven ook samen tegelijk zullen lossen. 
G. van den Bovenkamp: Er staat twee keer Peronne op het programma. Kring 3 ziet graag een mindere 
westelijke losplaats. Kring 3 zou ook graag een vitesse vlucht hebben van 300 km. Desnoods een vlucht 
alleen voor kring 3. De voorzitter geeft aan dat Peronne is opgenomen omdat wij die midfondvlucht op 
vrijdagavond inkorven. Er zijn geen andere losplaatsen waarvan wij op voorhand zeker weten dat we er 
kunnen lossen. In verband met het rijtijden besluit kunnen we niet zomaar overal naartoe rijden. Van 
Laon weten wij dat we er op vrijdagavond moeilijk kunnen komen. Dit is dus geen goed alternatief. Bij 
de correspondent in St. Quentin is de vraag neergelegd wanneer er activiteiten zijn op de losplaats. 
Wanneer daar duidelijkheid over komt en er is niets te doen zullen wij St. Quentin opnemen. De 
verdere vitesse zullen we meenemen maar doen hierin geen toezeggingen. 

 Terugkoppeling gesprekken verliezen jonge duiven. 
Tijdens de najaarsvergadering hebben wij als bestuur al aangegeven dat het ons pijn doet dat er 
jaarlijks grote verliezen zijn met de jonge duiven. We hebben toegezegd dat we met elke kring hierover 
in gesprek zouden gaan. Vincent de Harder heeft ondanks zijn drukke nieuwe baan tijdgemaakt om dit 
op zich te nemen. Vincent geeft uitleg wat hij de laatste weken heeft ervaren in de gesprekken met de 
kringen. De gesprekken zijn gevoerd om niets aan het toeval over te laten en er samen alles aan te doen 
om de verliezen te beperken. De aanwezige liefhebbers voor deze gesprekken zijn gericht uitgenodigd. 
Dit om de groep niet te groot te krijgen zodat discussies te overzien zijn en er naar elkaar wordt 
geluisterd. Er werd onder anderen gesproken over aandachtspunten voor de liefhebbers en de 
organisatie. Te zoeken naar de oorzaak van de verliezen is niet te doen en daarom is er alleen gezocht 
naar de mogelijkheden om de verliezen te beperken. Vincent geeft de geluiden weer die hij de laatste 
weken heeft gehoord aan de hand van een PowerPointpresentatie. Deze zal binnenkort beschikbaar 
worden gesteld op onze website. Voor vragen hierover kan contact met Vincent worden opgenomen.  
De voorzitter geeft aan dat er zeker zaken bij zitten die we kunnen beamen. Vanuit het 
afdelingsbestuur zullen we kijken hoe we hier verdere aandacht aan kunnen geven. Hij bedankt Vincent 
voor zijn uitgebreide presentatie. Naar aanleiding hiervan zijn er geen vragen en opmerkingen. 
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5. Financieel verslag 2014-2015 en de begroting 2016 

 Financieel verslag. 
Het financiële verslag is naar alle kringen en verenigingen gemaild zodat ze kennis konden nemen van 
het financiële resultaat 2014-2015. Het financiële verslag wordt daarom niet uitgebreid behandeld en 
krijgt de vergadering gelijk de gelegenheid om vragen te stellen. 
O. Boers: In het verslag is geen toelichting terug te vinden over de gewijzigde afschrijvingen en is de 
begroting 2016 niet te ambitieus opgesteld. Hij wil ook graag weten hoe de FBC hierover denkt. 
Penningmeester John Bosman geeft aan dat deze wijze van afschrijven niet nieuw is en dat dit vorig jaar 
al is veranderd op advies van de FBC. De afschrijving is minder gemaakt om geen groter verlies te 
creëren als nodig is. Er is voldoende geld achter de hand en de containers gaan nog wel enkele jaren 
mee. De begroting is niet te ambitieus opgesteld. Er wordt rekening gehouden met de gemiddelde 
afname in de duivensport. 

 Verslag Financiële begeleidingscommissie. 
B. van den Bovenkamp: Als eerste reageert hij namens de FBC op de vraag van de heer Boers. De 
afschrijving is afgelopen seizoen niet gewijzigd. In een eerder stadium is de afschrijving al verlaagd naar 
5%. Op den duur houden we alleen de restwaarde van de containers over. Dit is voldoende. 
De FBC is van mening dat een verhoging van het vrachtgeld noodzakelijk is. We kunnen niet jaarlijks een 
verlies lijden, zoals afgelopen seizoen circa €76.000,- het geval was, op het vervoer. Om geen 
onderscheid te maken tussen de liefhebbers stelt de FBC voor om dit gelijk te trekken naar 4 cent per 
duif. De FBC vindt het verder verstandig dat de vrachtprijs van het africhten wordt verhoogd met 10 
cent per duif. De nieuwe vrachtprijs van 35 cent is dan nog altijd goedkoper dan toen we in 2012 de 
vrachtprijs voor het africhten gingen verlagen. Al enkele jaren hebben we gezien dat het overstaan veel 
geld kost. De FBC ondersteund daarom het bestuursvoorstel om het overstaan door te berekenen op 
basis van nacalculatie. Wel wil de FBC hierin meegeven dat we er samen alles aan moeten doen om het 
overstaan zoveel mogelijk te beperken. 
De voorzitter bedankt de heren van de Financiële Begeleidingscommissie voor het werk dat ze voor 
onze afdeling verrichten. De vergadering ondersteund dit met een applaus. 

 Decharge bestuur. 
De vergadering verleend decharge aan het bestuur en de voorzitter bedankt John voor het vele werk 
dat hij afgelopen jaar voor onze afdeling heeft verricht. De vergadering ondersteund dit met een 
applaus. 
 
6. Jaarverslag secretaris 
Er zijn geen op en aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. Met aan applaus van de 
vergadering bedankt de voorzitter Arjan voor het vele werk dat hij voor de afdeling verricht. 
 
De voorzitter last een extra agendapunt in tijdens deze vergadering. Dit in verband met het uitreiken 
van enkele NPO-onderscheidingen. Als eerste krijgt Wim van Harte een bronzen NPO-onderscheiding 
opgespeld dit als dank voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor de jeugd van Afdeling 9. Vervolgens 
krijgt Henk Nijmeijer een zilveren NPO-onderscheiding. Dit als dank voor alle werkzaamheden die hij al 
jaren verricht als wedvlucht penningmeester van onze afdeling. De derde NPO-onderscheiding is voor 
Lute Bruinenberg. Hij krijgt een zilveren NPO-onderscheiding opgespeld als dank voor alle bestuurlijke 
werkzaamheden die hij al ruim 40 jaar heeft uitgevoerd. 
 
7. Bestuursvoorstellen 

 Vrachtgeld 2016. 
Het financiële resultaat van afgelopen seizoen en de tolheffingen die vanaf april in België worden 
ingevoerd maakt het ons noodzakelijk de vrachtprijzen te verhogen. Het bestuur heeft hiervoor een 
voorstel gedaan. Vanuit de FBC is er ook een advies afgegeven. De vergadering besluit om het advies 
van de FBC over te nemen. Dit betekend dat op de africhtingsvluchten de vrachtprijs met 10 cent wordt 
verhoogd en dat op alle overige vluchten de vracht met 4 cent per duif wordt verhoogd. 
H. Beverdam vraagt wat we kunnen verwachten aan extra kosten bij het overstaan. Het overstaan van 
een container kost gemiddeld €650,-. Dit bedrag moet worden gedeeld door het aantal duiven. De 
verwachting is dat het overstaan ergens tussen de 13-15 cent per duif zal bedragen. Dit zal via de 
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betaalstroken van Compuclub in rekening worden gebracht. De vergadering gaat akkoord met het 
bestuursvoorstel om het overstaan door te belasten. Wel onder de voorwaarde dat we er alles aan 
doen om op de geplande dag een vlucht te hebben. 

 Voorstel om te rouleren tijdens het ophalen van plaats in de container. 
De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om een roulatiesysteem in te voeren (geldt 
alleen voor ophaalschema A, B en C) bij het ophalen van de duiven zodat niet telkens dezelfde duiven 
op dezelfde plaats in de container zitten. Bij veel liefhebbers heerst er een gevoel dat er mindere 
plekken zijn in de container. Met dit voorstel willen we deze liefhebbers tegemoetkomen. 

 Vaststellen aanvullend wedvlucht reglement. 
J. ten Asbroek vraagt of het aanvullende reglement betreffende het aanvoeren van duiven naar andere 
vereniging kan worden aangepast. Er staat dat men niet hoeft te wachten op de auto en niet hoeft 
helpen met het laden. Dit is in verband met het teruggeven van lege manden wel wenselijk. De 
voorzitter zegt toe dat we dit zullen aanpassen. De vergadering is hiermee en ook met de overige 
inhoud van het aanvullende wedvlucht reglement akkoord. 

 Vaststellen reglement trainingsduiven. 
G. van den Bovenkamp vraagt of we het voorstel willen wijzigen zodat er komt te staan dat er naast de 
Nationale en Sectorale vluchten ook op de NPO vluchten geen trainingsduiven mee mogen. De 
voorzitter geeft aan dat er bijna geen trainingsduiven worden gespeeld op de NPO vluchten en daarom 
een wijziging niet nodig is. 
Het reglement trainingsduiven wordt aangenomen zoals het bestuur heeft voorgesteld. 
 
8. Kring voorstellen 
Kring 1 stelt voor om de laatste vitesse vlucht (4 juni) en de tweede midfond vlucht (21 mei) om te 
ruilen. Dit in verband met een betere doorstroming van het vitesse programma. Kring 1 en Kring 2 zijn 
voor dit voorstel. Kring 3 denkt er anders over. Zij zien graag voor de eerste dagfondvlucht twee 
midfond vluchten. De voorzitter geeft aan dat de meerderheid voor dit voorstel is. De Tongeren 
vluchten zullen worden aangepast op deze wijziging. De voorzitter geeft aan dat hij geen toezeggingen 
doet om de afdeling te splitsen zodat alle kringen aan hun eigen wensen kunnen voldoen. 
 
 9. Afdelingskampioenschappen 2016 
Het bestuursvoorstel betreffende de afdelingskampioenschappen 2016 wordt aangenomen. 
 
10. Agenda NPO-vergadering 12 maart a.s. 
Tijdens de NPO-vergadering komt o.a. de benoeming van nieuwe bestuurders aanbod. Over het 
voorstel van onze afdeling om de Nationale Derby af te schaffen wordt geadviseerd om deze door te 
schuiven naar 2017. Afdeling Brabant stelt voor om de regeling voor trainingsduiven af te schaffen en 
weer terug te gaan naar de invliegduiven. De achterliggende gedachte is dat er dan meer duiven in 
concours komen. 
J. ten Asbroek vraagt of de nieuw beoogde voorzitter bij het bestuur bekend is. De voorzitter geeft aan 
dat wij als bestuur de nieuw beoogde bestuurders steunen. Vier zijn er voorgedragen via onze 
kiesmannen en de heer Voorn is voorgedragen door de NPO. Er zijn geen vragen voor de NPO-
vergadering. 
 
11. Benoeming kiesmannen NPO-vergaderingen 2016 
G. van den Bovenkamp zou graag zien dat de voorzitter van onze afdeling ons blijft vertegenwoordigen 
tijdens de NPO-vergaderingen. Hij is ervan op de hoogte dat dit officieel niet mag maar vraagt zich af of 
wij ons daar iets van moeten aantrekken. De voorzitter legt uit dat wanneer wij dit zouden doen wij een 
stem gaan verliezen en dit is niet de bedoeling. Van den Bovenkamp stelt voor om een voorstel in te 
dienen bij de NPO zodat dit gewijzigd wordt en onze voorzitter de afdeling kan vertegenwoordigen. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om John Bosman en Louis ter Huerne te 
benoemen als kiesman voor de NPO-vergaderingen en Ulrich Kögging te benoemen als reserve 
kiesman. 
 
 



 5 

 
 
 
12. Rondvraag 
L. Bruinenberg: Hij geeft aan het jammer te vinden dat alles zo snel vergeten is. Bij de oprichting van de 
afdeling is afgesproken dat vrachtprijzen op de kortere vluchten iets duurder zouden zijn ten opzichte 
van de langere afstanden. De vrachtprijzen zijn nu vooraf niet duidelijk meer. Hij geeft verder aan dat 
Kring 2 het vrachtverhogingsvoorstel van de FBC niet heeft kunnen bespreken met de achterban en dat 
Kring 3 hierin met voorkennis het wel heeft kunnen behandelen omdat de zoon van de voorzitter in de 
FBC zit. De voorzitter geeft aan dat tijden veranderen en dat het aantal duiven het noodzakelijk maakt 
de vrachtprijzen aan te passen. B. van den Bovenkamp geeft aan dat het onzin is dat Kring 3 met 
voorkennis het voorstel heeft besproken. Kring 3 is net als de andere kringen gelijktijdig op de hoogte 
gesteld via de secretaris van de Afdeling. 
G. van den Bovenkamp heeft drie vragen. Als eerste, er is in Kring 3 onduidelijkheid of er nu wel of niet 
een duifkampioenschap snelheid is in de afdeling. De voorzitter geeft aan dat de afdeling geen 
duifkampioenschap snelheid kent. 
De tweede vraag gaat over hoe het met de software update zit in de andere landen. Het zijn geen 
kinderachtige bedragen die betaald moeten worden en men krijgt het idee dat het een melkkoe is 
geworden. De voorzitter geeft aan dat er eens in de 5 jaar een software update is en dat in Duitsland 
een percentage van de vaste voetring wordt gebruikt om de software update te betalen. L. Bruinenberg 
geeft aan dat de vaste voetringen in Duitsland nog altijd goedkoper zijn dan in Nederland. De voorzitter 
geeft aan dat hij zich wel kan vinden in de opmerkingen die hierover worden gegeven. Misschien is dit 
wel een taak voor de FCI zodat hierover Europees afspraken kunnen worden gemaakt. De kiesmannen 
van onze afdeling zullen komende zaterdag tijdens de NPO-vergadering dit aan de orde stellen. 
De derde vraag gaat over de Lossingscommissie. Hoe is de samenstelling komend seizoen. De voorzitter 
geeft aan dat hij het eigenlijk niet netjes vindt om daar nu een antwoord op te geven omdat de 
Lossingscommissie zelf nog niet op de hoogte is maar Peter Janssen zal toe treden tot de 
Lossingscommissie. Voor Kring 1 zullen we nog kijken hoe wij er voor hen een invulling aan geven. 
H. Beverdam: Hij geeft aan dat Kring 1 liever niet naar Chimay gaat en vraagt of daar rekening mee kan 
worden gehouden. De voorzitter geeft aan dat het met de losplaatsen geven en nemen is en dat we de 
opmerking zullen meenemen maar hierin geen toezeggingen doen. 
Als tweede vraagt hij of Kring 1 ervanuit mag gaan dat ze komend seizoen vertegenwoordigt zullen zijn 
in de Lossingscommissie. De voorzitter wil hier geen toezegging in doen. De lossingsfunctionaris van 
dienst lost alle vluchten die er op dat moment zijn. Het maakt niet uit wie en van welke kring de 
functionaris is. We vertrouwen erop dat ze met elke lossing het beste voor hebben. 
 
13. Sluiting 
Voordat de voorzitter de vergadering sluit wil hij alle aanwezigen nog wijzen op de duivenmarkt die 20 
maart a.s. in Hengevelde wordt gehouden. Vervolgens bedankt hij alle aanwezigen voor hun komst en 
inbreng. Hij sluit de vergadering met alle aanwezigen veel duivenplezier te wensen in het komende 
seizoen. 
 

Arjan van de Willige, secretaris. 


