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               Notulen afdelingsledenvergadering 14 maart 2013 

 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie   : Café-restaurant Assink te Hengevelde 
Verslag  : M. Bakker 
 
Aanwezig bestuur: B. Geerink, J. Bosman, L. ter Huerne, H. Leloux, V. de Harder, U. Kögging   
                                  en M. Bakker. 
                                  M.k.g. afwezig: A. van de Willige. 
 
 

1. Opening. 
Voorzitter Ben Geerink opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het 
bijzonder de verenigingen van afdeling 8 die zich aangesloten hebben bij afdeling 9. 
Onze secretaris Arjan van de Willige, moest verstek laten gaan vanwege ziekte. De 
Vz. geeft aan dat de NPO druk doende is om de organisatie tegen het licht te houden. 
Hiervoor zijn diverse cie’s in het leven geroepen. Vanuit onze afdeling zitten twee 
mensen in een cie. Dhr. Hutten heeft zitting in de cie. Sport/Spel en dhr. Kögging in 
de cie. Organisatie. Als laatste merkt de Vz. op dat het bestuur druk is geweest met 
de containers.  

 
2. Appel kiesmannen. 

Alle kiesmannen zijn aanwezig. 
 

3. Notulen van de vergadering van 17 januari 2013. 
Dhr. van den Bovenkamp: pag. 6; de verdeling N-Z heeft betrekking op de TXT 
vermeldingen. Dhr. Ekkel: N.Z. heeft betrekking op de kampioenschappen. Vz.: Vanuit 
het bestuur is er nooit het gevoel en intentie geweest om dat te wijzigen. 
Dhr. van den Bovenkamp: Kampioenschappen van de afdeling halen we uit de 
kringuitslagen. De keus is aan de liefhebber of hij/zij NPO wil spelen.  
De term wespennest heeft betrekking op de verenigingen in Giesbeek en Doesburg 
die zich ook wel bij ons willen aansluiten. 
 
Met dank aan secretaris Arjan van de Willige worden de notulen vastgesteld. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken. 

- Contact vervoerder: Contract is verlengd. Een belangrijke toegevoegde waarde is 
dat wij altijd bij hen terecht kunnen. Een minimale prijsverhoging, 1% btw en 2% 
standaard. 

- Contract rekenaar: We gaan rekenen met Compuclub. We hebben wel een 
offerte aangevraagd bij WPROL. Er zitten verschillen in wat door beide geboden 
wordt. Op zich zijn wij tevreden met Compuclub. 
Dhr. van den Bovenkamp: kunnen wij de udp bestanden via Compuclub 
doorsturen naar PV. Vz.: dat wordt niet geaccepteerd! Zorg er voor hoe vervelend 
dat ook is dat alle verenigingen de udp’s insturen naar PV. We moeten ons 
realiseren wat de consequenties zijn als wij deze werkwijze niet kiezen. 
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- Aanpassingen containers: Vanaf januari zijn we daar druk mee geweest. Alle 7 
containers zijn aangepast. Ook de bedrading is nagekeken en daar waar nodig 
vervangen of aangepast. De kosten bedragen rond de € 10.000,-. Daarnaast gaan 
we ook over op 25 duiven per mand. 
Dhr. Becker vraagt of e.e.a. op de site kan worden vermeld. Vz.: Dat zijn wij ook 
van plan. 

- Verenigingen afdeling 8: Het proces is goed verlopen en de betrokken 
verenigingen zijn ingedeeld in de CC ’s van kring III. De grenzen worden op de 
NPO najaarsvergadering vastgesteld wanneer afdeling 8 en 9 het met elkaar eens 
zijn. 

 
5. Financieel verslag. 

Eenieder heeft het concept ontvangen. We hebben afgelopen jaar ongeveer quitte 
gedraaid. Ook hebben we voor de laatste keer afbetaald waardoor we nu weer 
schuldenvrij zijn.  
Dhr. Seppenwoolde: We zijn vergeten de contributie NPO door te berekenen. In de 
cash flow hebben we goed gedraaid. Is het te overwegen om de afschrijving op de 
containers aan te passen gezien de crisestijd? Deze eventueel halveren. Natuurlijk 
moeten we reserveren, maar niet voor alle 7 containers tegelijk. Kring I is niet voor 
een prijsverhoging. 
Dhr. Bruinenberg: Er is geen kasverslag van de NPO cie. Er staat nog € 10.000,- op de 
rekening. Vz.: Deze cie. staat onder de zeer strenge controle van onze 
penningmeester John Bosman. Ze hebben het keurig voor elkaar. 
 
Het bestuur bedankt de leden van de financiële begeleidingscie. In het bijzonder dhr. 
Wegh die de cie. gaat verlaten. Zijn plaats wordt ingenomen door Bart van den 
Bovenkamp. 
Ook voor de heren Nijmeier en Bosman is er een woord van dank voor het vele werk 
dat zij verrichten. 
 
Met applaus van de vergadering verleent de cie. het bestuur decharge. 

 
6. Jaarverslag secretaris. 

Dhr. Ten Asbroek: zinsnede onder aan blz. 2, “..belangen vanuit kring 3…”, graag 
wijzigen. Vz.: Zinsnede zal worden aangepast. 
 
Met dank aan secretaris Arjan van de Willige wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 
7. Bestuursvoorstellen. 

 Kampioenschappen: na een paar kleine opmerkingen gaat de vergadering 
akkoord met de voorgestelde kampioenschappen. 

 Vrachtgeld: Laten we het vrachtgeld nog een paar jaar zo houden en daarna 
kijken wat de situatie is. Misschien moeten we wel anticiperen op flexibeler 
vervoer (lagere kosten). De drie iveco’s komen langzaam op leeftijd. 

- Dhr. Van den Bovenkamp: We kunnen de verhoging accepteren. We willen wel 
graag van de dieseltoeslag af. Duidelijkheid is geboden, graag van tevoren 
vaststellen. 
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- Dhr. Seppenwoolde: Kring I is niet voor verhoging. Tussenvoorstel: we kijken hoe 
het loopt. Eventueel aanpassen bij jonge duiven en natour. Een en ander 
afhankelijk van het verloop met de oude duiven 
Vz.: Er mag een min staan. Als we slagvaardig moeten zijn dan hebben we de 
middelen nodig. 
Penningmeester: Als we niet verhogen, we zijn we sowieso 2% meer kwijt aan de 
btw. Daar bovenop komen de kosten aan extra onderhoud en tarief Steghuis. De 
totale meerkosten zullen tussen de € 40.000,- á € 50.000,- bedragen. 

 
Na overleg gaat de vergadering akkoord met de 3% verhoging en de staffel van de 
dieselprijs. 
 

 Africhtingsvluchten: Vorig jaar leverden deze vluchten een tekort op van € 
16.000,-. Daarom nu maar een 3 tal africhtingsvluchten. Daarnaast kunnen iveco 
’s op elk gelegen moment ingezet worden voor individuele africhtingsvluchten. 
Dhr. Van de Bovenkamp: Minimaal 2x africhten. Vaste kosten per container graag 
naar beneden. 
Vz.: De afdeling zorgt voor de lossingsvergunningen.  
Dhr. Becker: Bij deze vergunningen hoort ook een vermelding anders heeft het 
geen zin. 

 Nationale concoursen: Verplichte deelname en onder brengen bij de Nic ‘s. 
Chateauroux is de enige nationale dagfondvlucht. Alle duiven staan nationaal. 
Dhr. Van den Bovenkamp: Er zijn liefhebbers die niet nationaal willen spelen. Vz.: 
Er is een mogelijkheid om dit van tevoren aan te geven. 
Dhr. Becker: Strikt aan het reglement houden, verplicht om op 1 niveau te spelen. 
Vz.: Het is een besluit van de NPO ledenvergadering. 
Dhr. ten Asbroek: Wat moeten kleine verenigingen? Vz.: Kunnen niet in hun 
vereniging inkorven! 

 Regeling voor vrachtduiven: Conform voorstel, geen opmerkingen.  

 Txt vermeldingen: conform voorstel, geen opmerkingen.  

 Aanvullend wedvluchtreglement: Lossingen vinden plaats onder verantwoording 
van de lossingscie. De eindverantwoording van de lossing ligt bij het bestuur van 
Afdeling 9. 
Dhr. Van den Bovenkamp: “Lossen op kortere afstand”, gaat dat niet wat ver?  
Vz.: Deze gaan we strepen. Vluchten die niet over kunnen blijven staan wordt St. 
Truiden. Het is verplicht om wedvluchtbescheiden digitaal aan te leveren! (Welke 
verenigingen doen dat niet?) 

 Bijladen restmanden: Altijd zorgen voor 25 duiven per mand. Aantal duiven per 
restmand moet altijd meer zijn dan het aantal volle manden van de vereniging. 
Indien minder dan de duiven verdelen over de volle manden. Per vereniging 
maximaal 2 restmanden mogelijk. 

 Melden aantal duiven na inkorven. Conform voorstel, geen opmerkingen. 
 
             Dhr. Asbroek: “…. Het is verplicht dit, het is verplicht dat….” Graag aanpassen in een  
             In een wat vriendelijker toon. 
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8. Kringvoorstellen. 
Het bestuur wil niet terug naar de meldlijsten. Er worden teveel fouten gemaakt, 
bewust en onbewust. Met Compuclub is afgesproken om zo snel mogelijk de juiste 10 
duiven zo snel mogelijk op txt te krijgen. 
Dhr. Van den Bovenkamp: Wil graag dat dit snel en goed gebeurt. Vz.: Wij ook! 
Dhr. Ten Asbroek: Kring II is ook tegen melden van duiven. Wel graag zaterdag op txt. 

 
9. Agenda NPO vergadering. 

Vz.: Waar moeten wij aandacht aan schenken? 
Dhr. Van den Bovenkamp: Uniformiteit chipringen. Unikon knoten is niet meer 
leverbaar. Ooit is er de afspraak gemaakt dat e.e.a. uniform zou blijven. De NPO 
moet voorschrijven dat alle systemen complementair zijn! 
Dhr. Planting: Friesland zou zo maar af kunnen wijken van al het gangbare. Hoe staat 
het bestuur hier in? Vz.: Als ze gaan/willen afwijken dan zitten daar natuurlijk 
consequenties aan vast. De soep zal wel niet zo heet worden gegeten….. . 

 
10. Kiesmannen 2013. 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heren Geerink en ter Huerne 
als kiesman en dhr. Bosman als reserve kiesman. 

 
11. Rondvraag. 

*Dhr. Van den Bovenkamp: Het is stil rondom de voortgang van het Huishoudelijk 
Reglement? Vz.: Wijzigingen staan er aan te komen. Nog even wachten op eventuele 
nationale wijzigingen. De heren van Zanten en Huurneman zouden weer ingezet 
kunnen worden. 
*Dhr. De Vos: In verband met Mantes la Jolie vorig jaar gevraagd rekening te houden 
met de kortste en de langste afstand. Vz.: We hebben inderdaad deze afspraak met 
afdeling 8 om de losplaats af te wisselen. Met de betrokkenheid van afdeling 7 werd 
dat weer anders… . 
*Dhr. Van den Bovenkamp: Kring III is niet tegen het voorstel van kring II maar ook 
andere losplaatsen zouden aangepast kunnen worden. Dit zou bespreekbaar moeten 
zijn. Vz.: Dit nog eens persoonlijk, informeel met elkaar overleggen. De afdeling kan 
niet ingrijpen in een kringbesluit. 
*Dhr. ten Asbroek: Bruinenberg heeft het onderhoud van de ten Asbroek met de Vz. 
aangekaart. 1e Afspraken die gemaakt zijn niet nagekomen; 2e Bij meer duidelijkheid 
zou de Vz. ten Asbroek terugbellen; 3e Jonge duiven samen met oude duiven 
vervoeren via kring III. Dhr. ten Asbroek geeft aan dat deze gang van zaken hem 
stoort. Vz.: Goed dat u uitspreekt wat op uw hart ligt. 
*Dhr. Hodes: Bij trainingsvluchten gaan geënte en niet geënte duiven in de mand, 
evenzo vreemde duiven. De verenigingsfunctionarissen zijn hiervoor 
verantwoordelijk! Vz.: We moeten er samen voor zorgen dat we de zaak gezond 
houden. Verenigingen kennen hun eigen leden het best. Elke liefhebber is persoonlijk 
verantwoordelijk!! 
Dhr. Ekkel: Nationale duiven kampioenschap. Vz.: Het is de verantwoordelijkheid van 
de liefhebber waar en hoe hij/zij de duiven zet. 
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Schoonmaken van de wagens was in het begin prima later nam de viezigheid 
zienderogen toe. Vz.: Heeft onze aandacht. Bij constatering graag doorgeven aan het 
bestuur. 

 
12. Sluiting. 

Voorzitter Ben Geerink dankt allen voor de aanwezigheid en wenst eenieder wel 
thuis. Vergadering wordt gesloten om 22.48 uur. 

    
 
 

 

 

 

 


