Notulen afdelingsledenvergadering 22 maart 2012
Datum: donderdag 22 maart 2012
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Café-restaurant Assink te Hengevelde
Verslag: M. Bakker, secretaris a.i.
Aanwezig bestuur: B. Geerink, J. Bosman, L. ter Huerne, H. Leloux, U. Kögging en M. Bakker.
1. Opening
Voorzitter B. Geerink opent de vergadering en heet allen welkom.
- Bij de jeugdcie. zijn afgetreden Wim van Harte en Hennie Veldscholten. De Vz
bedankt de heren voor hun inzet.
- Op nationaal terrein is er nogal wat roering geweest en werd er flink met
‘modder gegooid’. Vervelend dat het allemaal zoveel negatieve energie
opleverde.
- We staan even stil bij de leden die ons ontvallen zijn.
2. Appél kiesmannen
Kring 1:12 kiesmannen, 12 kiesmannen aanwezig.
Kring 2: 9 kiesmannen, 9 kiesmannen aanwezig.
Kring 3: 9 kiesmannen, 9 kiesmannen aanwezig.
3. Notulen van de vergadering 3 november 2011
- Dhr. Bakhuis merkt op dat ze nog steeds € 15, - per duif vragen voor de vlucht uit
Londen. Vz.: reactie van de NPO was dat dit bedrag nog wel mee viel. Door deze
inleg zijn de lasten lager.
Volgens dhr. Bakhuis moet invliegduif vrachtduif zijn. Wil t.z.t. nog een keer een
evaluatie.
- Dhr. Seelen: wat doen we met de wedvluchtbescheiden?
- Dhr. van de Bovenkamp. Bij meer dan 20 verenigingsuitslagen kan het rekengeld
wel oplopen tot € 0,45 ct.
Met dank aan de secretaris a.i. worden de notulen vastgesteld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
• Contract vervoerder. Laten we met deze vervoerder doorgaan. We hebben een
uitstekende relatie en we kunnen goede afspraken met hen maken.
We spreken af dat alle kringen zo snel mogelijk de aantallen duiven doorgeven
om zo efficiënt mogelijk te kunnen vervoeren.
Dhr. Seppenwoolde: naar aanleiding van een basisprijs komt er een toeslag op de
dieselprijs. Vier jaar geleden is de basisprijs vastgesteld op € 1,02 .
• Rekenaar Compuclub
1,4 of 1,8 ct. per duif. Dit is ongewijzigd.
Uitslag was € 1,28, gaat naar € 1,38
NPO uitslag was € 1,00 , gaat naar € 1,06
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Klimaatonderzoek. Informatie staat op de site. Via dit kanaal houden wij u zo
goed mogelijk op de hoogte. Hier staat ook op welke vluchten gemeten worden.
(2 vit, 2 mf, 2 df, 2 of en 4 j.). Dit is altijd dezelfde container.
Dhr. Van de Bovenkamp: Waarom niet alle vluchten? Vz.: We moeten de
meetapparatuur goed ophangen, zodat we zeker weten dat alle gegevens goed
en correct verwerkt worden. Dat is veel werk! Daarnaast hebben we ook
dubbelvluchten. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek op deze schaal
zal plaatsvinden.
Dhr. Bakhuis: moeten verenigingen die het eerst laden altijd vooraan? Vz.: we
houden het zoals we het altijd deden.
Demonstratie WPROL. Vz.: ze hebben een vooruitstrevende visie op de
duivensport. Het getuigt van durf en professionalisme om op een andere wijze
met duivensport om te gaan. We willen graag op de hoogte blijven. Binnenkort is
er een demo voor het bestuur. Eventueel een paar vluchten ‘schaduw draaien’
Kringbestuurders worden eveneens uitgenodigd om bij de demo aanwezig te zijn.
Aantal leden per vereniging. Dhr. Van de Willige heeft het e.e.a. op de rij gezet.
Een aantal verenigingen zit onder het minimum aantal leden. Het bestuur zal in
gesprek gaan met deze verenigingen. Dhr. Bakhuis merkt op dat het niet kan dat
een niet verzegelde mand door één persoon wordt aangevoerd.
Bedreigingen tegen vrijwilligers. Vz.: afgelopen jaar zijn vaker mensen bedreigd
bij de werkzaamheden. Dat kan absoluut niet!! Spreek mensen in uw omgeving
daarop aan en maak er melding van! Het bestuur zal in deze niet schromen direct
maatregelen te nemen door de eerst volgende keer geen duiven op te halen. De
betrokken vereniging moet de duiven dan maar zelf aanvoeren!
Formulieren kampioenschappen. Vz.: deze staan op de site. Graag z.s.m.
inleveren. Sluitingsdatum is 12 april.

5. Financieel verslag
Het positieve resultaat is +/- € 30.000,-.
Opmerkingen:
Dhr. Seppenwoolde geeft het bestuur een compliment voor het feit dat de afdeling
schuldenvrij is. Vz.: dankt dhr. Seppenwoolde voor deze positieve opmerking.
Dhr. Bruinenberg mist twee fondvluchten. Vz.: klopt, deze staan onder de nationale
vluchten.
Dhr. Seppenwoolde: er is € 12.000,- geleend van de fondclub? Vz.: we kunnen net zo
goed van de eigen organisatie lenen dan rente aan een bank betalen. Zo blijft het
broekzak-vestzak.
Dhr. Seppenwoolde: resultaat van de Duffel vluchten is bedroevend. Vz.: voor
komend seizoen staan er 5 Duffelvluchten gepland. We gaan hierover in gesprek met
het VNCC.
Dhr. Bakhuis: deze vluchten op zaterdag? Gevoel dat er dan meer belangstelling is.
Vz.: we hebben daar al wel over nagedacht. Als er behoefte is zijn wij bereid om dat
toe te staan. De vluchten staan nu op dinsdag, maar kan ook beide zijn (di en za).
Dhr. Bruinenberg: mogen er op zondag geen Duffelvluchten plaatsvinden? Vz.: klopt.
De Vz. Bedankt de financiële cie. Ook dhr. Nijmeier wordt bedankt voor de vele
werkzaamheden voor onze afdeling.
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De vergadering bedankt de penningmeester dhr. Bosman voor het goede werk met
een applaus!
6. Bestuursverkiezing
Arjan van de Willige is bereid om het secretariaat van onze afdeling op zich te
nemen. Er zijn geen tegen kandidaten. De vergadering gaat akkoord met de
benoeming van dhr. van de Willige. Het bestuur bedankt de vergadering voor het in
hem gestelde vertrouwen.
Daarnaast heeft het bestuur Vincent de Harder bereid gevonden om ook zitting te
nemen in het afdelings bestuur. Ook de benoeming van dhr. de Harder geniet de
instemming van de vergadering.
7. Vaststelling vrachtgeld 2012
Vergadering gaat akkoord met het voorstel. (Zie agenda)
8. Kampioenschappen 2012
Snelheid. Mantes la Jolie zou een ander station kunnen worden. Dan telt deze vlucht
niet voor de snelheid maar wel voor het jonge duiven kampioenschap.
Dhr. van de Bovenkamp: op zich geen probleem met het programma. Wel met de
wijziging Rethel met Peronne. Dit in verband met de afstand. Kortste afstand voor
Rethel is 290 km. Vz.: voor afstanden wordt naar het midden van de afdeling
gekeken. In Laon kan ons konvooi niet staan. We kijken nog wel naar andere
mogelijkheden.
De vergadering kan zich vinden in het voorstel.
9. Vrachtduiven.
Vz.: hoe wordt er over gedacht?
Dhr. van de Bovenkamp: 80% voor en 20% is tegen. Dit seizoen nog maar eens
bespreken.
Dhr. ten Asbroek: kring II sluit zich aan bij de mening van kring III.
Dhr. Bakhuis: in kring I zijn veruit de meeste mensen tegen (53 tegen en 2 voor). Ziet
het als sluipmoordenaar. Kijken wat het gaat doen met de toekomst.
Vz.: wij gaan hierover na dit seizoen rond de tafel.
10. Agenda NPO vergadering 24 maart
Vz.: de huidige bestuurders krijgen ontzettend veel voor hun kiezen. Wij willen steun
betuigen aan dit bestuur.
Dhr. Bakhuis: Hoe creëer je rust, hoe bereik je dat? Vz.: het is maar een handje vol
die onrust zaaien. Heb er vertrouwen in dat dit bestuur onomwonden de
ondersteuning heeft van de kiesmannen. We moeten wel zorgen voor een toekomst
perspectief. Je kunt niet alleen bezig zijn met de “waan van de dag”. Structuur,
besluitvorming en organisatie moeten aan de orde komen. Ook onze rechtspraak is
op sommige plekken slecht geregeld. Hiervoor moeten stappen worden genomen en
een structuur worden uitgezet.
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Dhr. Becker: ook het beleid t.a.v. vervoer met de wagens aankaarten. Er zijn
richtlijnen vastgelegd. Normen moeten worden aangescherpt. We hebben richtlijnen
op dat gebied. Vz.: zal dit zaterdag aankaarten.
Amandementen afd. 8, 9, 10 en 11 betreffende marathonvluchten. Middaglossing
moet ook een middaglossing blijven en geen ochtendlossing! Hier alle moeite voor
doen.
Dhr. Bakhuis: als ze ’s nachts aankomen dan is dat maar zo.
Dhr. van de Bovenkamp: wind is geen probleem. Wat is slecht weer? We hebben ook
een naturalisatieregeling. Op een natourvlucht met windkracht 4 vliegen de duiven er
ook overheen. Stellen wij die vlucht dan ook uit?
Vz.: je wilt niet dat er ’s nachts duiven aankomen. Deze lossingsafspraak vonden wij
beter voor duiven en liefhebber.
11. Benoeming kiesmannen 2012
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Ben Geerink en Louis ter Huerne
als kiesman en John Bosman als reserve kiesman.
12. Promotie duivensport
De bedoeling is de duivensport positief in beeld te brengen bij met name niet duiven
liefhebbers. Hans Leloux is voorzitter van de denktank en licht e.e.a. toe. Het gaat er
om dat we reclame maken en bekendheid geven aan de duivensport naar buiten toe.
Het is ook een verrijking voor jezelf. Het enthousiasme wat daaruit voortkomt, is een
geweldige ervaring. Als we massaal hieraan mee doen dan is de media bereid om hier
aandacht aan te besteden. Rond Nanteuil willen we hier aandacht en publiciteit aan
besteden.
Vz.: Hans zorgt er voor dat de informatie bij de verenigingen komt.
13. Rondvraag
Dhr. van de Bovenkamp: aan de Nat. Kampioenenhuldiging moet € 2,00 worden
bijgedragen. Hoe zit dat? Vz.: De werkwijze was dat alleen de fondliefhebbers
hieraan meebetaalden via de Nationale concoursen. Het is niet reëel dat alleen deze
groep liefhebbers hieraan meebetaald. Daarom Is twee jaar geleden ingesteld om
eenieder te laten bijdragen.
Dhr. van de Bovenkamp: de NPO heeft een ander webadres. Reden?
Vz.: legt ons geen windeieren, we verdienen er dus aan.
Dhr. van de Bovenkamp: ent verklaring?
Vz.: er komen nieuwe formulieren.
Dhr. ten Asbroek: is er al antwoord op de brief over pokken?
Vz.: nog geen klip en klaar antwoord over wat kan/mag c.q. niet kan/mag. Zal er
zaterdag naar informeren. Krijgt bericht.
Dhr. ten Asbroek: tussen de overnachtvluchten van de afd. zitten grote gaten.
Antw. dhr. Kastelein: wij stellen het programma niet samen, dat gebeurt m.n. door
de NU. Er zitten ook nog overnachtvluchten tussen men kan dus wel degelijk in het
ritme komen/blijven.
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Dhr. ten Asbroek: hoe gaan we om met verenigingen die nog geen contributie
hebben betaald? Vz.: De penningmeester zal actie ondernemen. Na herhaling zullen
er sancties volgen.
Dhr. Siegerink: foto’s van de kampioenenhuldiging staan nog niet op de site. Vz.:
wordt aan gewerkt.
Dhr. Bakhuis: dit is mijn laatste optreden, ik stop als voorzitter van kring I in verband
met verandering van werkkring. Dank voor de samenwerking. Vz.: Dank voor je inzet
en succes met de nieuwe werkkring.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.
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