Notulen afdelingsledenvergadering 3 november 2011

Datum: Donderdag 3 november 2011
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Café-restaurant Assink te Hengevelde
Verslag: M.H.G. Bakker, secretaris a.i.
Aanwezig bestuur: B. Geerink, L. Huurneman, L. ter Huerne, J. Bosman, H. Leloux, U. Kögging
en M. Bakker

1. Opening
De voorzitter B. Geerink heet eenieder welkom. Terugkijkend op het afgelopen jaar
constateert de voorzitter dat het een turbulent jaar is geweest. Ten eerste waren
daar de problemen met het NPO bestuur en de daaruit voortvloeiende
bestuurswisseling. Het resulteerde uiteindelijk in een tijdelijk NPO bestuur dat
maximaal twee jaar in functie wil zijn. Deze periode willen ze gebruiken om e.e.a.
goed op de rails te zetten waardoor er een duidelijk bestuurlijk fundament voor de
toekomst ontstaat.
Dit seizoen viel op dat convoyeurs, chauffeurs en lossingscie. regelmatig onheus
bejegend werden. De voorzitter merkt op dat het allemaal vrijwilligers zijn die naar
vermogen hun taken vervullen! Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk. De
voorzitter zag graag dat hierover ook een terugkoppeling naar de kringen c.q. de
basisverenigingen zal plaatsvinden.
2. Appél kiesmannen
Kring 1: 12 kiesmannen en 12 kiesmannen aanwezig.
Kring 2: 9 kiesmannen en 9 kiesmannen aanwezig.
Kring 3: 10 kiesmannen en 10 kiesmannen aanwezig.
3. Notulen van de vergadering 17 maart 2011
Dhr. H. Bakhuis: weglopen is geen optie, hij steekt hiermee de hand in eigen boezem.
In de toekomst zag hij liever een schorsing van de vergadering. Volgens hem was het
meer kritiek op de wijze van vergaderen op dat moment. Er is wat hem betreft geen
rancune richting leden van het bestuur.
Voorzitter B. Geerink: geeft aan dat het bestuur er waarde aan hecht om met elkaar
in gesprek te blijven.
Dhr. G. van de Bovenkamp: merkt op dat in plaats van 1,4 ct 1,8 ct is berekend.
Daarnaast hebben mensen die geen uitslag wilden hebben 42 ct betaald in plaats
van 38 ct. Het bestuur gaat dit nakijken.
Met dank aan Leo Huurneman worden de notulen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
Brief CPL Silvolde: hoe moeten verenigingen handelen in verband met duiven die
pokken hebben? Bestuur neemt dit mee richting NPO om te kijken of daar een
eensluidend antwoord op te geven is.
Terugblik op het seizoen.
De eerste africhting van kring 1 is slecht verlopen. Dit was een vervelende start.
Voorzitter B. Geerink beschrijft nog een keer de lastige momenten in het vliegseizoen
en legt nogmaals uit hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Wel of niet lossen is afhankelijk van
vele factoren. Duivenforums op internet en mail heeft nogal wat invloed zowel
positief maar ook negatief! Naast hele waarheden ontstaan ook nogal eens halve
waarheden of nog erger, onwaarheden… .
Om kruisingen te vermijden heeft het prioriteit om vooral de eerste vluchten wat
meer op de zuidlijn te projecteren.
Dhr. H. Bakhuis geeft aan te balen van de bedreigingen, e.e.a. stuit hem tegen de
borst. Hij stelt voor om hier een punt van te maken op de voorjaarsvergadering.
Dhr. G. van de Bovenkamp zegt dat de publicatie van de eerste twee jonge
duivenvluchten niet klopten. Het duurde erg lang voordat deze gewijzigd waren.
Voorzitter B. Geerink heeft uiteindelijk contact opgenomen met Compuclub. Hierover
komt een gesprek met Compuclub.
Dhr. E. Wiersma maakt hierop een aanvullende opmerking dat er meerdere uitslagen
niet correct waren in eerste instantie.
Voorlopige vervoerscijfers.
Er zijn dit jaar 770.036 duiven vervoerd. De opbrengsten van de vracht waren €
471.162,-. Na aftrek van kosten laat e.e.a. een voorlopig resultaat van rond €
35.000,- zien.
Dhr. H. Bakhuis: als er 5 ct af kan dan moeten wij bereid zijn om daar naar te kijken.
Reactie van voorzitter B. Geerink: als dat kan en wij dat verantwoord om te verlagen
zullen wij dat niet nalaten. We moeten echter wel voldoende ‘bodem’ hebben.
Klimaatonderzoek.
Voorzitter B. Geerink schetst de voortgang. Wij pretenderen niet de wijsheid in pacht
te hebben. Daarom hebben wij gebruik gemaakt van de deskundigheid van Albert
Winkel en Wiebren van Stralen. Het voorgangsproces had echter flink vertraging
opgelopen door het niet kunnen functioneren van de voorzitter in verband met de
hem opgelegde schorsing door de aanklager NPO. Pas in juli, na opheffing van de
schorsing, konden wij verder met het proces. Op acht plaatsen in de container gaan
we metingen verrichten. Uit deze metingen ontstaat uiteindelijk het advies van de
heren Winkel en van Stralen waar en hoe wij eventueel nog verbeteringen
kunnen/moeten aanbrengen. Op advies van Albert Winkel hebben wij apparatuur
aangeschaft om de metingen te kunnen verrichten. Ook hier liepen wij weer enige
vertraging op bij het kalibreren van de apparatuur. Zelfs met ondersteuning van de
universiteit van Wageningen wilde het nog niet lukken. Albert Winkel komt

binnenkort naar ons toe om de zaak te installeren en op de juiste plaatsen in de
container in te bouwen. De wijze van aanpak maakt dat vanuit NPO, WOWD
(Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven) en enkele andere afdelingen met
belangstelling naar ons onderzoek wordt gekeken.
Dhr. H. Bakhuis: dat het tijd heeft gekost is geen item. Er is ook nog een technische
cie. Met iets meer transparantie was een hoop gezeur voorkomen.
Voorzitter B, Geerink: er zijn verbeteringen mogelijk maar daarvoor zijn eerst
metingen noodzakelijk. Onze technische cie. is absoluut buiten beeld v.w.b.
metingen. Idem Geraldy (zij gaven bij levering aan dat de auto’s goed waren)
Expertise op dit gebied vinden wij wel bij de heren Winkel en van Stralen. Zij meten
op puur wetenschappelijke basis! Deze heren hebben ook al onderzoek gedaan naar
het welbevinden van duiven. Wij willen nu de eventuele verbeteringen
wetenschappelijk onderbouwen.
Dhr. Th. Hutten: het is verheugend dat er een rapport ligt waar je wat mee kunt
doen. De rechtgeaarde liefhebber weet dat er wat met de duiven aan de hand is. Hij
is er zeker van dat de plaats in de container bepalend is voor de uitslag. Ook is hij van
mening dat er nu wat moet gebeuren. Er is kennis genoeg. Wij weten hoeveel m3 er
in en uit moet.
Voorzitter B. Geerink: goed recht om er wat van te vinden. Uit de metingen kun je
niet de conclusie trekken wat goede en/of slechte plekken zijn. Winkel en van Stralen
meten ook vee en pluimvee. Deze metingen kun je echter niet vergelijken met
metingen voor postduiven. Het bestuur is van mening dat we het grondig en
zorgvuldig moeten doen.
Dhr. Th. Hutten: het gaat weer een jaar duren. Het is belangrijk dat wij weten dat er
slechte en goede plekken in de container zijn. Nogmaals nu actie ondernemen,
waarom nog een jaar wachten?
Voorzitter B. Geerink: vanaf de eerste vluchten gaan we meten. Na de resultaten
gaan wij direct aan de slag.
Dhr. L. Bruinenberg: is ervan overtuigd dat de containers absoluut niet zo slecht zijn.
Dhr. H. Bakhuis: zorg ervoor dat je deze maand de container vol krijgt met duiven om
te meten.
Voorzitter B. Geerink: Friesland heeft zonder enige vorm van meting c.q.
onderbouwing iets ondernomen… . Nogmaals wij zijn er allemaal voor om de
containers te verbeteren waar mogelijk en/of nodig! Laten wij elkaar niet aanpraten
dat ons vervoer slecht is.
Dhr. G. van de Bovenkamp: vergeleken met afdeling 8 ligt de snelheid van onze
duiven soms iets hoger, dan weer iets langzamer. De wind is sterk bepalend. Snelheid
vergelijken is moeilijk.
5. Bestuursverkiezing
Dhr. Ulrich Kögging is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en dus
wordt dhr. Ulrich Kögging met applaus herbenoemd in het bestuur.
Helaas neemt dhr. Leo Huurneman afscheid van het afdelings bestuur. We hebben
een aanmelding van Vincent de Harder uit kring 3. Echter is hij niet beschikbaar voor
de rol van secretaris.
Dhr. H. Bakhuis: zet een functieomschrijving op de mail. Zoek jonge mensen in een
schaduwfunctie in het bestuur om ze zo op te leiden.

Dhr. G. van de Bovenkamp: Mag de vergadering weten waarom Leo er mee stopt?
We kunnen ook uitkijken naar een vutter of anders iemand die niet in het
arbeidsproces zit.
Dhr. Leo Huurneman licht zijn aftreden toe. Er volgt een vlammend betoog waarin
Leo het e.e.a. toelicht. “Recht voor onrecht”, “Verruwing van de duivensport” en
“geef een ieder zijn of haar spel” zijn enkele uitspraken die leidraad zijn in zijn
betoog. Leo sluit af met dank aan allen voor de prettige samenwerking.
Voorzitter B. Geerink: Bij nacht en ontij was Leo paraat. Hij heeft vele verdiensten
voor onze duivensport. Nooit is er bij hem iets tussen wal en schip geraakt. En dat
altijd met een tomeloze inzet en veel energie. We nemen afscheid van een
ontzettend prettig mens. Leo, voor nu heel erg bedankt!!

6. Vliegprogramma 2012
Voorzitter B. Geerink licht het programma toe. Eventueel 2 vluchten op dezelfde
avond inkorven. Mede ook om de verenigingen te ontlasten. Denk er vast over na
hoe dit binnen verenigingen te organiseren. We beschikken op dit moment nog niet
over de stations. Er zijn nog een aantal onzekerheden, daarnaast zullen wij wat meer
de zuidlijn moeten aanhouden.
Dhr. G. van de Bovenkamp: kan zich redelijk goed in het programma vinden. Hij stelt
voor een paar vitesse/midfond vluchten om te draaien. Tevens geeft hij aan dat kring
3 in principe voor vrachtduiven is. Ook ziet hij graag dat voor kring 3 de natoer één
week eerder begint. Kring 3 heeft dan 5 natoer vluchten i.p.v. 4. Tenslotte merkt hij
op dat op 14 juli in Frankrijk niet gelost mag worden in verband met de nationale
feestdag aldaar.
Dhr. L. Bruinenberg: kring 2 is in grote lijnen ook content met het vliegprogramma.
Kring 2 zag graag 5 vitesse dan 2 midfond en weer 2 vitesse. Snelheid aan één stuk
vervliegen. Stations het liefst in variatie Oost, West en midden.
Dhr. H. Bakhuis: kring 1 is tegen het vliegprogramma. Kring 1 wil alle midfond
vluchten op donderdag inkorven. Als op dezelfde avond ook de dagfond ingekorfd
kan worden dan is kring 1 voor het vliegprogramma! Voor de fond vluchten overleg
met de afdelingen 8, 10 en 11.
Voorzitter B. Geerink: overleg met afdeling 8 om naar dezelfde stations te gaan. Ook
graag lossen met meerdere afdelingen, mits mogelijk. De intentie is er zeker om te
komen tot meer gezamenlijke lossingen.
Dhr. H. Bakhuis: graag bij inkorven meer capaciteit inzetten.
Voorzitter B. Geerink: dit is niet altijd mogelijk daarnaast laat ook de kwaliteit te
wensen over.
Dhr. Th. Hutten: hoeveel vluchten telt de afdeling voor een kampioenschap?
Voorzitter B. Geerink: minste aantal vluchten is bepalend.
Dhr. Th. Hutten: bij inkorving van midfond en dagfond op één dag speel je de grote
liefhebber in de kaart. Voorstel: één van beide vluchten telt voor kampioenschap.
Voorzitter B. Geerink: bestuur denkt er over na.

Voorzitter B. Geerink: we moeten ook nadenken over het inzetten van vrachtduiven
op alle vluchten. De afdeling 8 bevalt dit goed. Wat willen wij als afdeling?
Dhr. G. van de Bovenkamp: vrachtduiven alleen op de snelheidsvluchten (ook bij
jonge duiven).
Dhr. L. Bruinenberg: tot 31 mei invliegduiven daarna vrachtduiven. Deze moeten dan
wel over de antenne of een gummiring om.
CPL Silvolde: oude duiven samen met jonge duiven spelen.
Voorzitter B. Geerink: hebben geen capaciteit om alles te vervoeren.
Dhr. E. Wiersma: veel verenigingen willen weer van deze maatregel af (oud en jong
tegelijk)
Dhr. H. Bakhuis: in Tubbergen worden invliegduiven ingekorfd na 1 juni. Binnenkort
komt hierover een brief van kring 1.
7. Agenda NPO ledenvergadering 5 nov a.s.
Dhr. L. Bruinenberg: Pigeonvillage heeft een rekening ingediend. Dit was toch gratis?
Voorzitter B. Geerink: staat in het contract, we moeten meewerken… . Graag
geconstateerde fouten melden bij het afdelingsbestuur.
Dhr. A. van de Willige: Alleen nationale vluchten inkorven bij NIC’s?
Voorzitter B. Geerink: was vorig jaar ook al zo. Vraag voor die vluchten een NIC aan!
8. Rondvraag
Dhr. G. van de Bovenkamp: Er was een familie die beweerde dat op de een na laatste
jonge duivenvlucht hun duiven in de mand waren blijven zitten?
Voorzitter B. Geerink: er is op deze melding direct actie ondernomen. Er zijn geen
duiven in de manden aangetroffen. E.e.a. is mondeling met deze familie besproken.
Dhr. H. Seelen: graag afschaffen meldplicht bij NPO concoursen. Er is geen controle,
het is veel werk en er worden fouten gemaakt.
Voorzitter B. Geerink: wordt meegenomen in het overleg.
Dhr. H. Bakhuis: vlucht uit Londen lijkt op maffia praktijk. Ze vragen € 15, - per duif.
Graag meenemen naar NPO vergadering.
Voorzitter: B. Geerink: bestuur maakt hierover een opmerking bij de NPO
vergadering.
9. Sluiting
Voorzitter B. Geerink dankt allen voor hun inbreng en aanwezigheid en wenst
eenieder wel thuis, daarna sluit hij de vergadering.

