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Secretariaat Afdeling 9: Karel Doormanstraat 26a, 7461 ER, Rijssen | ) 06-16673702 | *  secretaris@afdeling9.nl 
 
 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland 
 
 

Rijssen, 14 februari 2018 
 
 
Aan de besturen van: De Kringen (kiesmannen), Verenigingen, Financiële begeleidingscommissie, 
Jeugdcommissie, Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, Midfondclub 
Afdeling 9, VNCC, Fondunie 2000, en Goudenspeldragers Afdeling 9. 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De 
vergadering zal worden gehouden op donderdag 8 maart a.s. in Zalencentrum de Gebrande Waateren, 
Goorsestraat 15 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Appél Kiesmannen 
3. Notulen Algemene ledenvergadering 31 oktober 2017 
 De notulen van deze vergadering treft u aan in de bijlage. 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Contract vervoerder. Nadere toelichting tijdens de vergadering. 
• Contract rekenaar. Nadere toelichting tijdens de vergadering. 
• Klimaatmetingen containers. 

5. Financieel verslag 2016-2017 en begroting 2018 
• Financieel verslag. Zie bijlage. 
• Verslag Financiële Begeleidingscommissie. Wordt nog nagestuurd. 
• Decharge bestuur. 

6. Jaarverslag Secretariaat 
 Het jaarverslag treft u in de bijlage aan. 
7. Bestuursvoorstellen 

• Vrachtgeld 2018. Zie voorstel op pagina 2. 
•  Vaststellen aanvullende wedvluchtreglement Afdeling 9. Zie bijlage. Wijzigingen in het rood! 

8. Afdelingskampioenschappen 2018 
 Zie voorstel op pagina 2. 
9. NPO-ledenraad 10 maart a.s. 
10. Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad 2018 
 Het bestuur stelt voor om John Bosman en Ulrich Kögging te benoemen tot afgevaardigde van 
 onze afdeling op de NPO-ledenraad en Henk ten Hoopen te benoemen als reserve afgevaardigde. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 

Amendementen zijn in te leveren tot en met zaterdag 24 februari a.s. bij de secretaris van de afdeling. 
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Bijlage agendapunt 7. Vrachtgeld 2018 
Het bestuur stelt voor om de verhoging van de vervoerskosten door te berekenen in de vrachtprijs. Voor 
het nieuwe seizoen betekend dit een vrachtprijsverhoging van 3%. Afgelopen seizoen is het verlies op de 
vervoerskosten al redelijk teruggebracht. Van -€61.787 naar -€12.156. We willen het tekort nu niet weer 
verder laten oplopen. 
 
Bijlage agendapunt 8. Afdelingskampioenschappen 2018 
Voor 2018 stelt het bestuur de onderstaande afdelingskampioenschappen voor met de daarbij behorende 
puntentelling. Achter het kampioenschap staan de vluchten vermeld die voor het betreffende onderdeel 
meetellen en uit welke uitslagen de punten worden gehaald. De vluchten tellen alleen mee als in alle 
kringen de vlucht is doorgegaan. 
 
Vitesse: V14, V15, V16, V17, V19, V21 en V23.  Punten uit de CC-uitslag. 
Midfond: M18, M20, M22, M24, M25, M26 en M28. Punten uit de CC-uitslag. 
Jonge duiven Snelheid: J27, J28, J29, J30, J31 en J32. Punten uit de CC-uitslag. 
Snelheid: Alle bovengenoemde vluchten.  Punten uit de CC-uitslag. 
Jonge duiven Fond: J32, J33, J35 en J37.  Punten uit de Kringuitslag. 
Dagfond: E21, E23, E25, E27, E29 en E31.  Punten uit de Noord-Zuid uitslag. 
Marathon: A22, A24, A25, A27, A28, A30 en A31. Punten uit de Afdelingsuitslag. 
 
Op elk onderdeel zijn er 10 hokkampioenen en op het snelheidskampioenschap na 10 duifkampioenen. Er 
is niet langer een onaangewezen en aangewezen kampioenschap. Voor het hokkampioenschap tellen de 
eerste 25 duiven van de inkorflijst. De puntenberekening is volgens het verfijnde NPO-systeem 1 op 10 
met verfijnde afronding. Alle ingekorfde duiven komen in aanmerking voor het duifkampioenschap. De 
prijsverhouding van de uitslagen is 1 op 4. Eerste duif 1000 punten aflopend naar 0. 
 
Graag willen wij u uitleggen hoe wij tot dit voorstel zijn gekomen. Al meerdere jaren merken wij dat er 
onvrede is onder de leden. Dit met name over het feit dat de ene liefhebber met meer duiven meespeelt 
dan de andere. Uiteraard is dit ieders vrije keus. Maar om een eerlijker spel te creëren stellen wij voor om 
voortaan nog maximaal 25 duiven per vlucht te laten tellen voor het hokkampioenschap. Alle (andere) 
duiven die meegaan op de vlucht komen wel in aanmerking voor het duifkampioenschap. 
 
Als afdeling stellen wij voor om geen aangewezen kampioenschap meer te vervliegen. Dit kampioenschap 
is in het verleden ingevoerd voor de kleine liefhebber. De kleine liefhebbers zijn vandaag de dag meestal 
al blij dat ze een duif op de uitslag hebben staan. En de grotere liefhebbers hebben meer mogelijkheden 
om de duiven in vorm eruit te halen. In onze ogen is het aangewezen kampioenschap achterhaald en heeft 
het geen toegevoegde waarde meer voor onze sport. Als bestuur zijn wij van mening dat het individuele 
duifkampioenschap wel meer gewaardeerd mag worden. Voor een duif is het een knappe prestatie om bij 
de kampioenen van de afdeling te behoren. Vandaar wij ook voorstellen om het aantal duifkampioenen 
uit te breiden naar tien. Om eerlijke kampioenschappen te bewerkstellen zijn wij van mening dat op de 
snelheidsvluchten de uitslag van het spel volgend op het verenigingsspel moet gaan tellen voor het 
afdelingskampioenschap. Door de punten uit de CC-uitslag te nemen heeft de invloed van de ligging de 
minste gevolgen voor de kampioenschappen. Alle vluchten kunnen daarom ook meetellen voor de 
kampioenschappen. Verder stellen wij voor om het jonge duivenkampioenschap te splitsen in Snelheid en 
Fond. Tijdens de laatste 3 jonge duivenvluchten is het verplicht om in te korven bij een Nationaal 
Inkorfcentrum. Verenigingen met weinig leden worden op deze wijze niet verplicht om door te spelen en 
kunnen hun jonge duivenkampioenschap eerder afronden. Voor de Nationale Inkorfcentra is het jonge 
duivenkampioenschap Fond een mooie gelegenheid om een regionaal spel aan te bieden voor de jonge 
duivenspecialisten. Hetzelfde geldt voor de dagfondvluchten waar ook vier vluchten verplicht bij het 
Nationale Inkorfcentrum moeten worden ingekorfd.  
 
Door op deze wijze naar de mogelijkheden te kijken wordt voor een groot deel het dubbele programma 
bij een doorsnee vereniging weggehaald. Samenwerken is hierin het toverwoord en help elkaar hierbij ook 
in het Nationale Inkorfcentrum. Dit is de basis voor een gezonde samenwerking en de toekomst van de 
duivensport. 


