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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, 8 oktober 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 maandag 5 november a.s. in Zalencentrum de Gebrande Waateren, 
Goorsestraat 15 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Appél Kiesmannen 
3. Notulen ledenvergadering 8 maart 2018. 
 Zie bijlage. 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

§ Terugblik seizoen 2018. 
§ Voorlopige vervoerscijfers 2018. 
§ Stand van zaken klimaatmeting containers. 
§ Huurovereenkomst nieuwe Iveco. 

5. Bestuursverkiezing 
 Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Ben Geerink en Martin Bakker. 

Het bestuur stelt voor om als nieuwe bestuursleden van Afdeling 9 de heer Gert Visser uit Aalten 
en de heer Douwe Kuipers uit Tilligte te benoemen. Tevens stelt het bestuur voor om de heer Gert 
Visser te benoemen tot voorzitter van Afdeling 9. 
Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 27 oktober a.s. bij de  secretaris 
van de afdeling. 

6. Bestuursvoorstellen 
§ Nieuwe spelgebieden Afdeling 9. Zie pagina 2. 
§ Kampioenschappen 2019. Zie pagina 2-3. 
§ Ervaring Pilot Afdeling 7-8-9. Zie pagina 3. 

7. Voorstel NU 
 Zie pagina 4. 
8. Vliegprogramma 2019 
 Zie pagina 4. 
9. Agenda NPO Ledenvergadering van zaterdag 10 november a.s. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
Amendementen zijn in te leveren tot en met donderdag 25 oktober a.s. bij de secretaris van de afdeling. 
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Bijlage agendapunt 6. Bestuursvoorstellen. 
Tijdens de voorjaarsvergadering van onze afdeling in maart jl. heeft het bestuur enkele voorstellen gedaan. 
Ondanks dat er tegen sommige voorstellen positief werd aangekeken is ons voorstel weggestemd. Het 
e.e.a. kwam te snel zodat er te weinig tijd was om er goed over na te denken. Tijdens de 
voorjaarsvergadering is afgesproken dat wij het positieve uit ons voorstel in de najaarsvergadering 
puntsgewijs opnieuw in stemming zullen brengen. Daarbij werd ook aangegeven dat het wenselijk was om 
te kijken naar een herindeling van onze afdeling. Over het e.e.a. is met de dagelijkse besturen van de 
kringen gesproken. Naar aanleiding daarvan willen we u de volgende voorstellen voorleggen. 
 
Nieuwe spelgebieden Afdeling 9: 
Om tot eerlijker spelgebieden te komen in Afdeling 9 stellen wij het onderstaande voor. 
 
Voorstel 1. 
Als eerste stap in de herindeling van Afdeling 9 stellen wij voor om onze afdeling op te splitsen in twee 
zones te weten “noord” en “zuid”. Dit betekend dat de huidige kringen zullen verdwijnen. 
 
Voorstel 2. 
Als tweede stellen wij voor om alle liefhebbers uit dezelfde woonplaats in dezelfde CC en noord-zuid zone 
in te delen. 
 
Voorstel 3. 
Het bestuur stelt in de herindeling verder voor om het aantal CC’s terug te brengen naar acht. Vijf hiervan 
in noord en drie in zuid. Het is hierbij de bedoeling om het e.e.a. opnieuw in te delen op een zoveel mogelijk 
gelijk aantal actieve leden zodat er gelijkwaardige regionale competities gewaarborgd blijven. De huidige 
CC’s zullen verdwijnen. Het e.e.a. zal uiteraard in overleg gaan met de huidige CC’s. 
 
Mocht er positief geantwoord worden op de bovenstaande voorstellen dan zullen wij voor eind januari 
2019 een extra ledenvergadering beleggen waarin wij de nieuwe noord-zuid en CC indeling zullen 
vaststellen. Naast de nieuwe herindeling zullen dan ook de bijbehorende reglementswijzigingen worden 
behandeld zodat we per 1 februari 2019 verder kunnen in de nieuwe indeling. Uiteraard zullen wij de 
kringbesturen gaan betrekken in de vervolg stappen. 
 
 
 
 
Kampioenschappen: 
Voor de kampioenschappen stellen wij u het volgende voor: 
 
Voorstel 1. 
Het bestuur stelt voor om op de volgende disciplines een afdelingskampioenschap te vervliegen. Vitesse, 
midfond, jonge duiven “vitesse”, jonge duiven “midfond”, snelheid (hiervoor tellen de eerder genoemde 
onderdelen), dagfond en marathon. 
 
Voorstel 2. 
Het bestuur stelt voor om de puntentelling voor de kampioenschappen uit de volgende uitslagen te 
nemen. Op de vitesse en het jonge duiven vitesse kampioenschap de punten halen uit de CC-uitslagen. Op 
de midfond en het jonge duiven midfond kampioenschap de punten halen uit de noord-zuid of kringuitslag. 
Voor het snelheidskampioenschap worden de punten behaald in de eerder genoemde kampioenschappen 
bij elkaar opgeteld. Voor het dagfondkampioenschap de punten halen uit de noord-zuid uitslag en voor 
het marathonkampioenschap de punten halen uit de afdelingsuitslag. 
 
Voorstel 3. 
Het bestuur stelt voor om de uitslagen die voor de afdelingskampioenschappen gebruikt gaan worden ook 
te laten tellen voor de Nationale kampioenschappen. Dit m.u.v. de verplichte uitslagen die door de NPO 
worden opgelegd. 
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Voorstel 4. 
Het bestuur stelt voor om alle vluchten van het betreffende onderdeel te tellen voor de 
kampioenschappen. 
 
Voorstel 5. 
Als eerste kampioenschapsonderdeel stellen wij een hokkampioenschap voor i.p.v. het huidige 
onaangewezen kampioenschap. We stellen u daarbij voor om een keuze te maken uit één van de volgende 
twee hokkampioenschappen. 
A: Het door een liefhebber behaalde aantal punten van alle op de uitslag vermelde duiven bij elkaar 
opgeteld en dit totaal aantal punten delen door zijn aantal ingekorfde duiven. 
B: Ieder lid vooraf een beperkt aantal duiven te laten opgeven zodat een ieder onder gelijke 
omstandigheden deelneemt aan het hokkampioenschap. 
 
Wanneer de keuze op optie B valt dan moeten wij de puntentelling en het aantal duiven dat gaat tellen 
vaststellen. Voor de punten telling stelt het bestuur voor om een keuze te maken tussen het verfijn NPO-
systeem 1 op 10 met afronding en het puntensysteem van optie A uit dit voorstel. Voor het aantal duiven 
stelt het bestuur voor om op de vitesse/midfond (samen) en het jonge duiven “vitesse” kampioenschap 
maximaal 40 duiven op te geven en voor alle overige kampioenschappen maximaal 20 duiven. 
 
Voorstel 6. 
Als tweede kampioenschapsonderdeel stellen wij een aangewezen kampioenschap voor op basis van het 
aangewezen kampioenschap zoals wij dat nu ook kennen. Twee van de drie eerst getekenden tellen. 
Punten delen door twee. Per discipline 10 kampioenen. 
 
Voorstel 7. 
Als derde kampioenschap stellen wij het duifkampioenschap voor. Hieraan doen alle ingekorfde duiven 
automatisch mee. Op het snelheidskampioenschap na stellen wij 10 duifkampioenen per discipline voor. 
 
Voorstel 8. 
We stellen voor om de prijsverhouding van de uitslagen en de puntentelling conform NPO voorschriften 
te doen. Op basis van de huidige situatie betekend dit uitslagen 1 op 4 en een puntentelling van 1000 voor 
de eerste duif en dit aftellend naar 0. 
 
Voorstel 9. 
Om uniformiteit te creëren binnen de duivensport stelt het bestuur voor dat de noord-zuid zones of 
kringen en CC’s dezelfde kampioenschappen gaan vervliegen als de afdeling. Ze zijn daarbij vrij om nog 
extra kampioenschappen toe te voegen en het aantal kampioenen van 10 per discipline te wijzigen. 
 
 
 
 
Ervaring Pilot Afdeling 7-8-9: 
Afgelopen seizoen heeft erop 14 vluchten een pilot gedraaid om nieuwe spelgebieden te onderzoeken 
tussen Afdeling 7-8-9. Graag zouden wij uw ervaring van de pilot horen met daarbij de verbeterpunten 
voor een eventueel vervolg op de gehouden pilot. 
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Bijlage agendapunt 7. Voorstellen Kringen en de NU. 
Momenteel doet elke deelnemer aan de meerdaagse fondvluchten en aan de laatste 3 dagfondvluchten 
gratis mee aan het NU-concours. Daardoor kun je je meten met anderen in een groot werkgebied (Afd. 7 
t/m 11 en een deel van Duitsland) en dat betekent ook dat je veel duiven in concours hebt.  Veel 
liefhebbers spreekt die grote concoursen met een grote deelname van duiven aan en ook het spelen in 4 
zones met de publicatie van teletekstwinnaars, een gekleurde uitslag en mooie reportages van elke 
zonewinnaar. 
Het NU-bestuur heeft in het voorjaar met afgevaardigden van de afdelingen gesproken over de moeite die 
het geeft om de NU financieel gezond te houden. Met het NU-bestuur zien wij daartoe een goede oplossing 
die slechts weinig vraagt van de deelnemers, door voortaan € 0,05 van de vracht toe te laten komen aan 
de organisatie van de NU. Als je bijvoorbeeld 10 duiven inzet op een vlucht dan spreek je slechts over € 
0,50! 
 
PS: Ook deelname aan de Nationale vluchten is gratis. Besef daarbij wel dat ook de NPO dit geld kost…. die 
gelden krijgen zij o.a. door opcenten op de vaste voetringen.  
 
Het bestuur van Afdeling 9 stelt u voor om in te stemmen met dit voorstel, zodat ook dit mooie spel van 
de NU gewaarborgd blijft. We verzoeken u het bovenstaande voorstel te bespreken met uw leden die het 
NU-spel spelen. We vinden het als bestuur belangrijk dat deze groep leden gehoord wordt en meebeslist! 
 
 
 
 
Bijlage agendapunt 8. Vliegprogramma 2019. 
Vorig seizoen hebben wij de structuur voor ons vliegprogramma voor een periode van 3 jaar vastgelegd. 
Hierbij is de kanttekening gemaakt dat onze leden moeten kunnen blijven meedoen aan de Nationale 
kampioenschappen en dat zo nodig ons vliegprogramma hierop wordt aangepast. Op dit moment is het 
nog niet voor 100% duidelijk welke voorstellen wij vanuit de secties kunnen verwachten. Vandaar dat wij 
ook nog geen concept vliegprogramma hebben bijgevoegd. We wachten de ontwikkelingen vanuit de 
secties rustig af en zullen daarna een vliegprogramma opstellen welke voldoet aan de afspraken die er 
vorig jaar binnen onze afdeling zijn gemaakt. 


