Geachte bestuurders, beste sportvriend(in),
In eerste plaats willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het reageren en meedenken.
Op ons voorstel voor de nieuwe vlieggebieden van onze afdeling hebben wij verschillende
amendementen ontvangen. Om het e.e.a. overzichtelijk te houden hebben wij gemeend
amendementen verkort weer te moeten geven en waar mogelijk te bundelen zodat wij tijdens
de vergadering niet in herhaling gaan vallen. We vragen uw begrip hiervoor.
In deze bijlage treft u de binnengekomen amendementen aan per kring. Als bestuur hebben
wij hierbij ons preadviezen weergegeven. De aangegeven punten zullen wij op onze
ledenvergadering van 12 februari a.s. per punt gaan behandelen.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

Amendementen vanuit Kring 1
(0337) P.V. de Stormvogels Sibculo en (0687) P.V. Ons Genoegen Westerhaar
Beide verenigingen geven in hun amendement aan dat (0696) P.V. het Luchtvermaak Wierden
beter kan worden ingedeeld in de nieuw te vormen CC-2 of CC-3. Leden uit Wierden zijn nu
lid van diverse verenigingen en dan met name binnen de CC-2 en CC-3. Daarnaast heeft
Wierden zelf enkele leden die woonachtig zijn in Almelo. Het zou daardoor logischer zijn dat
het Luchtvermaak Wierden in één van deze twee CC’s wordt ingedeeld.
Preadvies:
Ons bestuur heeft op zich geen problemen met deze wijziging. Alleen gezien het feit dat P.V.
het Luchtvermaak Wierden ons zelf schriftelijk heeft laten weten de voorkeur te geven aan
een indeling bij CC-1 en de uitkomst van de Kring 1 ledenvergadering waarin ons voorstel in
grote getale werd ondersteund, adviseren wij om deze uitkomst over te nemen en (0696) P.V.
het Luchtvermaak Wierden in te delen in CC-1.
(0696) P.V. het Luchtvermaak Wierden
P.V. het Luchtvermaak Wierden heeft dispensatie aangevraagd voor zijn leden uit Almelo die
in de nieuwe indeling van onze afdeling splijtlid zullen worden.
Preadvies:
Tijdens de ledenvergadering van afgelopen november is er de afspraak gemaakt dat leden uit
dezelfde woonplaats voortaan in dezelfde CC zullen gaan spelen. Zodra de nieuwe indeling
van onze afdeling bekend is zullen wij alle splijtleden die gaan ontstaan in kaart brengen. We
zullen deze splijtleden daarna individueel bespreken en bekijken in hoeverre wij ze dispensatie
kunnen verlenen volgens de hiervoor gemaakte afspraken. Dit geldt ook voor de overige
verzoeken die wij omtrent dispensatie hebben ontvangen.
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Amendementen vanuit Kring 2
Bestuur Kring 2
Van het bestuur Kring 2 zijn meerdere amendementen binnengekomen. We zullen deze
puntsgewijs bespreken. Als eerste het amendement op de nieuwe indeling van de
vlieggebieden.
Preadvies:
Het bestuur geeft het advies om in te stemmen met dit voorstel. Voorwaarde is wel dat de
ontvangende verenigingen van CC-3 en CC-6 ook akkoord zijn met de uitbreiding van hun CC.
Als tweede stelt Kring 2 voor dat CC-4 hun duiven samen gaat vervoeren met CC-1 t/m CC-3
en dat CC-5 zijn duiven samen gaat vervoeren met CC-6 t/m CC-8.
Preadvies:
Het bestuur heeft hiermee geen problemen. Wel willen we u hierin meegeven dat wij op dit
moment niet kunnen garanderen dat alle vluchten op zaterdag gehouden kunnen worden. Op
ons eerste voorstel heeft de CC Enschede alsmede diverse verenigingen uit Enschede zelf
aangegeven dat ze niet op zondag willen concoursen.
Het nationale vliegprogramma trekt nogal een wissel op het vervoer. Wij zullen voor bepaalde
dagen ten gevolge van dubbelvluchten extra vervoer moeten inhuren. Waarschijnlijk
worstelen alle afdelingen met dit probleem en is het dus de vraag of dat gaat lukken. Uitwijken
naar vliegen op zondag wordt dan wellicht een optie.
Mochten wij het uiteindelijk niet voor elkaar krijgen om vervoer te kunnen inhuren dan ligt
het meest voor de hand dat CC-6 t/m CC-8 naar de zondag gaat. Indien CC-5 met hen meegaat
zullen ze wanneer zich dit scenario voordoet ook naar de zondag gaan. We adviseren u dan
ook om dit te heroverwegen.
Als derde dient Kring 2 een amendement in dat aangeeft dat er binnen Nederland
samenspelen worden gevormd die voor een hoger coëfficiënt zorgen doordat er meer duiven
in concours zijn. Kring 2 geeft aan dat ze dit ook graag voor onze afdeling wil.
Preadvies:
Het staat verenigingen en CC's vrij om samenspelen te vormen. Ons bestuur staat daar buiten
en heeft er dus geen problemen mee dat binnen onze afdeling onderling aanvullende
samenspelen ontstaan. De voorwaarde is wel dat de samenspelen zich aan ons
vliegprogramma houden.
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(0614) P.V. de Witpen Hengevelde
P.V. de Witpen Hengevelde heeft ons laten weten akkoord te zijn met de indeling in CC-6. Ze
geven hierbij aan dat ze niet op zondag willen vliegen en dat ze de wagen niet voor 19.00 uur
voor de deur willen hebben staan om de duiven op te halen.
Preadvies:
Zoals in het advies op een amendement van Kring 2 al is aangegeven kunnen wij geen garantie
geven dat er geen vluchten op zondag zullen plaatst vinden. Wat verder betreft zijn er voor
het ophalen van de duiven regels vastgelegd in onze afdeling. Als P.V. de Witpen zich bij CC-6
zou aansluiten is het niet ondenkbaar dat ze als eerste om 19.00 uur op het ophaalschema
komen te staan. In dat geval betekend het dat het inkorven om 18.45 uur moet zijn afgerond
en de duiven voor 19.00 uur in de container moeten zijn geladen. Het bestuur adviseert P.V.
de Witpen, gezien het voorstaande, om dan ook nog eens over de situatie na te denken.
(0622) P.V. de Snelvlucht Denekamp en (0679) P.V. de Othmarvliegers Ootmarsum
Beide verenigingen hebben een amendement gebracht voor een spelgebied tussen de CC en
afdeling.
Preadvies:
Het staat verenigingen en CC's vrij om samenspelen te vormen. Ons bestuur staat daar buiten
en heeft er dus geen problemen mee dat binnen onze afdeling onderling aanvullende
samenspelen ontstaan. De voorwaarde is wel dat de samenspelen zich aan ons
vliegprogramma houden.
(0679) P.V. de Othmarvliegers Ootmarsum
P.V. de Othmarvliegers geven in hun amendement aan graag te worden ingedeeld in CC-3.
Preadvies:
Als bestuur hebben wij geen problemen met deze wijziging. Wel is het belangrijk dat de
verenigingen in CC-3 zich als ontvangende CC ook kunnen vinden in deze uitbreiding.
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Doetinchem, 02 februari 2019
Geacht bestuur,
Afgelopen donderdagen 24 en 31 januari ’19 heeft Kring 3 haar vergadering over
onder andere de afdelingsvoorstellen met betrekking tot de CC indelingen
gehouden. Helaas moeten wij u meedelen dat het afdelingsvoorstel om Kring 3
(Zuid) in te delen in drie CC’s, door de verenigingen met een grote meerderheid is
weggestemd. De verenigingen in Kring 3 (Zuid) zijn van mening dat eerlijk spel op
de onderdelen Vitesse, Midfond en Jonge duiven niet mogelijk is in de door u
voorgestelde CC indeling. Men vindt de CC’s te breed , te diep en/of qua
oppervlakte te groot. Ook de door het Kring 3 bestuur voorgestelde CC indeling gaf
te veel onvrede bij de verenigingen. De verenigingen willen de bestaande CC
indeling in Kring 3 (Zuid) dan ook gewoon handhaven. De bestaande CC indeling
voldoet nog steeds ruim aan de door de NPO gestelde eis; minimaal 90
geregistreerde liefhebbers. De huidige vier CC’s hebben circa 160 – 165 liefhebbers.
Binnen onze afdeling zijn er met de nieuwe indeling CC’s voorgesteld die minder
liefhebbers dan de bestaande CC’s in onze Kring hebben. Bovendien zijn de huidige
spelverbanden compacter dan de voorgestelde nieuwe indelingen in Kring 3 (Zuid).
Het werkgebied in Kring 3 (Zuid) is gewoon te groot met een diepte en breedte van
ruim 50 km en daardoor moeilijk in te delen in drie gelijke CC’s. Eerlijk spel lijkt ons
in de door u voorgestelde indeling niet mogelijk. Nog een nadeel in onze kring is
dat de liefhebbers niet gelijkmatig/egaal verspreid zitten waardoor zelfs bestaande
CC’s nog redelijk diep en breed zijn. Echter (nog) kleinere gebieden zullen niet
voldoen aan de gestelde eis.
Tevens zijn wij als Kring 3 bestuur van mening dat de indeling in CC’s moet worden
bepaalt door de verenigingen die daar deel van uit maken, waarmee bedoelt wordt
dat Kring 3 (Zuid) zich moet bezig houden met de indeling in Zuid en niet met de
indeling in Noord. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Over de CC indeling in Kring
Noord onthouden wij ons dan ook van commentaar, op- en/of aanmerkingen.
Als kring 3 willen wij dan ook een amendement indienen om de huidige CC indeling
in Kring 3 (Zuid) te handhaven. Dat wil zeggen, de bestaande vier CC’s : CC de
Achterhoek, CC Silvolde, CC Montferland en CC de Graafschap.
Namens Kring 3,
Gerard van den Bovenkamp
Voorzitter
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Amendementen vanuit Kring 3
Bestuur Kring 3
Het bestuur van Kring 3 heeft een amendement ingeleverd om de CC indeling van Kring 3 zo
te laten als deze nu ook is.
Preadvies:
Het bestuur is akkoord met dit voorstel mits er een passende oplossing wordt gevonden voor
de verenigingen die nu door Kring 3 ten opzichte van ons voorstel buiten worden gesloten.
Het gaat hierbij om een oplossing voor (0614) P.V. de Witpen Hengevelde, (0651) P.V. de Vale
Doffer Haaksbergen, (0652) P.V. Onze Sport Haaksbergen en (0672) P.V. de Snelle Wieken
Markelo. Door het amendement van Kring 2 is een oplossing voor de Vale Doffer en Onze
Sport Haaksbergen inmiddels geregeld maar als bestuur zijn wij van mening dat de Witpen en
de Snelle Wieken niet in de kou mogen blijven staan. We hebben beide verenigingen verzocht
om hun standpunt aan ons kenbaar te maken zodat er voor hen ook een passende oplossing
gevonden kan worden.
Bestuur CC-3 Montferland en (0818) P.V. C.L.V. ’s-Heerenberg
Het bestuur van CC-3 Montferland en P.V. (0818) C.L.V. ’s-Heerenberg hebben een
amendement ingeleverd waarin ze aangeven tegen het bestuursvoorstel van de nieuwe
spelgebieden te zijn.
Preadvies:
Door het amendement van Kring 3 is het e.e.a. inmiddels achterhaald en in onze ogen naar
tevredenheid van de CC Montferland en P.V. C.L.V. ’s-Heerenberg opgelost.
Bestuur CC-3 Montferland, (0818) P.V. C.L.V. ’s-Heerenberg, (0821) P.V. Ons Genoegen
Braamt en (0870) P.V. C.P.L. Silvolde.
Bovengenoemde CC en verenigingen hebben een amendement ingediend betreffende de
splijtleden. Ze geven aan dat deze niet hoeven te ontstaan of men vraagt dispensatie aan voor
de splijtleden die zullen ontstaan.
Preadvies:
Tijdens de ledenvergadering van afgelopen november is er de afspraak gemaakt dat leden uit
dezelfde woonplaats voortaan in dezelfde CC zullen gaan spelen. Zodra de nieuwe indeling
van onze afdeling bekend is zullen wij alle splijtleden die gaan ontstaan in kaart brengen. We
zullen deze splijtleden daarna individueel bespreken en bekijken in hoever wij ze dispensatie
kunnen verlenen volgens de hiervoor gemaakte afspraken.
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