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Notulen extra ledenvergadering Afdeling 9 Oost-Nederland 12 februari 2019
Aanwezig:
Bestuur:
Kiesmannen Kring 1:
Kiesmannen Kring 2:
Kiesmannen Kring 3:

G. Visser, J. Bosman, L. ter Huerne, D. Kuipers, U. Kögging, H. Ekkel, H. ten Hoopen
en A. van de Willige.
E. Doldersum, B. Nieboer, B. Roelofs, L. Sterken, D. Gierveld, H. Ligtenberg, H.
Voortman, J. Ekkel en E. Wiersma.
J. ten Asbroek, A. Bartelink, H. Seelen, L. Bruinenberg, J. Visser en B. Bolhoeve.
G. van den Bovenkamp, M. van Melis, M. Freriks, W. Jacobs, C. Elzinga, G. van de
Aast, G. Ketelaar, A. Roes en B. Bomers.

1.
Opening
Voorzitter Gert Visser opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Het is zijn
eerste ledenvergadering als voorzitter van Afdeling 9. Hij geeft aan de afgelopen maanden gelijk goed
bekend te zijn geworden in onze afdeling. Wat dat betreft zijn de nieuwe spelgebieden een goede vuurdoop
geweest. Hij vraagt alle aanwezigen tijdens de vergadering respectvol met elkaar om te gaan. Daarna
verklaart hij de vergadering voor geopend.
2.
Appél Kiesmannen
Alle kiesmannen zijn aanwezig. Kring 1 met 9, Kring 2 met 6 en Kring 3 met 9 kiesmannen.
3.
Notulen ledenvergadering 5 november 2018.
Op de notulen van de ledenvergadering van 5 november 2018 zijn geen op- en aanmerkingen. De notulen
worden vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van de notulen vraagt G. van den Bovenkamp of er al meer bekend is over de
mogelijkheden om ook alle vluchten van Kring 3 op zaterdag te vervoeren. De voorzitter geeft aan dat wij
in principe alle vluchten graag op zaterdag willen organiseren. Dus ook de jonge duiven en natour vluchten
van Kring 3. Alleen zorgt het Nationale vliegprogramma voor een vol programma bij alle afdelingen. Op dit
moment is het nog niet bekend in hoeverre wij vervoer kunnen inhuren. We hebben het NPO bestuur
gevraagd naar de mogelijkheden om vervoer bij andere afdelingen te kunnen inhuren. De NPO heeft onze
vraag bij het platform transport neergelegd. Op dit moment hebben wij nog geen reactie ontvangen. De
vraag blijft dus hoe wij er het beste een invulling aan kunnen geven.
4.
Nieuwe spelgebieden Afdeling 9
De voorzitter bedankt in eerste plaats iedereen die veel tijd aan de nieuwe spelgebieden heeft besteed.
De discussie leeft en ook via de Social media is er volop meegedacht. Hopelijk komen wij er vanavond uit
met elkaar. Om te beginnen heeft de voorzitter een verzoek aan de vergadering. Kring 3 heeft zelf al
aangegeven zich niet met zaken te willen bemoeien die hun kring niet aangaan. Het verzoek aan Kring 1 en
Kring 2 is om dit voorbeeld te volgen. De kringvoorzitters geven aan hiermee akkoord te zijn.
Als afdeling zijn wij de laatste maanden druk geweest met een herindeling. Voor deze vergadering hebben
wij als bestuur een voorstel gedaan om terug te gaan naar 8 CC’s en geen noord-zuid indeling te geven aan
onze afdeling. Inmiddels zijn wij op de hoogte van de uitkomsten van de kringvergaderingen. In Kring 1 zou
de ruime meerderheid achter ons voorstel staan en van Kring 2 en Kring 3 zijn er amendementen binnen
gekomen. We zullen deze gaan bespreken met elkaar.
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Als eerste is er een amendement van (0337) P.V. de Stormvogels Sibculo en (0687) P.V. Ons Genoegen
Westerhaar. Beide verenigingen stellen in hun amendement voor om (0696) P.V. het Luchtvermaak
Wierden niet in te delen in CC-1 maar in CC-2 of CC-3.
E. Doldersum, dit punt is behandeld tijdens de kringvergadering. De kringvergadering is akkoord met het
Luchtvermaak in CC-1. Het verzoek is dan ook om dit amendement niet te behandelen. De voorzitter geeft
aan dat het verstandig is om in verband met de voortgang hierover vanavond wel een besluit te nemen.
Het afdelingsbestuur is bereid om andere opties die door alle partijen worden ondersteund te honoreren,
indien die voor aanstaande zaterdag -dus uiterlijk aanstaande vrijdag- worden gemeld.
E. Wiersma, wij hebben als P.V. de Stormvogels dit amendement ingediend omdat de leden uit Wierden
verdeeld zitten over verschillende verenigingen en dit voornamelijk verenigingen zijn uit CC-2 en CC-3.
Daarnaast probeert het Luchtvermaak er alles aan te doen om zijn leden uit Almelo mee te nemen naar
CC-1. Er is het Luchtvermaak al duidelijk aangegeven dat de leden uit Almelo niet mee kunnen. Dit is ook
een van de redenen dat het Luchtvermaak zijn eigen amendement heeft teruggetrokken. De voorzitter
doet een beroep aan de kiesmannen van Kring 1 om vanavond het Luchtvermaak Wierden toch ergens bij
in te delen. E. Doldersum, dan houden we in eerste instantie de afspraak van de Kring 1 vergadering aan
en delen wij het Luchtvermaak bij CC-1 in. We zullen voor het weekend kijken naar een oplossing.
Als tweede wordt het amendement van Kring 2, (0614) P.V. de Witpen Hengevelde en (0679) P.V. de
Othmarvliegers Ootmarsum behandeld. Het voorstel van Kring 2 is om met de CC-Enschede verder te gaan
als CC-5. De overige verenigingen worden behoudens de Witpen Hengevelde en de Othmarvliegers
Ootmarsum ingedeeld in CC-4. Door het amendement van Kring 3 weten wij dat er geen nieuwe CC-6 komt.
Hierdoor veranderd de situatie voor de Witpen. Hetzelfde geldt voor (0672) P.V. de Snelle Wieken Markelo.
Via de secretaris is er contact geweest met beide verenigingen en de voorzitter van Kring 3. De voorzitter
van Kring 3 heeft aangegeven dat beide verenigingen welkom zijn in Kring 3. Hij heeft hierbij aangegeven
dat de Witpen dan bij de CC de Achterhoek kan worden ingedeeld en de Snelle Wieken bij de CC de
Graafschap. We hebben beide verenigingen gevraagd wat ze wilden. Beiden hebben aangegeven het liefst
bij CC de Graafschap te worden ingedeeld. Deze uitkomst hebben wij weer teruggekoppeld aan Kring 3.
G. van den Bovenkamp, tijdens de vorige vergadering hebben wij afgesproken dat leden uit dezelfde
woonplaats in dezelfde CC zullen gaan meespelen. Nu heeft de vereniging uit Hengevelde leden uit
Haaksbergen. Wanneer deze bij CC de Graafschap zouden komen dan zou de CC ca. 45 km. diep worden.
Dit is voor CC de Graafschap niet acceptabel. De komst van Markelo is wel acceptabel omdat het bij hen
om ca. 5 km. meer afstand gaat. De beste oplossing zou zijn dat de Witpen zich zou aansluiten bij CC de
Achterhoek. De voorzitter geeft aan dat leden uit Haaksbergen geen probleem hoeft te zijn voor CC de
Graafschap omdat wij splijtleden kennen. Hij geeft aan dat het belangrijk is om tijdens deze vergadering
ook te bepalen waar de Witpen bij wordt ingedeeld en dat net zoals bij Wierden er de mogelijkheid is om
tot en met komende vrijdag in onderling overleg tot een andere oplossing te komen. G. van den
Bovenkamp vraagt of de vergadering voor een paar minuten geschorst kan worden zodat hij kan overleggen
met zijn achterban. De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten.
Na de schorsing geeft G. van den Bovenkamp aan dat Kring 3 een amendement heeft ingeleverd om de
situatie voor Kring 3 ongewijzigd te laten. Hij geeft verder aan dat de Witpen Hengevelde en de Snelle
Wieken Markelo welkom zijn in Kring 3. Wel met de voorwaarde dat de Witpen wordt ingedeeld bij de CC
de Achterhoek en de Snelle Wieken bij CC de Graafschap. Als de verenigingen zich hier in kunnen vinden
dan zijn ze van harte welkom. Aldus wordt besloten.
E. ter Avest geeft namens de Witpen aan dat ze zich niet kunnen vinden in het aansluiten bij CC de
Achterhoek en dat ze dan liever bij Beckum worden ingedeeld. De voorzitter geeft aan dat zojuist besloten
is dat de Witpen Hengevelde is ingedeeld bij de CC de Achterhoek. Wanneer betrokkenen anders willen en
tot een gezamenlijk gedragen andere optie komen, kunnen ze tot en met komende vrijdag de afdeling
hierover bericht geven. De Snelle Wieken Markelo worden ingedeeld bij CC de Graafschap. De betrokken
kringen zijn hiermee akkoord. L. Bruinenberg geeft aan het hiermee niet eens te zijn. De Witpen
Hengevelde was niet aanwezig op de Kring 2 vergadering. Wel hadden ze aangegeven graag naar Kring 3
te willen. Nu dat is geregeld moeten ze niet opnieuw beginnen.
Kring 2 heeft in zijn amendement, net zoals P.V. de Othmarvliegers zelf, aangegeven dat ze graag zien dat
deze vereniging in CC-3 wordt ingedeeld.
J. van Ingen geeft namens de Othmarvliegers aan dat iedereen heeft kunnen lezen dat ze graag naar CC-3
willen. Dit heeft o.a. met een stukje historie te maken. Bij de oprichting van de afdeling is de vereniging
gedwongen om zich aan te sluiten bij CC de Grensstreek. Hier heeft de vereniging diverse jaren met plezier
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gespeeld maar jaarlijks kwam toch de vraag weer terug om zich weer aan te sluiten bij CC Twenterand.
Helaas heeft de afdeling daar tot op dit moment nog niets meegedaan. Geografisch hoort de
Othmarvliegers bij de CC Twenterand. Vanuit Almelo zou er weerstand zijn tegen de komst van de
Othmarvliegers. Hij heeft hierover verschillende meningen gehoord. Ook vanuit het oogpunt van eerlijker
spel hoort Ootmarsum in CC-3.
E. Doldersum geeft aan dat de kring de standpunten hierover van de verenigingen uit Kring 1 heeft
gevraagd. Geografisch ligt Ootmarsum achter Hengelo. Daarnaast heeft de Othmarvliegers meerdere leden
die ten oosten van Ootmarsum woonachtig zijn. De verenigingen van Kring 1 zijn unaniem tegen de komst
van de vereniging uit Ootmarsum. J. van Ingen, als je maar een paar verenigingen hebt gevraagd klopt dat.
E. Doldersum, we hebben als bestuur alle verenigingen van Kring 1 erbij betrokken.
J. ten Asbroek, heel Kring 2 staat achter de wens van de Othmarvliegers. Vraag het aan de betrokken CC of
Ootmarsum erbij kan komen. Met de stemverhouding van de kringen is Ootmarsum kansloos.
De voorzitter geeft aan dat het duidelijk is en het vervelend te vinden voor de Othmarvliegers. We zijn hier
als afdeling en de uitkomst is niet anders. Wanneer jullie in onderling overleg nog een andere uitkomst
kunnen vinden dan horen wij dat graag uiterlijk komende vrijdag. L. Bruinenberg geeft aan het er niet mee
eens te zijn. Vraag Kring 3 ook naar zijn mening is het verzoek. De voorzitter geeft aan dat wij hebben
afgesproken dat degene die het niet aangaat zich niet zal mengen in de discussie. G. van den Bovenkamp,
Kring 3 is hierover zeer duidelijk geweest. En voor de duidelijkheid dat wanneer het op stemmen zou
aankomen dan zouden wij ons van stemming onthouden.
De voorzitter geeft aan dat het allemaal duidelijk is en dat de Othmarvliegers worden ingedeeld in CC-4.
Een tweede amendement van Kring 2 betreft het vervoeren van de duiven. De nieuwe CC-4 wil graag mee
met de duiven van CC-1 t/m CC-3 en de nieuwe CC-5 wil graag mee met de verenigingen uit het zuiden van
onze afdeling. Voorzitter, wat betreft CC-5 (Enschede e.o.) willen wij als bestuur wel meegeven dat er de
kans aanwezig is dat de duiven van CC-6 t/m CC-8 op zondag worden vervoerd indien er geen extra vervoer
kan worden ingehuurd. J. ten Asbroek geeft aan hiervoor geen problemen te verwachten. Iedereen is
akkoord met dit voorstel.
Kring 3 heeft een amendement ingediend om de spelgebieden van Kring 3 niet te wijzigen. De vergadering,
is op de uitbreiding van de Witpen Hengevelde en de Snelle Wieken Markelo na, akkoord met het
amendement van Kring 3. Doordat dit amendement is aangenomen zijn de amendementen van CC
Montferland en (0818) P.V. C.L.V. ’s-Heerenberg achterhaald.
(0696) P.V. het Luchtvermaak Wierden, CC Montferland, (0818) P.V. C.L.V. ’s-Heerenberg, (0821) P.V. Ons
Genoegen Braamt en (0870) P.V. C.P.L. Silvolde hebben amendementen ingeleverd betreffende splijtleden.
De vergadering gaat akkoord met het preadvies van het bestuur dat nadat de spelgebieden bekend zijn de
splijtleden in kaart worden gebracht waarna ze binnen het bestuur individueel worden besproken om te
kijken wie er wel en wie er niet in aanmerking komt voor dispensatie.
Kring 2, (0622) P.V. de Snelvlucht Denekamp, (0679) P.V. de Othmarvliegers Ootmarsum hebben een
amendement ingeleverd voor een extra spelverband tussen de CC en afdeling.
De voorzitter geeft aan een donkerbruin vermoeden te hebben dat de bestaande kringen als samenspel
verder zullen gaan. Als dat gebeurd hebben wij een extra spelniveau tussen de CC en afdeling. Voor de
competitie WHZB/TBOTB kan het zijn dat uitslagen met minimaal 50 hokken noodzakelijk zijn. Denk dan
aan de sectorvluchten jonge duiven. Dit is dan meteen geregeld.
J. van Ingen, we moeten hierover vanavond wel een beslissing nemen en ervoor zorgen dat er geen
verenigingen buitenspel worden gezet. Jammer dat er geen noord-zuid meer is. Wanneer er geen oplossing
komt kan het leiden tot problemen.
G. van den Bovenkamp, de afdeling stelt voor de dagfond gesplitste uitslagen voor. Deze uitslagen kunnen
wij op de andere disciplines voortzetten.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur dan voorstelt om CC-1 t/m CC-4 en CC-5 t/m CC-9 samen te voegen.
G. van den Bovenkamp, CC-1 t/m CC-5 en CC-6 t/m CC-9 samen te voegen zou logischer zijn. Qua afstand
hoort CC-5 bij de noordkant van de afdeling. J. ten Asbroek, je kunt ook enkele CC’s gaan samenvoegen.
De voorzitter geeft aan dat CC-5 op de eerste vluchten niet hetzelfde programma heeft en daardoor
problemen ontstaan. Er wordt besloten om een extra uitslag te maken tussen het CC en afdelingsspel.
Hierbij zal de afdeling met een voorstel komen.
De voorzitter bedankt iedereen voor de positieve wijze waarop de besluitvorming van de nieuwe
spelgebieden tot stand is gekomen.
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5.
Wijzigen statuten en huishoudelijk reglement Afdeling 9
Bestuurlijk gezien kent de NPO drie lagen. De NPO, de afdelingen en de verenigingen. Doordat vergaderen
met ca. 100 verenigingen en 3600 leden niet te doen is hebben wij 20 jaar geleden dispensatie ontvangen
van de NPO om te gaan vergaderen met de kringen. We zijn inmiddels gehalveerd en hebben nog een
kleine 1800 leden over. Nu wij bezig zijn met de herindeling van onze afdeling en de kringen verdwijnen
hebben wij voorgesteld om te gaan vergaderen zoals landelijk al gewoon is met de verenigingen. We stellen
voor om elke vereniging twee afgevaardigden te geven en een reserve afgevaardigde te benoemen. Van de
afgevaardigden is een persoon de woordvoerder en degene die de stemmen namens zijn vereniging
uitbrengt. Voor de stemverhouding stellen wij voor om elke vereniging per 15 leden een stem te geven. Bij
meerdere leden wordt er conform nu ook het geval (met deler groter dan een half) een extra stem gegeven
voor elke 15 extra leden.
Op ons voorstel is een amendement binnengekomen van (0662) P.V. de Luchtreizigers Hengelo. Er is een
misverstand geweest met de Luchtreizigers over het inleveren van dit amendement. Wij zagen het
amendement als ingestuurd op persoonlijke titel. Vandaar dat wij het amendement van de Luchtreizigers
ook niet met u hebben gedeeld. Nu dit misverstand uit de weg is geholpen willen wij dit amendement toch
met u bespreken. De Luchtreizigers stelt voor om niet voor elke 15 leden een stem te geven maar voor elke
5 leden. Door de deler te verkleinen is het verlies van een stem bij 22 leden kleiner. Op dit amendement
geeft het bestuur als preadvies dat ze hierop tegen zijn. Door met de verenigingen te gaan vergaderen
zullen wij met het bestuursvoorstel ongeveer 120 stemmen gaan krijgen. Wanneer er voor iedere 5 leden
een stem komt gaan we naar 360 stemmen in de vergadering. Dit vinden wij teveel en zijn bang dat
hierdoor het overzicht verloren zal gaan.
De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel.
6.
Opheffen bestaande kringen en cc’s
Technisch gezien hebben wij als bestuur niets te vertellen over de wijze van opheffen van de bestaande
kringen en CC’s. Wel hebben wij geadviseerd om het geld de liefhebber te laten volgen. De meeste
bestaande Kringen en CC's hebben geld in kas en dit geld kan als startkapitaal worden gebruikt voor de
nieuwe CC's en eventuele nieuwe Samenspelen. Dit zal in onderling overleg moeten plaatsvinden.
E. Doldersum, in Kring 1 is de behoefte om de kring te behouden. Iedereen is vrij om hier een eigen invulling
aan te geven en daar verstandig mee om te gaan.
7.
Vliegprogramma 2019
Ons voorstel vliegprogramma is gebaseerd op het Nationale programma. Dit programma kent meer
vluchten dan andere jaren. We hebben bij de NPO aangegeven dat door de vele vluchten wij alles niet op
zaterdag kunnen vervoeren en daardoor vervoer tekort hebben. Onze vraag ligt bij het platform transport
en wij wachten hun antwoord met spanning af.
De losplaats van vlucht E29 is nog niet 100% zeker. Hierover is nog overleg met Sector 4 omdat dit een
gezamenlijke vlucht is. Er is aan Sector 4 voorgesteld om samen naar La-Ferte-St.-Aubin te gaan. Ook de
losplaats van de dagfondvlucht E31 zal waarschijnlijk nog wijzigen. Het betreft een Benelux vlucht en
daarvoor is de losplaats in Bourges te klein. Vanmiddag hebben wij bericht ontvangen dat wij zeer
waarschijnlijk ook niet mogen lossen in Chevrainvilliers. De kans is daardoor groot dat er voor vlucht F35
ook nog een andere losplaats komt.
A. van de Willige, een puntje van aandacht is of wij gesplitste uitslagen oude duiven/jonge duiven willen
maken op de natour. In de vluchtcodes is dit voorgeschreven door de NPO. Voor zover bekend zijn deze
uitslagen nergens nodig voor aanvullende kampioenschappen waardoor wij hierover zelf een beslissing
kunnen nemen. Tijdens de drie gecombineerde vluchten vitesse/jonge duiven zullen de D. & W. bestanden
wel gesplitst moeten worden.
G. Van den Bovenkamp, gaan wij de vitesse vluchten V25, V27 en V29 meetellen voor onze
kampioenschappen. Dit kan problemen opleveren voor de vervoerscapaciteit. Het splitsen van de uitslagen
gaf in het verleden de nodige problemen. Het is daarom wenselijk om zo min mogelijk te splitsen.
De voorzitter geeft aan dat deze vitesse vluchten meetellen voor de Nationale kampioenschappen en wij
het Nationale programma willen volgen. Het splitsen van de natour vluchten is niet nodig.
Er wordt besloten geen gesplitste uitslagen op de natour te maken. Daar waar vitesse- en jonge
duivenvluchten naar dezelfde losplaats gaan, zal dit uiteraard wel gebeuren.
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J. ten Asbroek, afgelopen najaar is ons gevraagd naar de Sectorale vluchten met Afdeling 7 en 8. Er is hier
toen vanuit de vergadering negatief op gereageerd. Waarom gaan jullie dan nu wel weer opnieuw in
gesprek met Afdeling 7 en 8.
De voorzitter geeft aan zich deze vraag niet te herinneren maar vanuit de eigen omgeving wel weet dat
niemand gelukkig is dat wij samen met Afdeling 7 vliegen. We hebben alleen van de NPO de opdracht om
samen met Afdeling 7 en 8 de Sectorale vluchten te organiseren. We moeten hierdoor wel met hen
samenwerken. In het gesprek dat onlangs is gehouden met Afdeling 7 en 8 hebben wij ook aangegeven dat
onze leden liever niet met Afdeling 7 samenwerken. De sectie dagfond buigt zich over een betere indeling
voor landelijke nieuwe spelgebieden. We horen geluiden dat men liever speelt in spelgebieden die meer
in de lengte en minder in de breedte zijn ingedeeld. Waar mogelijk zullen wij er een andere invulling aan
proberen te geven.
8.
Rondvraag
L. Bruinenberg:
Hoe vergaderen wij tijdens de volgende ledenvergadering van onze afdeling. Is dit met de kiesmannen of
met de verenigingen?
De voorzitter geeft aan dat wij tijdens de voorjaarsvergadering nog vergaderen met de kiesmannen van de
kring. Na de uitkomsten van vanavond zullen eerst onze statuten en huishoudelijk reglement gewijzigd
moeten worden. Hiervoor zullen wij op de vergadering van 7 maart a.s. een voorstel behandelen. Daarna
zal deze wijziging gepasseerd moeten worden bij de notaris. Zodra dit voor elkaar is kunnen we gaan
vergaderen met de verenigingen. De verwachting is dat dit vanaf de najaarsvergadering zal zijn.
De tweede vraag van L. Bruinenberg gaat over de meldplicht. Wat doen wij hiermee (als er niet gemeld
wordt) in 2019.
De voorzitter geeft aan dat wij het landelijk beleid zullen volgen. De NPO is hiermee nog bezig. We
verwachten binnenkort wel meer te horen. Ook over de eventuele strafmaat.
G. van den Bovenkamp:
Hoe gaan wij om met de minimaal aantal deelnemers op de Sectorale vluchten dagfond en jonge duiven
voordat een vereniging zelfstandig vanuit eigen clublokaal mag inkorven. Handhaven wij de
voorgeschreven 7 leden of is het mogelijk om dit terug te brengen naar 5 leden zodat er meer deelnemers
zijn en wij meer duiven in concours zullen hebben.
De voorzitter geeft aan dat wij niets anders kunnen dan de NPO volgen. Waar mogelijk zijn wij voorstander
om de verenigingen zoveel mogelijk de ruimte te geven zodat ze vanuit de eigen vereniging kunnen
inkorven. We zullen dit met de NPO gaan bespreken.
G. van den Bovenkamp, kan de NPO de duiven er ook op andere niveaus uitgooien dan het Sectorale
niveau?
De voorzitter geeft aan dit in het overleg met de NPO mee te nemen.
Tot slot merkt G. van den Bovenkamp op dat P.V. de Witpen Hengevelde zojuist heeft laten weten zich
definitief te willen aansluiten bij Kring 3 en de CC-Achterhoek.
9.
Sluiting
Iedereen bedankt voor de komst en inbreng. Graag zien wij u donderdag 7 maart a.s. terug tijdens onze
voorjaarsledenvergadering. Wel thuis.
Arjan van de Willige, secretaris.
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