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Notulen Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland 7 maart 2019
Aanwezig:
Bestuur:
Kiesmannen Kring 1:
Kiesmannen Kring 2:
Kiesmannen Kring 3:

G. Visser, J. Bosman, L. ter Huerne, D. Kuipers, 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. Kroek en E. Wiersma.
J. ten Asbroek, A. Bartelink, H. Seelen, H. Olthuis, J. Visser en B. Bolhoeve.
G. van den Bovenkamp, M. van Melis, M. Freriks, W. Jacobs, C. Elzinga, A. Roes, G.
Ketelaar, R. Luesink en B. Bomers.

Met kennisgeving afwezig:
Bestuur:
U. Kögging
1.
Opening
Met een hartelijk welkom begroet voorzitter G. Visser alle aanwezigen. In het bijzonder een hartelijk welkom
aan onze Goudenspeldrager B. Geerink. Normaal gesproken is het de laatste Algemene ledenvergadering in
deze samenstelling. De kringen hebben ons door de jaren heen veel gras voor de voeten weggemaaid. De
voorzitter bedankt de kiesmannen voor de fijne samenwerking en constructieve manier van vergaderen
gedurende de afgelopen 20 jaar. De voorzitter geeft aan te hopen op een vruchtbare vergadering en verklaart
vervolgens 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 Algemene ledenvergadering 12 februari 2019
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen van de Algemene ledenvergadering van 12 februari jl. Ook
naar aanleiding van deze notulen zijn er geen vragen. Met dank aan de secretaris worden deze notulen
vastgesteld.
4.
Mededelingen en ingekomen stukken
Contract vervoerder:
Er is overleg geweest met onze vervoerder. De verhoging in de transportwereld is dit jaar 4%. De verhoging
komt door een cao verhoging van de lonen en daarnaast krijgen de chauffeurs een eenmalige bonus van
€750,-. We zijn met Steghuis-Koopman een verhoging van 3% overeengekomen.
Contract rekenaar:
Het rekengeld staat nog voor een jaar vast op 2 cent per duif. Hier komt nog wel een correctie op door de
btw verhoging van 6% naar 9%. Komende week zitten wij met Compuclub om tafel. Tijdens dit overleg zullen
wij ook afspraken maken over de papieren uitslagen.
Midfondclub Afdeling 9:
Het seizoen 2018 is voor de Midfondclub Afdeling 9 een fiasco geweest. Als bestuur zijn wij van mening dat
wij liever geen midfondclub hebben dan op deze wijze. De voorzitter vraagt of de midfondclub van Kring 1
en/of Kring 3 dit voor de afdeling zouden willen gaan oppakken. G. van den Bovenkamp, het is ons niet
bekend dat wij in Kring 3 een midfondclub hebben. We hebben alleen onze leden altijd proberen te
motiveren om in de afdeling aan de midfondclub te gaan deelnemen. De voorzitter geeft aan in de war te
zijn met de DAT. Hij geeft vervolgens aan graag te horen of er personen zijn die zich geroepen voelen om het
e.e.a. te gaan oppakken.
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J. ten Asbroek geeft aan nergens van te weten en vraagt of er bestuursleden van de midfondclub Afdeling 9
aanwezig zijn om het e.e.a. uit te leggen. De voorzitter geeft aan dat er een overleg is geweest met het
bestuur van de midfondclub Afdeling 9. Tijdens de feestmiddag van de midfondclub waren o.a. de bekers
niet geregeld en we vragen ons zelfs nu nog af of deze inmiddels al bij de kampioenen zijn bezorgd. We
hebben afgesproken met het bestuur van de midfondclub dat wij vanavond zouden beslissen. Als bestuur
willen wij op deze wijze niet verder. Wij nodigen mensen die enthousiast zijn en de schouders onder de
midfondclub willen zetten zich te melden. E. Wilmink geeft namens de midfondclub aan dat het bestuur wel
erg kort door de bocht gaat. L. Leferink vult aan dat het bestuur van de midfondclub er vanuit ging dat het
bestuur de midfondclub vanavond zou gaan promoten zodat ze weer verder konden. De voorzitter geeft aan
dat afdelingsbestuur als verantwoordelijke door het verloop van afgelopen jaar behoorlijk voor schut staat.
Op deze wijze willen wij het niet.
Voorbereiding inkorfbeperking per 2020:
Het voorstel spreekt voor zich. Er komen in Nederland steeds meer megahokken. Gelukkig kennen wij dit
verschijnsel in onze afdeling niet. Dit voorkomen is beter dan ervan genezen. Landelijk wordt er o.a. vanuit
de werkgroep Eerlijk spel al wel over dit onderwerp nagedacht. We horen hierbij alleen geluiden die het
kunnen veroorzaken dat het nog jaren kan worden uitgesteld voordat er iets aan gedaan wordt. Zolang dit
niet geregeld is loop je het risico dat wij ook te maken krijgen met megahokken. Ons eerste verantwoording
ligt hierin bij het beschermen van onze afdeling. Als wij er mee te maken krijgen is de lol er snel af. Commercie
mag het spelplezier niet gaan beheersen. De aangegeven beperking is voor bijna iedereen te doen. Een
handvol leden zal een paar duiven minder kunnen meedoen. Verder zullen wij in overleg gaan met de NPO,
werkgroep Eerlijk Spel en de andere afdelingen in Nederland. Vanuit de VNCC is er een amendement
gekomen welke wij in de verdere uitwerking van ons voorstel zullen meenemen.
G. van den Bovenkamp, In het voorstel staan 70 oude en 130 jonge duiven. Hoe gaan we dit doen op de
natour. De voorzitter geeft aan dat dit zoals is omschreven 130 duiven zijn. Voor het definitieve voorstel
zullen wij nog eens naar de aantallen moeten kijken. Gekeken naar afgelopen seizoen moet een handvol
leden iets gaan minderen. H. Seelen, het gaat de VNCC niet alleen om de aantallen voor de jonge
duivenvluchten. Kring 2 is voor het amendement van de VNCC. Ook belangrijk is om verder te kijken voor het
Eerlijker spel. De 352 leden die hebben gereageerd kunnen niet gaan beslissen voor heel Nederland. De
voorzitter geeft aan hier het deels mee eens te zijn. Iedereen heeft wel zelf de gelegenheid gehad om te
reageren. Je kunt daarom niet zomaar voorbij lopen aan degene die hiervan wel gebruik heeft gemaakt. De
besluiten die hierover volgen zullen uiteindelijk door de NPO-ledenraad worden genomen.
De vergadering gaat akkoord met verdere voorbereiding van dit voorstel.
Kapotte manden:
Afgelopen winter zijn er weer veel kapotte manden gerepareerd. In sommige gevallen vragen wij ons af hoe
je het voor elkaar krijgt om de mand op deze wijze kapot te krijgen. We snappen dat er een ongelukje kan
gebeuren. Wanneer dit voorkomt dan vragen wij u het even bij het bestuur te melden zodat wij er van op de
hoogte zijn en wij geen verrassingen in de container meer aantreffen als een kapotte mand is meegegeven.
5.
Financieel verslag 2017-2018 en begroting 2019
Financieel verslag 2017-2018 en begroting 2019:
Penningmeester J. Bosman geeft een korte uitleg over het financiële verslag 2017-2018 en de begroting 2019.
Over het boekjaar 2017-2018 hebben wij een verlies geleden van €4.726,-. Wel was er een positieve Cashflow
van €21.407,-. Al met al hebben wij afgelopen jaar best een goed resultaat gedraaid.
Op de begroting 2019 is een kleine correctie gekomen. De huur van de nieuwe Iveco was in de eerste versie
niet meegenomen. In overleg met de F.B.C. is het voorstel van de vrachtverhoging daarom ook gewijzigd in
5%. De voorzitter geeft aan dat wanneer de vergadering het financiële verslag en de begroting 2019
goedkeurt daarmee ook akkoord is met de vrachtverhoging van 5%. Naar aanleiding van het financiële verslag
en de begroting 2019 zijn er geen vragen en opmerkingen. Met een applaus van alle aanwezigen wordt het
financiële verslag 2017-2018 en de begroting 2019 goedgekeurd.
Verslag Financiële Begeleidings- en Controlecommissie:
De F.B.C. heeft in zijn verslag enkele aanbevelingen gedaan. Naast de verhoging van het vrachtgeld gaat het
om een advies voor een contributie verhoging en om eens te kijken naar de vergaderkosten. De afgelopen
10 jaar werd er €17,50 aan contributie in rekening gebracht. Ondanks het dalende leden aantal en de
stijgende kosten is dit bedrag nooit bijgestuurd. U kunt voor komend najaar hierin dan ook een voorstel
verwachten. Verder zullen wij als bestuur kijken naar de vergaderkosten en onderzoeken wat de beste
mogelijkheden hierin zijn.
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Decharge bestuur:
Met een applaus van de aanwezigen wordt er aan de penningmeester, wedvluchtpenningmeester en het
bestuur decharge verleend.
6.
Jaarverslag Secretariaat
Met een applaus van de aanwezigen wordt het jaarverslag van de secretaris vastgesteld.
7.
Bestuursvoorstellen
Vrachtgeld 2019:
Zoals bij het financiële verslag al is besproken gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde verhoging
van 5%.
Vaststellen aanvullende wedvluchtreglement Afdeling 9:
De voorzitter geeft tegen de heer Lassche aan dat hij geen kiesman is en daardoor het woord niet kan voeren.
J. Lassche, ik heb een korte opmerking. Op pagina 3 of 4 is ergens het woordje kring blijven staan. De
voorzitter geeft aan dit te zullen nakijken en herstellen. Het aanvullende wedvluchtreglement van onze
Afdeling wordt door de vergadering zonder verdere op- en aanmerking akkoord bevonden.
Wijziging Statuten Afdeling 9:
Zonder verdere op- en aanmerking wordt de voorgestelde statutenwijziging door de vergadering
goedgekeurd en aangenomen. Het bestuur krijgt de opdracht om deze statutenwijziging bij de Notaris vast
te laten leggen zodat er vanaf komend najaar in de nieuwe samenstelling vergaderd kan worden.
Wijziging Huishoudelijk reglement Afdeling 9:
De voorzitter geeft aan dat wij als bestuur zelf nog een foutje hebben gevonden op pagina 2. Bij punt 37 staat
als datum 30 september vermeld. Dit moet 1 februari zijn. Op deze datum wordt jaarlijks de
ledenadministratie opgemaakt.
G. van den Bovenkamp, Kring 3 heeft een opmerking over artikel 17-A. Hier staat dat er toestemming moet
worden gevraagd aan de ledenvergadering voor transacties boven de €25.000,-. Wat gebeurd er als dit
bedrag vier of vijf keer per jaar wordt uitgegeven. Is het niet verstandig om hierbij een plafond af te spreken.
De voorzitter geeft aan dat het lastig is om dit goed te formuleren. Onze penningmeester krijgt jaarlijks
facturen van het transport. Deze bedragen gaan samen over de twee ton.
E. Doldersum, je kunt het ook gaan benoemen als buitengewone uitgaven. B. Kastelein, je kunt het ook
benoemen als bedragen buiten de begroting. De vergadering gaat akkoord met de formulering
“buitengewone transacties”. Met inachtneming van deze opmerking gaat de vergadering akkoord met het
voorstel voor het wijzigen van het Huishoudelijk reglement Afdeling 9.
8.
Afdelingskampioenschappen 2019
Welke vluchten tellen en welke uitslagen:
Het afdelingsvoorstel is overgenomen van de Nationale kampioenschappen. E. Doldersum, op het
duifkampioenschap na ondersteund Kring 1 het voorstel. Kring 1 zou graag zien dat hetzelfde aantal vluchten
voor het duifkampioenschap gaat tellen. Op de marathon tellen we ook maar 3 vluchten. Zes
dagfondvluchten is ook een hele opgave. Verder wenst Kring 1 over alle vluchten een noord-zuid uitslag en
willen ze graag het kampioenschap min zondag behouden. G. van den Bovenkamp, ervaring leert dat er
doorgaans weinig duiven meegaan op de jonge duiven midfond. Kring 3 stelt daarom voor op dit onderdeel
de punten ook uit de noord-zuid uitslag te gaan halen. De voorzitter geeft aan dat wij ons voorstel hebben
overgenomen van de NPO. E. Doldersum merkt op dat hier ook maar een beperkt aantal vluchten tellen. J.
ten Asbroek, Kring 2 is voor het afdelingsvoorstel en zou voor hun zaterdagvliegers ook graag zien dat er een
kampioenschap min zondag blijft bestaan. E. Doldersum, in de nieuwe spelgebieden zijn de CC’s groter
geworden en hierdoor verwachten wij meer deelname op de jonge duiven midfond.
De voorzitter brengt het afdelingsvoorstel in stemming. Kring 1 is tegen dit voorstel en Kring 2 en Kring 3 zijn
voor. Daarmee is de stemverhouding 15 tegen 9 en wordt het afdelingsvoorstel aangenomen.
Uitslag tussen CC en afdeling:
Over het vaststellen van de uitslag voor het spel tussen de CC en afdeling vindt het nodige overleg plaats en
wordt de vergadering enkele keren kort geschorst. Na het nodige overleg wordt afgesproken dat wij op alle
vluchten een uitslag van CC-1 t/m CC-5 (met uitzondering van de korte vluchten waarop CC-5 met Zuid
meegaat) en van CC-6 t/m CC-9 zullen laten maken. Op genoemde korte vluchten waar er geen gezamenlijk
programma is neemt CC-5 er genoegen mee dat er voor hen alleen een CC uitslag is.
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Onaangewezen kampioenschap:
Vanuit de werkgroep Eerlijk spel zullen er komend najaar voorstellen volgen met hoe wij een invulling kunnen
geven aan eerlijker spel. Gezien deze ontwikkeling stelt het bestuur voor om het onaangewezen
kampioenschap nog een jaar op de gebruikelijke wijze voort te zetten. De vergadering is hiermee akkoord.
Kampioenschap min zondag:
Voor de principiële zaterdagspelers wordt er afgesproken om het kampioenschap min zondag te behouden.
Er zullen voor dit kampioenschap standen worden berekend zonder de zondagsvluchten. Uitgangspunt is om
het aantal tellende vluchten dat is afgesproken zo lang mogelijk te behouden, door eerst het aantal
streepvluchten te verminderen als er vluchten naar zondag worden verplaatst. Om in aanmerking te komen
voor het kampioenschap min zondag blijft opgave noodzakelijk.
9.
NPO-ledenraad 9 maart a.s.
Voor de komende NPO-ledenraad staan er diverse voorstellen op de agenda. Deze voorstellen worden
doorgenomen. In eerste plaats komt de NPO met een voorstel om het minimum aantal leden en inkorvende
leden van een vereniging per vlucht te verhogen naar respectievelijk 15 en 8. E. Doldersum merkt op dat dit
voorstel wel kort voor het seizoen komt. Vroeg of laat zullen wij met elkaar moeten gaan samenwerken. Dit
proces zal wel begeleid moeten worden. De vergadering is tegen dit voorstel.
Een tweede voorstel dat er ligt gaat over het opnieuw invoeren van vracht- en/of invliegduiven. De NPO heeft
al laten weten hier niet voor te zijn. Wanneer dit voorstel wel terug zou moeten komen stelt de NPO enkele
voorwaarden. Dit zijn o.a. een goede controle op de hok- en entlijst. Kring 1 en Kring 2 geven aan tegen dit
voorstel te zijn. Kring 3 zou wel graag zien dat de regeling voor vracht – en/of invliegduiven terug zou komen.
Er liggen bij de NPO plannen dat nieuwe leden zich vanaf 2020 aanmelden via de NPO. Krijgen na aanmelding
en goedkeuring nieuwe leden daarna een afdeling en vereniging toegewezen? We wachten de nadere
toelichting tijdens de NPO-ledenraad hierin af en komen er zo nodig op terug.
De sectie Marathon heeft enkele voorstellen gedaan. Dit zijn o.a. het verhogen van de vast voetring met 5
cent. Dit om de Nationale kampioenenhuldiging meer allure te kunnen geven. Doordat dit voorstel niet is
besproken hebben de kringen hierover nog geen uitgesproken mening.
Een tweede punt van de sectie Marathon zijn de kosten van een lossingsvergunning voor de taartvluchten.
Deze zijn afgelopen seizoen doorberekend aan de organisatie. In de discussie die hierover volgt geeft A. van
de Willige aan dat bij aanvang van het seizoen 2018 een schrijven van de NPO is gekomen dat er voortaan
voor alle vergunningen €175 in rekening wordt gebracht. De enige uitzondering hierop is een
lossingsvergunning voor verenigingen. Tot en met 500 duiven is deze voor verenigingen gratis. B. Kastelein,
we zijn niet voor wildgroei maar deze kosten werkt het wel in de hand. De voorzitter geeft aan dat wij
zaterdag de discussie hierover zullen gaan voeren.
Het platform transport heeft een hitte protocol afgegeven. De NPO wil het standpunt van de WOWD
afwachten. De voorzitter geeft aan dat het opvallend is dat bij warm weer het advies is om meer duiven in
de mand te doen dan dat wij nu onder normale omstandigheden al hebben. Het platform transport geeft aan
dat er ook niet meer gelost kan worden in St. Vincent en Dax. Ze adviseren om naar Soustons en Tarbes te
gaan. B. Kastelein, we hoorden dat St. Vincent niet wenselijk was omdat de duiven pas anderhalf uur van te
voren naar de los plek mochten worden gereden. We zouden wel graag de klinkende namen als St. Vincent
en Dax bewaard zien blijven.
Afdeling 5 wil van de minimale aantal kilometers in de sportklasse van de F.C.I. kampioenschappen af. Ze
hebben hiervoor een voorstel ingeleverd. De NPO ziet dit niet zo zitten doordat ze net met veel moeite deze
kilometers hebben kunnen wijzigen. Afdeling 6 wil tijdens de sectorvluchten dagfond als pilot graag met
Sector 3 mee. Hiervoor hebben ze een voorstel ingeleverd. G. van den Bovenkamp merkt op dat Sector 3 dan
veel te breed wordt. De vergadering is hierop tegen.
Vanuit de adviescommissie Veiligheid concoursen zijn diverse aanbevelingen gedaan. De NPO vraagt
ontheffing van bepaalde punten in het Wedvluchtreglement voor het realiseren van de punten 1 t/m 18 van
deze aanbeveling gedurende het seizoen 2019. Om deze aanpassingen te realiseren wordt voorgesteld om
een bijdrage van € 0,02 per duif in rekening te brengen gedurende het seizoen 2019. E. Doldersum, het is
zorgelijk dat de NPO dit versnelt wil inbrengen. Bij deze kosten zal het voor de liefhebber niet blijven. Als we
pech hebben zal na de aanpassingen bij 80-90% van de leden de klok niet meer werken. De vergadering is
tegen dit voorstel.
De voorzitter geeft aan dat er door onze afdeling ook nog is gevraagd naar een antwoord op onze voorstellen
van afgelopen november. Dit waren o.a. voorstellen betreffende het insturen van het D-bestand bij het
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samen inkorven, aanpassingen Risico Tabel Lossingen, vaststellen van een warmte protocol en de handhaving
en sancties op de meldplicht. E. Doldersum, een goede regelgeving voor het samen inkorven bevordert de
samenwerking tussen verenigingen. Dit is een mooie start voor een latere fusie.
G. van den Bovenkamp, de afdeling stelt de lijn Roodeschool-Parijs ter discussie. De losplaatsen op ons
programma zijn op dit moment goed. Wanneer wij over de lijn gaan dan zullen er alleen kruislossingen
ontstaan. De voorzitter geeft aan dat dit voorstel al tijdens de vorige vergadering is afgewezen. Als wij in
bijzondere omstandigheden over de lijn willen dan dienen wij hiervoor dispensatie aan te vragen.
10.
Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad 2018
Het bestuur stelt voor om J. Bosman en U. Kögging te benoemen tot afgevaardigde van onze afdeling op de
NPO-ledenraad en G. Visser te benoemen als reserve afgevaardigde. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Wel is er de opmerking waarom onze voorzitter niet zelf afgevaardigde is. De voorzitter geeft aan dat het
voorstel er lag voordat wij er goed over hadden nagedacht. Komende zaterdag gaat onze voorzitter naar de
NPO-ledenraad als afgevaardigde doordat J. Bosman verhinderd is.
11.
Rondvraag
G. van den Bovenkamp:
De afgelopen jaren hebben onze leden chipclips kunnen bestellen. Nu is het niet meer mogelijk om deze te
gebruiken bij de nieuwe vaste voetringen. Er is in het verleden wel eens gesproken over een noodring zodat
deze clips te gebruiken blijven. Zou u hier bij de NPO nog eens naar willen vragen. De voorzitter geeft aan
dat er geen oplossing voor handen is en de indruk te hebben dan deze er ook niet zal komen doordat het te
duur wordt. We zullen er zaterdag nog eens naar vragen.
De tweede vraag gaat over het insturen van het W-bestand. Zijn verenigingen hiertoe verplicht en staan hier
sancties op. De voorzitter geeft aan te weten waar de vraag vandaan komt. Het e.e.a. zal nog wel mee gaan
vallen. Voor zover wij weten staan er geen sancties op.
E. Doldersum:
Vanuit de Kring 1 vergadering komt de vraag wat stelt de CC als rechtspersoon voor. Bepalen deze
bijvoorbeeld de CC grenzen. Voorzitter, de CC is geen bestuurslaag maar wel een concours organiserende
instantie binnen de afdeling. De spelgebieden worden door de afdelingsledenvergadering bepaald.
J. ten Asbroek:
Wanneer en waar wordt het karton voor in de manden, labels etc. geleverd. J. Bosman geeft aan dat dit
waarschijnlijk in de eerste week van april zal zijn. Voor de verenigingen uit het oude Kring 2 wordt dit geleverd
in Haaksbergen.
Kunnen de leden van Kring 2 en Kring 3 lid worden van de midfondclub in Kring 1. E. Doldersum geeft aan
dat hierover al eens overleg is geweest. Destijds is afgesproken dat de midfondclub Afdeling 9 achter de
schermen mocht meekijken. Een nieuw gesprek hierover is altijd mogelijk. De voorzitter geeft aan dat er
vanuit de afdeling ook initiatieven moeten komen om de midfondclub Afdeling 9 weer nieuw leven in te
blazen.
12.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en positieve inbreng. Hij wil de vergadering graag sluiten met
de persoon waarmee hij de vergadering is begonnen. Hij stelt de vergadering voor om onze
Goudenspeldrager en oud voorzitter B. Geerink te benoemen tot Erevoorzitter van Afdeling 9 OostNederland. Met een warm applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. B. Geerink, hartelijk dank hiervoor.
Meer kan ik eigenlijk niet zeggen. Heb het vele jaren met plezier gedaan en omdat ik de afdeling een warm
hart toedraag ben ik hier vanavond uit belangstelling aanwezig. Ik wens jullie veel succes verder.
Met een wel thuis aan een ieder sluit de voorzitter de vergadering.
Arjan van de Willige, secretaris.
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