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

 
 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost-Nederland 
 
 

Rijssen, 30 januari 2020 
 
Aan alle afgevaardigden van de verenigingen, de Financiële Begeleiding Commissie, Jeugdcommissie, 
Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, VNCC, Fondunie 2000, en 
Goudenspeldragers Afdeling 9. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. Deze 
vergadering zal worden gehouden op donderdag 27 februari 2020 in Herberg de Gebrande Waateren, 
Goorsestraat 15 te Hengevelde. Aanvang 20.00 uur. 
 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Appél Kiesmannen 
3. Notulen Algemene ledenvergadering 6 januari 2020 
 Zie de bijlage. 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 

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

5. Financieel verslag 2018-2019 en begroting 2020 
• Financieel verslag. Wordt in de loop van volgende week nagestuurd. 
• Verslag Financiële Begeleidings- en Controlecommissie. Wordt nagestuurd. 
• Decharge bestuur. 

6. Jaarverslag Secretariaat 
 Zie de bijlage. 
7. Bestuursvoorstellen 

• Vrachtgeld 2020. Voorstel: conform 2019. 
• Vaststellen aanvullende wedvluchtreglement Afdeling 9. Zie de bijlage. Wijzigingen in het rood. 

8. Verenigingsvoorstellen 
 Zie verder op pagina 2-4. 
9. Vliegprogramma en Afdelingskampioenschappen 2020 
 Zie de bijlage. 
9. NPO-ledenraad zaterdag 14 maart a.s. 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
 
Amendementen zijn in te leveren tot en met donderdag 13 februari a.s. bij de secretaris van de afdeling. 
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Bijlage Agendapunt 8: “Verenigingsvoorstellen” 
 
 
Voorstel 0633 P.V. de Zwaluw Enschede: 
 
 
Goedemorgen Arjan, 
 
Het landelijk vliegprogramma is nu bekend. 
In de vergadering van 6 januari j.l. haalde de voorzitter Gert Visser nog aan dat afdeling 9 rekening houdt 
met Hemelvaartsdag als familiedag, een dag waarop afdeling 9 niet inkorft. 
Dit jaar valt Hemelvaartsdag op donderdag 21 mei. 
Hert nationaal vliegprogramma voorziet dat weekend in een vitesse vlucht en de eerste dagfondvlucht. 
De dagfondvlucht zou een probleem kunnen opleveren met de inkorfdag. 
De Zwaluw vraagt u de uiterste inspanning te doen om niet op de donderdag van Hemelvaartsdag in te 
hoeven korven. 
Wat ons betreft zijn mogelijke oplossingen: 
a - de dagfondvlucht een week te vervroegen 
b - de inkorfdag voor de dagfond al op woensdag te plannen. 
We houden ons aanbevolen voor andere oplossingen. 
 
Vr.gr. 
 
Zwaluw Enschede, 
Jan Lassche 
voorzitter 
 
 
 
Preadvies: 
We zijn gebonden aan het Nationale vliegprogramma 2020. Landelijk is er geen belangstelling om een 
andere invulling aan het inkorven met Hemelvaartsdag te geven. 
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Voorstel 0831 P.V. de Reisduif/bode Doetinchem: 
 
 
P.V. Reisduif-Bode 
p/a Roggedreef 7 
7006 LW  Doetinchem 
 
Afdeling 9 
De heer A. van de Willige 
 
Doetinchem, 16 januari 2020 
 
Geacht bestuur, 
Zoals u zelf ook weet is vorig jaar de organisatie structuur binnen onze afdeling aangepast. Eén van de 
gevolgen hiervan is dat de communicatie met de achterban ook veranderd is. Waar in het verleden 
contact werd gezocht met de kringvoorzitters hoe over bepaalde zaken gedacht werd, wordt er nu 
helemaal niets meer gevraagd. U bepaalt en deelt het ons nog even mede, overleg (met wie??) is niet 
mogelijk. Gevolg is dat de liefhebbers alleen nog maar lopen te mopperen over genomen beslissingen en 
hun plezier in de sport verliezen en zelfs neigen te stoppen met onze mooie sport.  
 
Het lijkt ons dan ook raadzaam om een commissie “Sport” in het leven te roepen waarmee overleg 
wordt gepleegd over bijvoorbeeld: 

• veranderen van losplaats; 
• veranderingen door extreme weersverwachtingen; 
• afgelasten van africhtings- en -/of wedvluchten; 
• veranderen van inkorfdata; 
• enz. 

 
De commissie “Sport” zou bemand moeten worden door: 

1. twee afdelingsbestuurders (voorzitter en secretaris) 
2. één lid lossingscommissie; 
3. twee of drie kringafgevaardigden (liefst programma spelers). 

 
Ben van mening dat een breed gedragen beslissing een hoop onrust en ontevredenheid weg neemt en 
hoop dat u dit voorstel accepteert.  
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard van den Bovenkamp  
 
Preadvies bestuur:  
Al eerder hebben wij ter vergadering aangegeven dat we graag van advies worden voorzien vanuit de 
afdeling waar het gaat om verbetering van de organisatie. Dat geldt zeker als het gaat om de kwaliteit en 
gedragenheid van beslissingen over de onderwerpen die de heer Van den Bovenkamp aanhaalt. 
De onderwerpen gaan echter bijna allemaal over beslissingen die genomen moeten worden terwijl de 
duiven onderweg zijn voor lossing en er problemen over de lossing en/of losplaats ontstaan. Wij delen de 
mening dat overleg in dergelijke gevallen zal leiden tot mogelijk betere en vooral breder gedragen 
beslissingen. Voor dergelijke contacten zijn korte lijnen nodig. Ons inziens lijkt het daarom zinvoller om, in 
plaats van een commissie in te stellen, de afspraak te maken dat er vanaf 2020 contact wordt gelegd 
(telefonisch of per app) met de voorzitter van Noord en Zuid in het geval er rondom een geplande lossing 
problemen ontstaan. Voor zover ons bekend is er op dit moment nog geen bestuur Noord. Zolang hier nog 
geen bestuur is stellen wij voor een contactpersoon uit deze regio te benoemen waarmee overleg kan 
plaatsvinden. 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Lossingcommissie en de concoursleider blijven 
daarbij ongewijzigd. 
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Voorstel 0840 P.V. Ons Genoegen Gendringen: 
 
 
Dag Arjan, 
  
Naar aanleiding van jouw mail zijn er tijdens onze nieuwjaarsreceptie toch wat dingen aan de orde 
gekomen die we graag in willen dienen. 
  
Ook de leden van onze vereniging willen het aantal vluchten per week naar een lager niveau hebben, 
hierdoor zullen het aantal duiven per concours gaan stijgen zodat de kosten dan beperkt kunnen gaan 
worden, dat er niet met halve volle wagens naar de lossingsplaats gereden hoeft te worden. 
Om het aantal vluchten per week naar beneden te krijgen zouden alle secties wat water bij de wijn 
moeten doen om dit te realiseren. 
Hier ontzie je dan ook de werkgroep die dan niet elke week voor de betreffende vluchten klaar moeten 
staan om alles te regelen in het verenigingslokaal. 
Deze groep mensen lopen vaak op hun tandvlees om telkens maar weer te zorgen dat alles geregeld 
wordt. Voor vele is er ook nog een gezinsleven. 
  
Tevens de kleine verenigingen zolang mogelijk in stand proberen te houden, veel melkers komen met de 
fiets hun duiven aanbieden, zouden ze dat in een ander lokaal moeten doen wat bijvoorbeeld 5 km 
verderop is, wordt hun die kans veelal ontnomen, vaak niet in het bezit van een auto. De 1e gedachte die 
dan in hun opkomt is, DAN STOP IK ER MAAR MEE. En dat kan zekers toch niet de bedoeling zijn. Ook 
deze groep melkers MOETEN voor de duivensport behouden worden zolang als het mogelijk is. 
  
Misschien een optie op de duiven naar een bepaald punt aan te leveren per CC zodat er minder wagens 
hoeven te rijden, is weer kosten besparend. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Bestuur en leden van 0840 P.V. Ons Genoegen Gendringen. 
 
 
 
Preadvies bestuur: 
Wat betreft het aantal vluchten is hierin in het Nationale vliegprogramma 2020 al voldoende rekening mee 
gehouden. 
We snappen het standpunt betreffende het minimale deelnemers aantal. Landelijk is het minimale 
deelnemers aantal vastgesteld op 7 per vlucht. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal 
stijgen naar 8. 
Het bestuur is erop dit moment geen voorstander van om verdere afspraken te maken over het ophalen 
van de duiven. Als de duiven per CC zouden worden aangeleverd zou dit betekenen dat het aantal 
ophaalpunten verder zal dalen. 
 
 


