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

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 Januari 2020 
 
Aanwezig namens bestuur Afdeling 9: 
Gert Visser (voorzitter), Louis ter Huerne, Douwe Kuipers, Hans Ekkel, Henk ten Hoopen. 
 
Afwezig met kennisgeving namens bestuur Afdeling 9: 
Arjan van de Willige, John Bosman en Ulrich Kögging. 
 
Aanwezig zijn de afgevaardigden van vereniging: 
0337, 0603, 0606, 0607, 0616, 0617, 0621, 0622, 0625, 0629, 0632, 0633, 0641, 0642, 0646, 0651, 0652, 
0653, 0655, 0658, 0662, 0667, 0673, 0675, 0676, 0677, 0680, 0681, 0683, 0686, 0687, 0688, 0690, 0693, 
0751, 0801, 0802, 0823, 0831, 0832, 0835, 0838, 0841, 0843, 0850 , 0863, 0866, 0870. 
 
Afwezig met kennisgeving zijn de afgevaardigden van vereniging: 
0608, 0611, 0615, 0679, 0696, 0818, 0826, 0840, 0869, 0875. 
 
Afwezig zonder enige kennisgeving zijn de afgevaardigden van vereniging: 
0604, 0610, 0612, 0613, 0614, 0634, 0654, 0672, 0682, 0685, 0821, 0844, 0874, 0876. 
 
 
1. Opening 
Met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen opent voorzitter Gert Visser de Algemene ledenvergadering. 
De voorzitter geeft aan dat van het afdelingsbestuur Ulrich Kögging en John Bosman afwezig zijn i.v.m. met 
een NPO vergadering betreft het vliegprogramma. Dit programma zal ook tijdens deze vergadering ter 
sprake komen. Arjan van de Willige is wegens gezondheidsredenen ook afwezig, Douwe Kuipers zal als 2e 
secretaris daarom de notulen verzorgen. 
Voorzitter geeft tijdens de opening van de vergadering aan dat hij tijdens de vergadering conclusies trekt 
over of een voorstel wordt gedragen of niet. Als iemand dat te kort door de bocht vindt laat hij dan vragen 
om hoofdelijke stemming. Dat is geen enkel probleem. 
Voorzitter deelt verder mede dat er in de vergadering van 19 november er evenveel stemmen waren 
betreft het voorstel wisselend “westelijk/zuidelijk” lossen. Volgens de statuten had er dan opnieuw 
gestemd moeten worden in die vergadering. Dat is verzuimd, maar het is nu duidelijk voor het bestuur dat 
zo'n 50% van de afgevaardigden voor en 50% tegen zuidelijker gelegen losplaatsen is en zal daar bij het 
voorstel voor het vliegprogramma 2020 rekening mee houden. 
 
2. Appél afgevaardigden 
Appél afgevaardigden. Er zijn vanavond 48 van de 72 verenigingen aanwezig. De 2e  secretaris maakt 
bekend welke verenigingen er afwezig zijn. De 72 verenigingen hebben samen 119 stemmen te verdelen. 
De 48 aanwezige verenigingen hebben samen 82 stemmen. 
 
3. Notulen ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op 7 maart 2019 
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen van de ledenvergadering van 18 november jl. Naar 
aanleiding van deze notulen zijn er geen vragen. Onder dankzegging aan de secretaris worden de notulen 
vastgesteld. 
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4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Informatie boekje 2020: 
Het informatie boekje is in 2019 niet verschenen, dit i.v.m. privé redenen van de auteur. Alle actuele 
informatie is beschikbaar op de website. Het voorstel is dan ook om in 2020 geen boekje te drukken, dit 
zal 1200 euro besparen. De vergadering stemt hiermee in. 
 
Verzoek P.V. Onze Sport Haaksbergen: 
Van Onze Sport Haaksbergen hebben wij het verzoek ontvangen om hen per 2020 in te delen in 
“Zuid” en “CC-6”. Als bestuur willen wij de noord-zuid lijn intact houden. Wanneer wij toestemming zouden 
geven worden de gemaakte afspraken over de nieuwe spelgebieden te niet gedaan en kan het hek van de 
dam raken: 2 verenigingen in 1 stad in 2 verschillende cc’s en noord/zuid. 
 
H. Bakhuis (0603) vindt dat dit niet thuishoort op de vergadering en dat dit item dan maar door de 
geschillen commissie moet worden beoordeeld. Hij wil de vraag anders stellen: Noord/Zuid lijn intact 
houden? Vergadering stemt in. 
 
5. Functioneren organisatie 
Voorzitter licht de bij dit punt behorende bijlage betreft het functioneren van de NPO verder toe aan de 
hand van enkele PowerPoint sheets. Speerpunten: 
 
Persoonlijke ervaringen afdelingsbestuur: 
1. Reeds in 2018 na een gesprek met een groot deel van ons bestuur en een afvaardiging van het NPO 
bestuur overleg gehad. Diverse malen de helpende hand geboden. Nooit reactie gehad of om een helpende 
hand gevraagd. 
2. De soap rondom de lossing van Morlincourt (29 juni) waarbij ons in eerste instantie een vergunning voor 
Peronne werd geweigerd (om op vrijdag te kunnen korven). Om vervolgens dit alsnog op de donderdag 
(enkele uren voor inkorving) toch te verlenen en ons te verbieden op donderdag in te korven. 
 
Algemene redenen: 
1. Het stelselmatig te laat aanleveren van de vergaderstukken 
2. Het niet nakomen van afspraken 
3. Het openlijk liegen over vertrek penningmeester  
4. Het bewust achterhouden van stukken (maand/kwartaalcijfers lagen klaar maar werden niet in het 
bestuur behandeld en niet gedeeld met FBCC) 
5. Het niet opmaken van stukken waarover afspraken zijn gemaakt (meerjarenbegroting, begroting 
olympiade) 
6. Het niet ondersteunen en coördineren van de secties 
7. Het bewust negeren van reglementen (stemming op sectievergaderingen) 
8. Het niet reageren op vragen en voorstellen 
9. De onmacht om het eigen (dagelijks) bestuur bij elkaar te houden en de relaties met secties, afdelingen, 
standhouders werkbaar te houden 
10. Het onvoldoende communiceren over nieuwe ontwikkelingen en met name over de financiële gevolgen 
voor liefhebbers 
11. Het doordrukken van nieuwe zaken via reglementswijzigingen in plaats van duidelijke voorstellen 
 
Een open brief namens enkele afdelingen is verstuurd waarbij gevraagd wordt aan het NPO bestuur de eer 
aan zichzelf te houden. Ook Afdeling 9 heeft deze brief ondertekent er van uitgaande dat er met de eerder 
aangegeven feiten voldoende steun is vanuit de leden uit onze afdeling. 
 
Afdeling 9 wil aansturen op een motie, daar moet natuurlijk over gestemd worden ook door de secties. 
Voorzitter verwacht dat een deel van de secties de gang van zaken ook zat zullen zijn. Daar zijn ook beloftes 
niet nagekomen: De regierol die statutair is vastgelegd voor de NPO is door ditzelfde NPO niet opgepakt. 
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Voorzitter vraagt de leden steun te geven om een motie in te dienen, reacties uit de zaal: 
 
E. Fleming (0751), stelt de volgende vragen: 

• Heeft iedereen kennis kunnen nemen van de stukken? 
• Werd er in het geheim overleg gevoerd over een coupe tegen het NPO-bestuur? 
• Wat krijgen we er voor terug? Dit is het 8e bestuur op rij. 
• Achteraf gezien: hadden we niet beter kunnen samenwerken? 
• Voorkeur om toch te gaan samenwerken. 

Voorzitter: Er zijn natuurlijk ook positieve zaken te melden. De huidige NPO voorzitter is buitengewoon 
intelligent en heeft een ambitieus toekomstplan. Als het je als voorzitter dan niet lukt je eigen bestuur 
bijeen te houden (enkele NPO bestuursleden zijn per direct opgestapt) dan gaat er iets niet goed.  
Verhoudingen met de afdelingen en secties zijn niet op orde gehouden en dermate verstoord dat 
samenwerking geen optie meer is. Al met al is het voor de duivensport een dieptepunt. 
Let op, er zijn geen geheime overleggen en er is hier geen sprake van een coupe. Een interim bestuur zal 
de lopende zaken moeten oppakken. Heldere toekomstbeelden zullen er moeten komen. 
 
G. Van den Bovenkamp (0831) haalt een opmerking van de NPO voorzitter aan; het zou de NPO voorzitter 
niet interesseren als oudere leden die moeite met de vernieuwingen hebben nu stoppen, desbetreffende 
leden zouden sowieso op korte termijn stoppen. Hij geeft wel aan dat de NPO voorzitter aan de andere 
kant ook heel goede ideeën heeft. 
 
H. Bakhuis (0603): 

• Vorig jaar voorgestemd in een nieuw beleid 
• Penningmeester is vrijwilliger, dat is vreemd want dat is veel werk 
• Wat doet het NPO bureau opzicht, kan er niemand aangewezen worden die de penningmeester 

ondersteunt? 
Voorzitter: Penningmeesterschap bij het NPO is anders geregeld, NPO bureau is uitvoerend. Het is niet zo 
dat het penningmeesterschap hetzelfde is als bij de afdeling of  verenigingen. 
 
L. Huurneman (0850) geeft het volgende aan: 

• Feiten en afspraken niet nagekomen. In het verleden was er een regelementen commissie. 
Waarom is het allemaal zo geëscaleerd. Dat vindt hij zonde. 

• Nu nog geen vliegprogramma… we vragen ons af, wie bestuurt ons nog? 
• Heeft het idee dat er te veel  gedacht wordt aan de professionals. 
• Als je de mensen niet meeneemt  (via goede communicatie) dan raak je ze kwijt. 
• Veel liefhebbers denken niet na i.v.m. ouder publiek. 
• Hebben wij contact gehad met andere afdelingen? 
• Continue op de hoede zijn voor het doordrijven van eigen wil. 

Voorzitter: Regelementen commissie bestaat niet meer. “Huishoudelijk reglement opschooncommissie” is 
er nu blijkbaar wel het is niet helemaal duidelijk wie er in die commissie heeft gezeten. Tucht en geschillen 
commissie bestaat ook niet meer. Voorzitter haalt enkele voorbeelden aan. Bureau NPO, er is geen 
directeur meer. Volkomen onwenselijk dat een bestuurder directeur NPO bureau kan worden zoals het 
nieuwe reglement wel zou gaan toelaten. Tevens is het voorzittersoverleg met de afdeling voorzitters 
geschrapt, maar er is wel een overleg met prominente spelers. De grote kunnen niet zonder de kleintjes. 
Andersom wel. Heel gevaarlijk om je uitsluitend met de “bovenlaag” bezig te houden. 
 
G. Borneman (0843): 

• Snelheid van het veranderen, is het tempo te hoog of te laag? 
• Techniek in de duivensport: wij lopen in Nederland ver achter. 

Voorzitter: Tempo  ligt veel te hoog, volgend jaar al een nieuwe klok? Voorzitter licht verder toe. Een heel 
land meekrijgen naar de nieuwe techniek op heel korte termijn is natuurlijk een hele opgave. 
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V. De Harder (0802): 
• Zijn er afdelingen bij die geweigerd hebben? 
• Kans dat een motie het haalt? 

Voorzitter: Er zijn geen echte weigeringen. Afdeling 10 vaart zijn eigen koers. Afdeling 11 heeft een nieuwe 
voorzitter en wil graag eerst in overleg met de achterban. Naast afdelingen zijn er ook secties met bezwaren 
en zijn er onfrisse situaties binnen de secties geweest, er zijn ondertussen al sectie bestuursleden 
afgetreden. V. De Harder: Stel je voor dat het voorstel het niet haalt, een gesplitste organisatie moet je niet 
willen. We hebben elkaar nodig. Voorzitter beaamt dit maar schat tevens in dat een motie het gaat halen. 
 
D. Voortman (0681): 

• Wil graag wat meegeven/waarschuwen, wat ze willen met GPS2021 is prima. Over 1 ding niet 
nagedacht: Big data bij Compuclub in de database. Een database request en je hebt een overzicht 
van alle duivensport data inclusief eventuele verliezen. 

G. Borneman (0843) als vicevoorzitter sectie vitesse/midfond 
• Wat wordt er bedoeld met de door de voorzitter benoemde onfrisheden. 

Voorzitter: Bemoeienis van bestuur, vuile was is naar buiten gekomen. 0843 geeft aan dat dit geen 
onfrisheid is maar een keuze van de desbetreffende leden. 
 
J. Lassche (0633) geeft aan dat de NPO voorzitter tijdens vergaderingen weigert voorstellen te behandelen. 
 
H. Teering (0866): 

• Sectie Dagfond heeft vergaderd over het veranderen van de Vlieggebieden. Dit was een voorstel 
van de NPO en niet van de sectie dagfond. 

Voorzitter: die informatie is bij ons niet bekend. Weten wel dat de totstandkoming hiervan dubieus is. Geen 
coördinatie bij totstandkoming van dit voorstel. 
 
E. Fleming (0751): 

• Hoe borgen we de goede dingen van GPS2021 als een motie wordt aangenomen? 
• Wie komen er terug en wat gaan ze straks doen? Hoe houden we de voortgang en de goede ideeën 

erin ? 
Voorzitter: Vertrouwen verdwenen, in de openbrief is ook aangegeven dat de veranderingen en 
vernieuwing nodig zijn. Afdeling 1 zeeland heeft hier al heel veel energie ingestoken. Niet alles uitwissen 
maar het goede behouden. Huidig bestuur is in ondertal. We moeten echt weer naar 9 mensen toe. Het 
feit dat er nu al zoveel zijn afgevallen is ook een teken aan de wand. Wie deze mensen zullen zijn moet nog 
gaan blijken. 
 
L. Bruinenberg (0642) vraagt hierop of we wel zitten te wachten op nieuwe systemen / vernieuwingen. 
Concluderend: Voorzitter vraagt of we als afdelingsbestuur door mogen op de weg die we hebben 
geschetst en vraagt of we kunnen concluderen dat iedereen achter het afdelingsbestuur beleid staat, dat 
mogelijk kan leiden tot een motie van wantrouwen tegen het bestuur. Vergadering bevestigd dit met 
applaus. 
 
6. Agenda NPO-Ledenraad 25 januari 2020 
Eerlijk spel: 
Hier is al een besluit over genomen in de vergadering van 18 november jl. 
Hitte protocol: 
We hebben als afdeling gevraagd dit op de agenda te zetten. Afgelopen maart is afgesproken dat iedere 
afdeling zijn eigen visie op het hitteprotocol gaf. De WOWD zou zich hier vervolgens over gaan buigen, 
afdeling 9 heeft deze enquête netjes ingevuld. Maar dit blijkt niet uit het hitteprotocol waar tevens te veel 
grijze gebieden in zitten. Iedere afdeling zou dit voor zichzelf moeten bepalen. 
H. Bakhuis (0603) geeft aan dat boven de 30 graden er toch geen dieren vervoerd mogen worden. 
Voorzitter geeft aan dat er desondanks toch een hitteprotocol nodig is. De vergadering stemt in met het 
preadvies. 
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Wijziging reglementen: 
Voorzitter geeft aan dat we dit als afdeling willen schrappen van de agenda. Het voorstel om het 
Huishoudelijk Reglement te wijzigen levert een HHR dat in strijd is met de huidige statuten. Vergadering 
stemt hier mee in, overige opmerkingen: 
 
G. van den Bovenkamp (0831): Wat is de commissie administratieve verzuimen? Voorzitter zal dit nogmaals 
navragen. 
J. Lassche (0633) is tegen het feit dat het minimaal aantal inkorvende leden veranderd wordt en wil een 
minimum van 5 vasthouden. Voorzitter geeft aan dat afdeling 9 al eerder tegen dit voorstel heeft gestemd, 
de NPO heeft in maart namelijk voorgesteld het minimum naar 8 te zetten. Afdeling 7 heeft een 
amendement ingediend om dit op 7 te zetten, dat voorstel heeft het gehaald. 
 
G. Borneman (0843): 

• Minimaal aantal inkorvende verenigingsleden moet 5 blijven. 
• Wat moet de NPO met het aantal verenigingsleden? 

Voorzitter: NPO gaat zo ver dat de niet spelende mensen niet als lid mogen worden geteld. Let op voorstel 
15 verenigingsleden en 7 inkorvende leden per vlucht is aangenomen. 
 
L. Huurneman (0850) vraagt of dit ook gaat gelden voor de huidige verenigingen. Voorzitter wijst er op dat 
deze regel in strijd is met onze grondbeginselen: het recht op vereniging. Het minimaal aantal leden per 
vereniging zou daarom geschrapt moeten worden. Aan het minimum aantal inkorvende leden kan wel een 
eis worden gesteld. 
 
R. Berlijn (0629), vraagt naar de gedachtegang van de NPO. Deze is moeilijk te volgen dhr. Lassche (0633) 
geeft nogmaals aan dat het aantal inkorvende leden op 5 moet blijven. Voorzitter geeft aan dat het al 
democratisch besloten is dat het aantal naar 7 gaat. Afdeling 9 heeft tegen deze beslissing gestemd, maar 
dat voorstel is door de Ledenraad NPO aangenomen. 
 
Overige items: 
Afdelingen naar vlieggebieden: Wil de voorzitter geen woorden aan vuil maken, gezien het voornemen om 
dit van de agenda te laten afvoeren. Zitting in commissies en afgevaardigden: Dit was maximaal 3 x 3 jaar 
en zou naar 2 x 3 jaar moeten gaan. We hebben hier als afdeling geen bezwaar tegen. Voorzitter geeft wel 
aan dat dit vreemd is als het al niet lukt om een bestuur lang bij elkaar te houden. 
 
Nieuwe sectorindeling: 
Indeling van sectie dagfond is al van de baan. Afdeling 1 Zeeland heeft een eigen sector indeling 
voorgesteld. We zouden in dit voorstel een sector vormen met 8, afdeling 7 valt dat niet meer in onze 
sector. Alleen afdeling Zuid-Holland wordt verdeeld, de samenspelen van deze afdeling blijven dan wel 
intact. Als  afdeling Zuid-Holland geen probleem met het voorstel heeft willen we voor dit voorstel 
stemmen. De vergadering is hiermee akkoord. 
 
Digitaal stemmen secties: 
De communicatie met de achterban is nog niet goed geregeld. Ja/Nee of Voor/Tegen stemmen kan via de 
digitale weg maar over sommige voorstellen moet worden gediscussieerd. 
H. Bakhuis (0603): Of 50 man beslist alles of er wordt door meerdere mensen digitaal gestemd. Dit zijn 
misschien 2 kwaden, maar voor de secties vind hij het belangrijk dat er digitaal gestemd kan worden. 
Voorzitter vind digitaal stemmen ook een goede zaak, digitaal enquêteren is ook een manier. Belangrijke 
kwesties zullen zijn inziens toch om overleg en discussie vragen. 
V. de Harder (0802) is bij een sectie vergadering geweest waarbij er 2 verenigingen aanwezig waren die op 
brief 50 gemachtigde leden meenamen. Dit werd niet geaccepteerd. 
Voorzitter geeft aan dat dit in strijd is met de statuten. De NPO kiest dan dus niet voor de kant van de 
leden.  Dit zal nog ter sprake gaan komen. Voorzitter concludeert dat het preadvies mag worden 
overgenomen en dit wordt bevestigd door de vergadering. 
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Nieuwe losplaatsen België en Frankrijk: 
De vergadering is het hiermee eens. 
 
Voorstellen sectie dagfond: 
De vergadering is het hiermee eens. 
 
Het schrappen van de factor “Inversie” uit de Risico Tabel Lossingen: 
Het preadvies luidt: eerst goed kijken in plaats van zomaar schrappen. 
J. Lassche (0633) is hier niet mee eens en wil dit niet op de lange baan geschoven hebben. Dit wordt 
ontvangen met applaus. Voorzitter geeft aan dat de term onderzoek niet helemaal juist is maar dat het 
hier gaat om een WOWD onderzoek + advies, dit zou er snel moeten kunnen komen. 
V. De Harder (0802) geeft aan dat de lossingscommissie over de lossingen gaat, het standpunt van de 
afdeling moet duidelijk worden voor het seizoen. 
E. Wiersma (0337) geeft aan dat we altijd kunnen afwijken van de tabel. 
Er wordt gestemd met handopsteken. Er is een ruime meerderheid voor het schrappen, rekening houdend 
met het aantal stemmen per vereniging. 
T. Hutten (0683) geeft aan dat het zetten van minder duiven op hoger niveau in zijn ogen 
concoursvervalsing is. Voorzitter nodigt dhr. Hutten uit om met een voorstel te komen. 
 
Voorstellen Afdeling 3: 
Op punt 1 & 2 wordt het preadvies door de vergadering overgenomen. 
J. Lassche (0633) geeft aan dat de factor in voorstel 2 dan ook door de afdeling over genomen moet 
worden. Punt 3 betreft meerdere vluchten op 1 avond, preadvies wordt hier ook overgenomen. Kortom 
tegen meerdere vluchten inkorven op dezelfde avond. 
 
Voorstellen Afdeling 7: 
Punt betreft het door de afdeling te laten bepalen van het aantal vitessen/midfond vluchten: hierbij geeft 
de in de zaal aanwezige vicevoorzitter van de sectie vitesse/midfond aan dat samenwerken toch zal moeten 
om kosten te besparen. 
Punt betreft lossingsvergunning: Preadvies wordt overgenomen. 
 
Voorstellen sectie jonge duiven: 
Het later starten met jonge duiven wordt breed gedragen in de afdeling. De vergadering is akkoord met dit 
voorstel. 
 
Voorstellen sectie dagfond: 
1. Een marathon vlucht minder, Benno Kastelein licht toe: als iedereen wat inlevert krijgen we een 
mooier programma. Alleen sectie marathon heeft dit dus gedaan. 
2. Vrachtduiven: Niet over de antenne, link i.v.m. enting bewijs of hoklijst. 
H. Bakhuis (0603):  invliegduiven niet als voorstel indienen namens afdeling. 
J. Nijboer (0687): Wel met vrachtduiven eens. Marathon duiven komen altijd later. 
Benno Kastelein licht toe, andere afdeling kan niet met invliegduiven werken. 
J. Lassche (0633): Wordt alleen over vrachtduiven gesproken, invliegduiven niet aanhalen namens afdeling 
9. Voorzitter concludeert: Geen draagvlak voor amendement vrachtduiven. 
3. Preadvies overgenomen. 
4. Lossing door marathon spelers, preadvies overgenomen. 
5. In elke afdeling evenveel duiven in de mand: afdeling akkoord met 25 duiven per mand, preadvies 
overgenomen. 
6. Preadvies overgenomen. 
7. Bestuur moet eerst lopende zaken afmaken. Preadvies overgenomen. 
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Voorstellen Afdeling 9: 
• Voorstel inkorfbeperking: Is in vorige vergadering aangenomen. 
• Verbeterpunten voor het Nationale vliegprogramma 2020. Dit is in de afdelingsvergadering van 18 
november besproken en uitgesproken. 
• Voorstel evaluatie en uitbreiding IWB: Geen respons vanuit vergadering. 
• Wijzigen Huishoudelijk reglement artikel 4.4 B-C.: Akkoord. 
• Laten vervallen Wedvluchtreglement artikel 46.: Akkoord. 
• Voorstel wijzigen Wedvluchtreglement artikel 69 en 139.: Akkoord. 
• Voorstel wijzigen Wedvluchtreglement artikel 137.3.: Akkoord. 
• Gebrek aan goede losplaatsen en systeem lossingsvergunningen vereenvoudigen.: Akkoord. 
 
Overige agendapunten ledenraad: 
GPS2021: Al eerder uitgebreid besproken in vergadering. 
Evaluatie kleine verenigingen: Een overzicht wordt op het grote scherm in de zaal getoond. Voorzitter geeft 
de kleine verenigingen mee: Denk aan samenwerken of fuseren. Dit kan een (onverwachte) impuls zijn 
voor de sfeer en het spelplezier in de vereniging. Afdeling biedt hulp wanner er vragen zijn betreft fusie en 
wat daarbij komt kijken. 
H. Bakhuis (0603) geeft aan dat er ook gelegenheid moet worden geboden om te kunnen gaan 
samenwerken. Een verzoek hiertoe heeft hij al eens aan de afdeling verstuurd maar hierop is negatief 
gereageerd. Voorzitter zal dit navragen. 
P. Sticker (0870): Als je bij andere vereniging inkorft onder de 180 km, kom je niet op de uitslag. Voorzitter: 
Moet geen probleem zijn, voorzitter verwijst naar dhr. De Harder. Waarschijnlijk gaat het hier om een 
instelling en kan de heer De Harder de heer Bakhuis daar uitleg over geven na de vergadering. 
 
7. Vliegprogramma 2020 
Voorzitter dient het laatste nieuws vanuit de NPO vergadering mede: 
- Voorstel wordt: 6 vitesse en 7 midfond vluchten in 14 weken. 
- Dagfond 6 zoals gepland, laatste vlucht een reserve. Afstand volgens olympiade eisen. 
- Jong start zoals gepland met 3x 80-140 km. 
- Start vluchten tellend voor nat. Kampioenschap: 25-7-2020. 
- Natour 1 week eerder starten. 
- Marathon 6 vluchten, Limburg mag wel twee extra marathon vluchten. 
 
9. Agenda NPO Ledenraad zaterdag 21 december a.s. 
Het bestuur stelt voor om Gert Visser en John Bosman te benoemen als afgevaardigde en Ulrich Kögging 
te benoemen als reserve afgevaardigde. De vergadering is hiermee akkoord. 
 
10. Rondvraag 
L. Bruinenberg sr. (0642): De heer Bruinenberg geeft aan dat hij in de duivenwereld nog niets gehoord 
heeft over de afgelopen manifestatie. De jeugd werd hierbij weggedrukt in een hoekje, en zo leek het totaal 
vergeten. Voorzitter: We zullen dit meenemen richting NPO. 
 
11. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering iets voorlopend op de planning net voor de klok van 23:00 uur. 
 
 

Douwe Kuipers, 2e secretaris. 
 


