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

Notulen Algemene Ledenvergadering 23 november 2020 
 
Aanwezig namens het bestuur Afdeling 9: 
Gert Visser (voorzitter), John Bosman (penningmeester) en Arjan van de Willige (secretaris). 
 
 
1. Opening 
 
Voorzitter Gert Visser heet alle kijkers van harte welkom op deze digitale ledenvergadering van Afdeling 9 
Oost-Nederland. We hebben te maken met een bijzondere wijze van vergaderen. Bij elkaar komen is op 
dit moment niet mogelijk maar dankzij de door de overheid ingestelde noodwet Covid-19 kunnen wij toch 
met elkaar vergaderen. Dit alles met de bedoeling om de boel in beweging te houden en om stilstand te 
voorkomen. We voeren deze vergadering uit volgens de gestelde regels. Helaas biedt deze wijze van 
vergaderen geen ruimte voor dialoog. Het was alleen voor de afgevaardigde van elke vereniging mogelijk 
om stemmen uit te brengen en vragen te stellen. Uiteraard krijgt u tijdens deze vergadering de uitslag van 
de stemmingen en krijgt u antwoord op alle gestelde vragen. Sommige vragen zijn meermaals ingediend 
en deze zullen wij gezamenlijk beantwoorden bij het bijbehorende agendapunt. De uitslag van de 
stemmingen maken wij naderhand openbaar om daarmee onze verantwoording af te leggen. 
 
We hebben een bijzonder roerig seizoen achter de rug. Dit had allemaal te maken met de Corona crisis. 
Wij willen graag een compliment geven aan de organisatie, de liefhebbers, de vereniging bestuurders, de 
vervoerders en de NPO werkgroep Covid-19 die het toch mogelijk hebben gemaakt om dit jaar vluchten 
te kunnen organiseren. Er zitten natuurlijk schaduwkanten aan het gebeuren rondom Corona maar we 
hebben ook ontdekt dat er positieve kanten zijn zoals deze digitale wijze van vergaderen. Dit betekent dat 
wij hiermee ervaringen opdoen die in de toekomst mogelijk bruikbaar zijn. 
 
Het nadeel is dat er geen discussies mogelijk zijn. Het voordeel is dat nu alle leden van onze afdeling onze 
ledenvergadering kunnen volgen via de livestream. En een positief punt kan zijn dat wij in de toekomst de 
sociale contacten binnen de vereniging, CC’s en onze afdeling meer gaan waarderen. 
 
Roerig was het dit jaar ook door de bestuurswisseling NPO. We hebben een te lange tijd in onzekerheid 
verkeerd. Een periode die helaas werd opgerekt door een vertragingstactiek van de vorige NPO voorzitter. 
Er is hierdoor veel schade opgelopen en is er veel werk voor het nieuwe NPO bestuur. De belangrijkste 
taak is het vertrouwen binnen de organisatie te herstellen en om een helder beleid neer te zetten. We 
hebben ontdekt dat erop dit punt al een aanzet is. Eén van de punten die veel aandacht krijgt is de 
ontwikkeling van het nieuwe constateersysteem. We zijn blij met de houding om dat niet af te dwingen 
maar om liefhebbers te verleiden om over te stappen en dat het oude systeem bruikbaar zal blijven. Dat 
is zeer geruststellend voor veel liefhebbers. Anders gezegd er komt een nieuw elektronisch constateer 
systeem alleen niet langs de weg van revolutie maar van evolutie. 
 
Het heeft in het verleden ook al eens aan communicatie ontbroken vanuit de NPO. Ook daarin is veel 
verbeterd. Tot nu toe kunnen we niet anders dan lof toe zwaaien. De communicatie is op dit moment 
uitstekend zowel rechtstreeks als via het medium Op de Hoogte. 
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Als afdelingen moeten wij misschien ook de hand in eigen boezem steken. De afdelingen en verenigingen 
moeten ook aan de toekomst werken en meebewegen met de maatschappelijke veranderingen. We 
moeten het hoofd bieden aan de steeds weer nieuwe uitdagingen zoals we afgelopen seizoen hebben 
ondervonden. Er wordt gewerkt aan sportievere vlieggebieden, eerlijker spel en misschien een nieuwe 
sector indeling. Met dit alles moeten wij over onze eigen grenzen durven heen te kijken. 
 
Tot slot zegt de voorzitter dank aan al degene die in dit lastige jaar het vliegen weer mogelijk hebben 
gemaakt. Alles bij elkaar hebben wij toch nog een redelijk seizoen gehad. Zeker omdat wij afhankelijk 
hadden gedacht dat wij niet aan de bak zouden komen. Deze dank gaat ook uit aan zijn mede bestuurders 
hier en thuis en aan de leden van de Vervoer- en Lossingscommissie en de Jeugdcommissie. Daarmee 
verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
2. Appél Afgevaardigden 
 
Voor deze vergadering hebben zich 64 van de 65 verenigingen aangemeld. P.V. (0613) Rode Doffer 
Harbrinkhoek heeft zich op voorhand afgemeld. Van de 64 verenigingen hebben 54 afgevaardigden de 
moeite genomen om aan deze digitale vergadering deel te nemen. 
 
Van P.V. (0604) Luchtsport Almelo en P.V. (0823) Vredesbode Didam heeft een ander lid dan de 
afgevaardigde een reactie uitgebracht. We kunnen van deze twee vereniging daarom niet de uitgebrachte 
stemmen laten meetellen. Wel zullen wij de door hen gestelde vragen behandelen. Met P.V. (0642) 
Luchtreizigers Glanerbrug, P.V. (0646) Reggevliegers Goor en P.V. (0658) Snelvlucht Hengelo is er wel 
contact geweest. We kunnen alleen hun reacties niet overnemen omdat ze in eerste plaats niet op de 
juiste wijze zijn ingeleverd. Daarnaast komt de vraagstellingen niet overeen en zijn de antwoorden 
onvolledig. 
 
Van P.V. (0629) Stadsveld Enschede, P.V. (0693) Luchtbode Enter, P.V. (0863) Roderlo Ruurlo, P.V. (0869) 
Gevleugelde Vrienden Winterswijk en P.V. (0870) C.P.L. Silvolde heeft de afgevaardigde niet gereageerd. 
 
Dit betekent dat er voor deze vergadering 85 van de 107 stemmen officieel en via de juiste weg zijn 
uitgebracht. 
 
We willen het afwijzen van de uitgebrachte stemmen door P.V. (0604) Luchtsport Almelo en P.V. (0823) 
Vredesbode Didam graag nader toelichten en uitleggen hoe het e.e.a. werkt met de benoeming van de 
afgevaardigden. 
 
Conform artikel 23 van onze statuten benoemd de algemene ledenvergadering van elke basisvereniging 
twee afgevaardigden en één reserve afgevaardigde. Van de benoemde afgevaardigden bezoeken twee 
personen de algemene ledenvergadering van onze afdeling. Eén daarvan is gerechtigd om de stemmen uit 
te brengen en eventuele vragen te stellen namens de vereniging. 
 
De aanwezigheid van de afgevaardigde wordt normaliter middels een presentielijst, ook wel geloofsbrief 
genoemd, vastgelegd. Omdat deze ledenvergadering digitaal plaatsvind heeft de aanmelding van de 
afgevaardigde ditmaal per mail plaatsgevonden. Hierdoor mogen alleen de aangemelde afgevaardigden 
de stemmen uitbrengen en vragen stellen namens de vereniging. Omdat van P.V. (0604) Luchtsport Almelo 
en P.V. (0823) Vredesbode Didam de afgevaardigde zelf niet heeft gereageerd kunnen wij de uitgebrachte 
stemmen niet aannemen. 
 
3. Notulen ledenvergadering Afdeling 9 gehouden op 27 februari 2020 
 
Op en aanmerkingen op de notulen: 
Er zijn geen op- en aanmerkingen binnengekomen op de notulen van onze ledenvergadering welke op 27 
februari jl. is gehouden. Onder dankzegging aan onze secretaris worden de notulen hierbij vastgesteld. 
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Naar aanleiding van de notulen zijn er de volgende vragen gesteld: 
P. Steenwelle (0617) geeft aan dat het Duivensportcentrum Borne geen behoefte heeft aan een 
contactpersoon en dat ze alle vertrouwen hebben in het bestuur, lossing- en vervoerscommissie. J. Lassche 
(0633) vraagt hoe het staat met de inspraak/overleg groep en V. de Harder (0801) vraagt naar de status 
van de zogenaamde Sportcommissie. 
De afspraak is gemaakt dat er vanuit de verenigingen in Afdeling 9 Noord en de verenigingen in Afdeling 9 
Zuid contactpersonen kunnen worden aangewezen. Daarover moeten de verenigingen het wel mee eens 
zijn, want statutair zijn de verenigingen de enige bestuurslaag binnen de afdeling. Het idee van 
contactpersonen is ontstaan uit de behoefte van met name de voormalige Kring 3, die geïnformeerd wil 
worden in geval er bijvoorbeeld door omstandigheden moet worden uitgeweken naar een andere 
losplaats. Als bestuur hebben we er geen moeite mee om in dergelijke gevallen met de contactpersonen 
overleg te voeren alvorens tot ons uiteindelijke besluit te komen. Het idee van een sportcommissie is in 
dit verband wel aan de orde geweest, maar bleek niet werkbaar omdat er dikwijls snelle beslissingen nodig 
zijn. Met twee contactpersonen lukt dat nog, met een hele commissie niet. Tijdens de ledenvergadering 
in februari is er afgesproken dat voor Zuid met G. van den Bovenkamp als contactpersoon contact kan 
worden opgenomen. Er is hierbij aangegeven dat wanneer Noord ook een contactpersoon wenst ze dit in 
onderling overleg moeten regelen. We hebben vervolgens bericht ontvangen dat E. Doldersum door hen 
is benoemd als contactpersoon van Noord. Achteraf blijkt dat hierover wel de nodige discussie is. Dit 
gezien de reacties die zijn binnengekomen, ook buiten deze vergadering om. Het lijkt het bestuur 
verstandig om dit onderwerp opnieuw te bespreken tijdens onze voorjaarsvergadering van 2021. We 
adviseren zowel Noord als Zuid om hierover voor onze volgende ledenvergadering alvast met elkaar van 
gedachten te wisselen zodat we voor het seizoen 2021 heldere afspraken kunnen maken.  
 

G. Gortemaker (0622) vraagt wat de status is van de nieuwe hal bij Steghuis. 
Door de Corona perikelen is de start van de bouw vertraagd. Steghuis heeft ons vandaag laten weten dat 
de goedkeuring en vergunningen toevallig vanochtend zijn binnengekomen. De aannemer verwacht gelijk 
in het nieuwe jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden, te kunnen beginnen. Afhankelijk van het 
weer is de verwachting dat wij eind maart of begin april over de nieuwe hal kunnen beschikken. 
 

M. Evers (0823) geeft namens de Vredesbode Didam aan dat ze zich oneerlijk behandeld voelen met 
betrekking tot professionele duivensport. Ze geven aan dat er binnen CC-8 twee leden zijn die de meeste 
duiven inkorven en de duivensport op professionele wijze beoefenen. Het is voor de leden uit CC-8 
hierdoor steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven. Ze vragen daarbij of wij hier voor het seizoen 2021 
nog naar gaan kijken. Verder merken ze op dat het behoud van minimaal 5 deelnemers goed is voor het 
behoud van verenigingen maar dat dit het wel fraude gevoeliger maakt. 
Binnen de duivensport kennen wij geen onderscheid tussen professionals en amateurs. De spelgebieden 
van onze afdeling zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Het is niet mogelijk om leden die 
de duivensport op professionele wijze beoefenen uit te sluiten van deelname. Naar inzicht van het bestuur 
is het niet mogelijk om in reglementen te gieten om in geval er twee of meerdere  sterk spelende 
liefhebbers in één CC spelen, deze te spreiden over meerdere CC's. Elke CC heeft wel enkele sterkere 
spelers die mogelijk ook professioneel bezig zijn. Landelijke voorstellen via de commissie eerlijk spel zijn 
vorig jaar nog afgeketst omdat men het bij het oude wilde laten. Als bestuur zien wij dan ook geen 
aanleiding om hiervoor het seizoen 2021 opnieuw naar te gaan kijken tenzij het landelijk opnieuw ter 
sprake wordt gebracht. Wat betreft de fraude gevoeligheid. Het is de taak voor ons samen om hierop te 
letten. Mocht u als vereniging zaken constateren die in strijd zijn met de reglementen dan horen wij dit 
graag van u. Want alleen samen kunnen wij misstanden gaan voorkomen. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Terugblik seizoen 2020: 
In het openingswoord heeft de voorzitter hier al uitgebreid aandacht aan gegeven. Om niet in herhaling 
te vallen zullen wij het hierbij laten. Wel willen wij nog onze kampioenen van harte feliciteren met hun 
behaalde succes. We hopen dat onze kampioenenhuldiging, die is verplaats naar 13 maart 2021, kan 
doorgaan zodat wij onze kampioenen dan op een waardige wijze in het zonnetje kunnen zetten. 
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Voorlopige vervoerscijfers 2020: 
Penningmeester John Bosman geeft een korte toelichting op de voorlopige vervoerscijfers. In 2020 werden 
er 487.560 duiven vervoerd. Ondanks dat er in 2020 minder vluchten zijn geweest is het verval in het aantal 
vervoerde duiven gering. De opbrengsten van de vrachtgelden waren €385.000 en de kosten waren 
ongeveer €342.000. Dit levert een voorlopig resultaat op van €43.000 positief. 
Naar aanleiding van de voorlopige vervoercijfers is er volgende opmerking en vraag en binnengekomen. 
E. Wiersma jr. (0337) geeft aan dat het een keurig resultaat is met een gering verval in aantal vervoerde 
duiven ondanks het mindere aantal vluchten. G. Kreijkes (0680) vraagt of wij een toelichting kunnen geven 
op wat er allemaal onder de overige kosten valt. Het gaat hierbij om een bedrag van €120.000,-. 
De penningmeester geeft aan dat hieronder de volgende kosten vallen: Brandstoffen (Iveco's) €4.000, 
leasekosten nieuwe Iveco €13.500, onderhoudskosten wagenpark €32.000, kosten algemeen bestuur 
€5.000, stalling kosten wagenpark €15.500, lossingsvergunningen €7.500, schoonmaken containers 
€5.600, overladen €7.500, belastingen en verzekeringen €11.500, telefoonkosten €4.500, voer en water 
€3.000, kosten commissies €1.000, vergoeding functionarissen €2.000, wedvluchtbegeleiding €4.100 en 
de overige kosten zijn €3.300. Met elkaar kom je dan op €120.000 uit. 
 
5. Bestuursverkiezing 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Ulrich Kögging. 
Voorafgaand aan de vergadering hebben wij als dagelijks bestuur contact gehad met Ulrich om hem te 
bedanken voor zijn inzet. Ulrich heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor met name het 
vervoer. En dan met name de aanschaf van de nieuwe Iveco en de klimaatmetingen in de containers. De 
klimaatmetingen zijn voor het bestuur een zeer belangrijk gebeuren. We zullen dit dan ook blijven doen. 
Richting de NPO hebben wij erop aangedrongen om dit ook landelijk op te pakken en hierbij over te gaan 
tot certificering van de containers zodat wij er steeds zekerder van zijn dat onze duiven op een goede 
manier naar de losplaatsen worden vervoerd. 
Ulrich was iemand die bekend stond om zijn verlangen naar uniformiteit, stabiliteit en continuïteit binnen 
de duivensport. De voorzitter geeft aan zich daar wel iets bij te kunnen voorstellen. Duivensport is nogal 
ingewikkeld en wij willen nog wel eens afwijken van regels of regels ombuigen. Ulrich was er altijd 
voorstander van om daar toch een behoorlijke rechte lijn in te volgen. Dat heeft ons in ieder geval wel 
geholpen. Eén van Ulrich zijn wensen was om tot een meer jaren beleid te komen waarin de uniformiteit 
en de stabiliteit vorm krijgt. Als bestuur zullen wij dit zeker meenemen. Hoe lastig dit ook zal worden. 
De voorzitter bedankt ook via deze weg Ulrich van harte voor zijn inzet. Als blijk van waardering hebben 
wij Ulrich vandaag een bos bloemen laten bezorgen. Zodra de Covid-19 regels het weer toe laten zullen 
wij als bestuur nog officieel afscheid van Ulrich gaan nemen. 
 
Aftredend en herkiesbaar is de heer Arjan van de Willige. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld 
waardoor onze secretaris conform statuten artikel 18.3 per acclamatie wordt herbenoemd. 
 
Als  kandidaat bestuurslid heeft Erik Wilmink uit Enschede zich aangemeld als bestuurslid Afdeling 9. Het 
bestuur heeft inmiddels een goed gesprek met Erik achter de rug en heeft alle vertrouwen in een plezierige 
samenwerking. We zijn blij met zijn kandidaatstelling en heten Erik dan ook van harte welkom. Er zijn geen 
tegenkandidaten waardoor wij Erik conform statuten artikel 18.3 per acclamatie benoemen tot bestuurslid 
van Afdeling 9. De voorzitter heet Erik ook vanaf deze plaats van harte welkom en feliciteert hem met zijn 
benoeming. 
 
Er zijn de volgende reacties binnengekomen: 
E. Wiersma jr. (0337) wenst Erik Wilmink namens P.V. de Stormvogels Sibculo veel succes. Dit wensen ze 
uiteraard ook de overige bestuursleden toe. A. Jansen (0841) bedankt de heren en geeft aan het fijn te 
vinden dat Arjan doorgaat en Erik het bestuur komt versterken. Hij wenst allen veel succes. 
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6. Bestuursvoorstellen 
 
Het bestuur heeft voor deze vergadering twee voorstellen ingebracht. We zullen ze per voorstel 
behandelen. Als eerste het voorstel om voortaan maar twee Noord-Zuid vluchten te organiseren op de 
vitesse en natour. Gedurende de afgelopen twee jaar zijn wij, mede door de reacties die wij hierop hebben 
gehoord, tot de conclusie gekomen dat het aantal Noord-Zuid vluchten op de vitesse en natour teveel is. 
Een afdelingslossing zorgt voor betere spreiding van de prijzen waardoor de wind minder invloed heeft op 
het verloop. Een gunstige bijeenkomst is dat de duiven dan ook gezamenlijk worden vervoerd kunnen 
worden en dit mogelijk kan gaan besparen in de kosten. Er zijn een aantal reacties op ons voorstel 
binnengekomen. 
 
R. Wijering (0667) geeft aan dat de derde Noord-Zuid vlucht is ingesteld om Noord niet gelijk op grote 
afstanden te zetten. Hij geeft aan zich niet te kunnen vinden in ons voorstel. J. Mulder (0673) geeft aan 
dat de Snelpost Neede één Noord-Zuid vlucht op de vitesse voldoende vind. G. van den Bovenkamp (0832) 
geeft aan graag te zien dat de derde Noord-Zuid vlucht voor de natour op het programma blijft bestaan. 
Dit i.v.m. de vele jonge duiven die op de natour worden gespeeld. 
 
De uitslag van de stemming over dit voorstel is helder. 59 stemmen zijn voor het bestuursvoorstel, 22 
stemmen zijn tegen en er zijn 4 onthoudingen van stem. We zien naar aanleiding hiervan geen reden om 
de reacties die zijn binnengekomen nader te behandelen en/of hieraan gehoor te geven. 
 
Ons tweede voorstel gaat over het toevoegen van het hokkampioenschap aan de 
afdelingskampioenschappen. Dit  kampioenschap wordt landelijk al sinds 2013 vervlogen. Dit in plaats van 
het onaangewezen kampioenschap.  Als bestuur zijn wij van mening dat uniformiteit binnen de 
duivensport wenselijk is. We willen alleen de oude schoenen niet weggooien voordat de nieuwe zijn 
ingelopen. Naar aanleiding van ons tweede voorstel zijn er de volgende vragen gesteld. 
 
E. Wiersma jr. (0337) merkt op geen problemen te hebben met het toevoegen van dit kampioenschap. We 
moeten alleen oppassen dat er niet teveel kampioenschappen komen. Hij merkt daarbij op dat aandacht 
voor de kampioenen belangrijk blijft. B. Geerdink (0608) geeft aan graag te zien dat het aantal duiven van 
het verenigingsniveau gaat tellen en niet het mindere aantal duiven dat op niveau 2 en hoger kan worden 
gespeeld. E. Doldersum (0611) merkt op dat in de uitslagen waaruit de punten worden gehaald wel 
voldoende deelname moet zijn. Anders zijn leden bij voorbaat kansloos. Dit zou te zien zijn bij in de 
Nationale kampioenschappen. Leden uit een kleine CC met weinig duiven kunnen minder prijzen en 
daardoor minder punten behalen.  
 
Het tweede bestuursvoorstel is ook aangenomen met ruime meerderheid van stemmen. Er waren 78 
stemmen voor het voorstel en 7 tegen. Er waren geen onthoudingen. Als bestuur zullen wij nog wel gaan 
kijken uit welke uitslagen voortaan het beste de punten kunnen worden gehaald. Hierop komen wij tijdens 
de voorjaarsvergadering terug. 
 
7. Verenigingsvoorstellen 
 
Van P.V. (0652) Onze Sport Haaksbergen, P.V. (0654) Vitesse Nijverdal, P.V. (0662) Luchtreizigers Hengelo, 
P.V. (0676) Snelvlucht Oldenzaal, P.V. (0818) C.L.V. ’s-Heerenberg, P.V. (0823) Vredesbode Didam en P.V. 
(0841) Ons Genoegen Ulft zijn er diverse voorstellen bij ons binnengekomen. Wij hebben deze voorstellen 
met ons preadvies met u gedeeld. We zullen dan ook niet alle voorstellen volledig gaan behandelen. Alleen 
de voorstellen die in stemming worden gebracht zullen wij behandelen met de daarbij behorende vragen. 
Daarnaast willen wij een paar punten nog kort toelichten. 
 
Via een opmerking heeft J. Lassche (0633) aangegeven dat hij graag zou zien dat er tijdens 
afdelingsvluchten minimaal 5 inkorvende deelnemers blijft toegestaan. Dit sluit aan bij het voorstel van 
P.V. (0662) de Luchtreizigers Hengelo.  
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We zijn van mening dat wij het minimale aantal deelnemers dat is vastgelegd in de NPO-reglementen 
moeten volgen. Op dit moment is dat 5 voor de afdelingsvluchten en 7 voor de Nationale en sectorale 
vluchten. In haar beleidsnota geeft het NPO-bestuur aan kleine verenigingen zolang mogelijk in stand te 
willen houden. Wij sluiten ons daar als bestuur graag bij aan, mede door het minimum aantal inkorvende 
leden op 5 te houden. 
 
Als reactie op ons preadvies betreffen het ophalen van de duiven bij P.V. (0662) Luchtreizigers vraagt R. 
Borneman (0843) of er kan worden nagedacht over een abonnement waarmee kleinere verenigingen die 
geen 100 duiven inkorven toch hun duiven kunnen laten ophalen. 
In het kader van kostenbesparing zijn er in onze ledenvergadering afspraken gemaakt over welke 
verenigingen wel en niet worden opgehaald. Hierbij is de drempel gelegd op minimaal 100 duiven voordat 
de vereniging in aanmerking komt om te worden opgehaald. Dit wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. We 
zien geen mogelijkheden voor een abonnement. Dit omdat de kosten hiervan te hoog zullen gaan uitvallen. 
Eén container extra inzetten alleen voor het ophalen kost al snel €450,- per avond. Helaas is het niet anders 
dan dat kleinere verenigingen hun duiven moet blijven aanleveren. Wel kunt u tijdens dubbelvluchten 
overwegen om gebruik te gaan maken van de regeling samen inkorven en in eigen clublokaal afslaan. U 
hoeft dan bijvoorbeeld tijdens een afdeling dagfondvlucht geen duiven aan te voeren maar kunt de klok 
dan wel in eigen clublokaal afslaan gelijktijdig met een andere vlucht die u wel hebt ingekorfd. 
 
De vier voorstellen die in stemming zijn gebracht zullen we per punt, met de daarbij behorende vragen 
behandelen. Als eerste het voorstel van P.V. (0652) Onze Sport Haaksbergen om voortaan alleen gebruik 
te maken van losplaatsen die zuidelijk zijn gelegen. Op dit voorstel zijn de volgende vragen en opmerkingen 
binnengekomen. 
 
G. Heerkes (0621) merkt op dat de Luchtsport Vroomshoop voor het meer lossen in de lijn met Afdeling 
10 en 11, dus zuidelijker, is. Th. Hutten (0683), merkt op dat wij de duiven in Nederland nimmer moeten 
lossen in de provincie Limburg i.v.m. de Maas en in  België nimmer in de Ardennen. Bij bewolkt weer steeds 
late of uitgestelde lossingen. Daarom adviseert de heer Hutten ook om in Frankrijk zo zuidwestelijk 
mogelijk lossen zodat de duiven niet over de Ardennen heen hoeven te vliegen. V. Harder (0801) vraagt of 
wij duidelijkheid willen geven over hoe wij recht willen gaan doen aan de stemverhouding en vraagt deze 
uitkomst voor een langere periode vast te leggen zodat wij dit niet jaarlijks opnieuw hoeven te bespreken. 
 
Uit de uitslag van de stemming blijkt dat er 20 stemmen voor zijn en 60 tegen het voorstel van P.V. Onze 
Sport. Daarnaast zijn er 5 onthoudingen van stem uitgebracht. Gezien deze stemverhouding denken wij 
met een verhouding van ongeveer 1 zuidelijke vlucht tegenover 3 op de overige vlieglijnen recht te doen 
aan de uitkomst. We willen hierbij wel opmerken dat de losplaatsen die wij gebruiken doorgaans in de 
middenweg van de beide uiterste vlieglijnen liggen. We zijn het eens met de heer de Harder en zullen in 
een volgende vergadering voorstellen om dit onderwerp voor een langere periode vast te leggen. 
 
Voorstel 2 gaat over de inkorfbeperking. Hierover zijn de volgende vragen en opmerkingen 
binnengekomen. 
 
E. Wiersma jr. (0337) vraagt om de lijn van de NPO hierin te volgen. Tevens verzoekt hij dit een seizoen 
later pas in te voeren zodat men met het aantal te kweken jonge duiven rekening kan houden. M. Evers 
(0823) en R. Borneman (0843) merken op dat de inkorfbeperking niet moet gaan gelden voor de 
invliegduiven en wij hierin de landelijke trend moeten volgen. 
Vooralsnog staat het besluit van onze Algemene Ledenvergadering over de inkorfbeperking vast. Die geldt 
voor alle duiven. Er is door onze Algemene Ledenvergadering destijds besloten deze inkorfbeperking door 
te voeren, ook al wordt dat landelijk niet overgenomen. We wachten de ontwikkelingen op landelijk niveau 
verder af en zullen aan de hand daarvan nadere stappen overwegen. 
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V. de Harder (0801) geeft aan dat er met betrekking tot de inkorfbeperking er zoveel spraakverwarring en 
onduidelijkheid is dat de essentie van de discussie uit het oog verloren wordt. De Harder geeft aan dat 
iedereen de prof zijn brood gunt en de liefhebber zijn knappe prestatie. Wat de "gewone" liefhebber wil 
is zichzelf zonder zich te hoeven ergeren, terugzien op de uitslag. Er zijn daarin veel factoren op te noemen 
die de liefhebber zelf kan beïnvloeden. Onze sport is echter zo ontwikkeld dat er ook veel factoren een rol 
spelen waar de liefhebber zelf geen invloed meer op heeft. Door de loop der jaren is er echter één voorstel 
wat wellicht nog het meest de sportiviteit en de beleving van elke liefhebber recht doet en dat is het idee 
van de heer A. Schaerlaeckens. Namelijk het idee om met twee uitslagen per vlucht te gaan werken. In de 
hoofduitslag komt een ieder met zijn eerste vastgestelde 20 of 30 duiven. In de tweede uitslag komen alle 
ingekorfde duiven. De Harder vraagt of wij dit voorstel  landelijk onder de aandacht willen brengen. 
 
De uitslag van de stemming laat zien dat 17 stemmen het voorstel van P.V. (0654) Vitesse Nijverdal om de 
inkorfbeperking af te schaffen ondersteunen. Het voorstel van P.V. (0841) Ons Genoegen om de aantallen 
te verlagen naar 75 oude en 150 jonge duiven heeft 16 stemmen opgeleverd. Naast 8 onthoudingen van 
stem waren er 44 stemmen tegen beide voorstellen. 
 
Het idee van twee uitslagen kan aanspreken. We weten alleen vanuit de werkgroep eerlijke spel dat 
hiervoor in het verleden geen draagvlak was. Tijdens de komende NPO-ledenraad wordt erover gesproken 
om een landelijke inkorfbeperking in te voeren zoals deze dit jaar al in onze afdeling gelde. Gezien de 
uitkomst van onze vergadering zullen wij dit ondersteunen. Er zal ergens een grens getrokken moeten 
worden getrokken om uitwassen te voorkomen, anders gaat de sport voor de kleinere liefhebbers kapot. 
Mocht het nog ergens ter spraken komen dan zullen het idee van de twee uitslagen aan de NPO 
voorleggen. 
 
Voorstel 3 is van P.V. (0676) de Snelvlucht Oldenzaal. Deze stellen voor om voortaan nog maar één 
sectorvlucht (alleen de laatste) tijdens de jonge duiven vluchten te organiseren. Over dit voorstel zijn de 
volgende vragen en opmerkingen binnengekomen. 
 
V. de Harder (0801) geeft aan al middels een amendement te hebben gereageerd op dit voorstel. Hij geeft 
aan dat zijn vraag, waar staat het in de reglementen, onvoldoende beantwoord is. 
De Nationale en sectorale vluchten worden georganiseerd door de NPO. Hetzelfde geldt voor de Nationale 
kampioenschappen. De regels die hiervoor gelden staan niet uitgebreid in de reglementen omschreven 
maar worden tijdens de NPO-ledenraad vastgesteld. In het verleden was het altijd zo dat de Nationale en 
sectorale vluchten verplicht moesten meetellen. Wanneer wij dan zelf een vlucht naast de Nationale of 
sectorale vlucht zouden organiseren zou deze niet meetellen omdat de Nationale of sectorale vlucht al 
verplicht meetelde. Met het nieuwe Nationale vliegprogramma staan ook de vluchten vast welke voor de 
Nationale kampioenschappen meetellen. Ook nu geldt dat wij wel een extra vlucht mogen organiseren 
maar dat voor de Nationale kampioenschappen alleen de Nationale of sectorale vlucht blijft tellen. 
 
De Harder vraagt verder naar de status van de amendementen en hij vraagt in hoeverre deze in stemming 
worden gebracht. 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij de voorstellen. Alleen de amendementen die hiervoor geschikt zijn zullen 
wij in stemming brengen. 
 
E. Doldersum (0611) geeft aan dat het van belang is om te weten hoe de sectoren er in de toekomst uit 
gaan zien. Hij geeft daarbij aan dat de huidige sector 3 wordt gescheiden door de Veluwe en dat deze 
wordt vermeden door het overgrote deel van de duiven. J. Lassche (0633) geeft aan dat zolang sector 3 
bestaat uit Afdeling 7 t/m 9 zijn vereniging voorstander is van het voorstel van P.V. de Snelvlucht 
Oldenzaal. J. Mulder (0673) geeft aan geen sectorvluchten midfond en jonge duiven te willen voordat er 
een nieuwe sectorindeling is. G. Spitshuis (0676) wil aan hun voorstel nog toevoegen dat sectorvluchten 
in de huidige samenstelling gaat te koste van de deelname. 
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Uit de uitslag van de stemming blijkt dat er 50 stemmen tegen het voorstel van P.V. Snelvlucht zijn en 27 
stemmen voor het voorstel. Verder waren 8 onthoudingen van stem. 
 
Het laatste verenigingsvoorstel dat in stemming is gebracht komt van P.V. (0818) C.L.V. ’s-Heerenberg. 
C.L.V. stelt voor om Zeddam voortaan bij CC-7 in te delen. Naar aanleiding van dit voorstel heeft P.V. (0874) 
Koerier Zelhem een amendement ingeleverd. Verder zijn de volgende vragen en opmerkingen op dit 
voorstel binnengekomen. 
 
E. Doldersum (0611) merkt op dat de huidige indeling in onze ledenvergadering is vastgesteld met 
meerderheid van stemmen. Deze jaarlijks wijzigen iets niet wenselijk. P. Steenwelle (0617) merkt op er 
voorstander te zijn van behoud van leden. Ze vinden het bijzonder om dit onderwerp bij alle verenigingen 
in stemming te brengen. Dit was vorig jaar niet mogelijk. 
Het bestuur is ook nu van mening dat het eigenlijk alleen een CC-7 en CC-8 aangelegenheid is. Dit was 
alleen zo niet in stemming te brengen. We vertrouwden er verder op dat de verenigingen die het niet 
aanging zich zouden onthouden van stemming. Dit heeft een groot gedeelte dan ook gedaan. 
 
J. Ekkel (0686) merkt op het argument van het bestuur op het amendement van P.V. (0874) Koerier Zelhem 
te begrijpen. Hij wil het bestuur alleen waarschuwen dat dit geen opening moet bieden voor de toekomst 
en verzoekt het bestuur hiermee zorgvuldig om te gaan. 
 
De uitslag van dit voorstel luidt in afdelingsverband 38 voor, 7 tegen en 40 onthoudingen. Als we naar de 
uitkomst van CC-7 en CC-8 kijken dan zijn er 8 voor, 1 tegen en 1 onthouding. Gezien deze uitslag wordt 
besloten om Zeddam per seizoen 2021 bij CC-7 in te delen. 
 
8. Vliegprogramma 2021 
 
Voor het vliegprogramma 2021 zijn er amendementen van P.V. (0673) Snelpost Neede en P.V. (0832) 
Vriendenkring de Bode Doetinchem binnengekomen. We hebben u deze toegezonden met onze 
bevindingen. Verder zijn er de volgende vragen en opmerkingen binnengekomen. 
 

E. Doldersum (0611) geeft aan dat het van belang is dat een vliegprogramma zolang mogelijk spel biedt 
aan iedereen. P. Steenwelle (0617) geeft aan dat het Duivensportcentrum Borne tijdens de 
trainingsvluchten van de jonge duiven en natour met CC-3 mee wil. 
Het verzoek van het Duivensportcentrum Borne zullen wij meenemen naar de voorjaarsvergadering zodat 
wij hierover eerst kunnen overleggen. 
 

J. Lassche (0633) en M. Weghorst (0679) geven aan dat in het voorstel vliegprogramma wordt ingekorfd 
voor een midfondvlucht op Hemelvaartsdag. 
We hebben inderdaad toegezegd dat wij er in de toekomst rekening mee proberen te zullen houden. We 
zijn hierbij wel afhankelijk van de NPO omdat wij dan dispensatie nodig hebben om naar Peronne te mogen 
gaan. We zeggen u toe dat wij op dit onderwerp tijdens de voorjaarsvergadering zullen terugkomen. 
 

J. Mulder (0673) geeft aan dat P.V. Snelpost Neede niet naar Péronne wil. Verder stelt het voor om de 
regio’s te laten kiezen tussen Venlo/Beek en Donk en Maaseik/Budel. 
Regio’s hebben geen bestuurlijke bevoegdheden. De Snelpost Neede maakt als enigste een opmerking 
over deze losplaatsen. We zullen daarom de losplaatsen dan ook niet wijzigen. 
 

V. Bonnes (0675), G. Spitshuis (0676) en (0683) Th. Hutten vragen of wij meer rekening willen houden met 
de afstanden van de dagfondvluchten. Ze geven aan dat het voor de langste afstand ook leuk moet blijven. 
De voorgestelde afstanden zijn te ver. 
We zijn van mening dat er met de gekozen losplaatsen voldoende rekening wordt gehouden met de 
langste afstand. De meeste afdelingen kennen dezelfde of zelfs nog grotere afstanden. In het overleg dat 
in de sector hierover nog plaatsvind zullen wij proberen om niet verder te gaan dan de nu genoemde 
losplaatsen. 
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D. Voortman (0681) geeft aan graag te zien dat de sectorvluchten op de midfond en jonge duiven pas 
worden vervlogen nadat er een nieuwe sectorindeling is. 
Als bestuur deling wij deze mening alleen kunnen wij niet anders dan de landelijke uitkomst volgen. 
 
M. Evers (0823) geeft aan dat er geen ochtendlossing marathon in het programma is opgenomen. Hij geeft 
daarbij aan dat dit een uitdrukkelijke wens zou zijn geweest een week voor Bergerac. 
Het voorgestelde Nationale vliegprogramma is opgesteld op basis van input vanuit de sectie marathon. 
Kennelijk is een ochtendlossing geen uitdrukkelijke wens meer. 
 
G. van den Bovenkamp (0832) geeft aan tegen de losplaats Arlon en Dizy-le-Gros te zijn. Arlon ligt voor 
hem te oostelijk en daarvoor zou hij graag naar Chimay gaan. Voor Dizy-le-Gros zou hij graag naar Laon 
gaan omdat dit een paar kilometer meer afstand heeft. Verder zou hij graag zien dat de eerste jonge 
duivenvlucht Tongeren van Zuid wordt gewijzigd in Heusden-Zolder en vraagt hij waarom Dax geen 
Nationale vlucht is. 
Zoals al eerder aangegeven is Chimay niet geschikt voor onze afdeling. Mochten we naar aanleiding van 
het filmpje dat u ons heeft toegestuurd een geschikte losplaats vinden in Chimay dan is een wijziging voor 
ons bespreekbaar. Het filmpje van Chimay is alleen niet van de officiële losplaats. We willen dan ook eerst 
duidelijkheid hebben of wij op de getoonde locatie mogen lossen. Van de nieuwe losplaats in Laon horen 
wij berichten dat dit bij nat weer een slechte ondergrond heeft waarin de wagens gemakkelijk komen vast 
te zitten. Van Dizy-le-Gros weten we dat het een mooie losplaats is en over voldoende afstand beschikt 
voor al onze leden. We zullen Dizy-le-Gros dan ook niet wijzigen in Laon. Als Heusden-Zolder in het 
betreffende weekend beschikbaar is zullen wij dit wijzigen. Het e.e.a. is hierbij afhankelijk van de eventuele 
speedway wedstrijden. Dax blijft wel een Nationale vlucht maar is alleen niet meegenomen in het voorstel 
voor de nieuwe opzet van de Nationale concoursen omdat in het voorstel per onderdeel maximaal twee 
vluchten zijn opgenomen. 
 
A. Jansen (0841) vraagt of wij de jonge duivenvlucht Morlincourt willen wijzigen in Châlons en Champagne. 
Dit om een betere verdeling te krijgen in het aantal oostelijke en westelijke vluchten. 
U bent de enige vereniging die dit verzoek heeft ingeleverd. We gaan er vanuit dat alle andere verenigingen 
daarom achter ons voorstel staan. Daarnaast was de losplaats Châlons en Champagne andere jaren in de 
maand augustus niet beschikbaar. Dit i.v.m. een beurs die op het terrein plaatsvond. We zullen 
Morlincourt dan ook niet wijzigen. 
 
De uitslag van de stemming luid als volgt. 15 stemmen voor het NPO-programma, 53 stemmen voor het 
amendement van onze afdeling, 15 stemmen geven aan geen voorkeur te hebben tussen beide 
voorstellen. Er zijn geen tegen stemmen en er zijn 2 onthoudingen van stem. De overgrote meerderheid 
blijkt voor het voorstel dat wij als afdeling hebben ingediend te zijn. Het is alleen komende zaterdag 
afwachten of dit ook het vliegprogramma voor 2021 zal worden. We gaan het vliegprogramma dat 
komende zaterdag tijdens de NPO-ledenraad wordt aangenomen vervliegen in 2021. 
 
9. Agenda NPO Ledenraad zaterdag 28 november a.s. 
 
Zoals u in deze stukken heeft kunnen lezen zijn er diverse voorstellen die worden behandeld. Van een 
drietal voorstellen hebben wij uw mening gevraagd. Het betreft de NPO voorstellen van het 
losplaatsenbeleid en de nieuwe opzet voor de Nationale concoursen. Daarnaast hoorden wij graag hoe u 
tegen ons eigen voorstel betreffende een nieuwe sector indeling aankeek. 
 
Voordat wij de drie voorstellen waarover gestemd is behandelen willen wij eerst enkele andere 
opmerkingen behandelen. J. Mulder (0673) geeft namen P.V. Snelpost Neede aan tegen de wisseling van 
het IWB te zijn. En over het Hitteprotocol merkt Mulder op dat het dierenwelzijn op één moet staan en hij 
vraagt zich af of het vervoeren van de duiven boven de 35 graden wel acceptabel is. 
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Het bestuur deelt de mening van de Snelpost niet. De laatste jaren heeft het IWB teveel steken laten vallen 
waardoor ze hun geloofwaardigheid zijn verloren. We zijn blij dat het nieuwe NPO-bestuur heeft 
doorgetast en voor een nieuw IWB met ondersteuning van ZIMOA heeft gekozen. Of het verantwoord is 
om duiven met temperaturen boven de 35 graden te vervoeren kunnen wij niet beoordelen. Dit is een 
taak voor de WOWD. Deze doen onderzoek naar het welzijn van onze duiven. 
 
V. de Harder (0801) heeft een opmerking over het bestuursmodel. Het betreft de posities van de secties 
en hun stemrecht. De Harder geeft aan dat wij wellicht kunnen aanvullen dat er ook geen motie van 
wantrouwen mag zijn aangenomen tegen het zittende sectie bestuur. 
Het bestuur vindt dit een verstandige toevoeging. Zoals u al aangeeft komt dit onderwerp komend voorjaar 
op de NPO-ledenraad terug. We zullen erop toezien dat hierover een opmerking wordt opgenomen. 
 
Dan de voorstellen die wij in stemming hebben gebracht. Als eerste de vragen en opmerkingen over het 
losplaatsen beleid. J. Lassche (0633) geeft aan dat het losplaatsenbeleid nog wel vragen heeft en hij 
hierover graag eerst een discussie wil. Hij geeft als voorbeeld aan wat valt er allemaal buiten het reguliere 
programma. Zijn dit de trainingsvluchten voor de marathon of ook een groep liefhebbers die samen gaan 
africhten. 
Onder het losplaatsenbeleid vallen alle vluchten waarvoor een lossingsvergunning is aangevraagd of 
aangevraagd behoord te worden. 
 
B. ten Barge (0652) merkt op dat het algemeen belang van de duivensport is dat wij goede losplaatsen 
behouden in België en Frankrijk. In het stuk van de NPO worden Duitsland en Luxemburg hierbij niet 
genoemd. Daarnaast wordt er in het losplaatsen beleid gesproken over dat losplaatsen dienen te voldoen 
aan de afgesproken vlieglijnen. Dit suggereert dat er meerdere vlieglijnen zijn. Over ons NPO-voorstel om 
kruislossingen te voorkomen merkt Ten Barge op dat wij ons moeten realiseren dat westelijke lossingen 
het risico op ongewenste vermengingen in de hand werkt. 
Uiteraard geldt voor Duitsland en Luxemburg hetzelfde. Het behoudt van goede losplaatsen is overal een 
pré. We zijn er ons van bewust dat er altijd een kans is op vermenging van de duiven. We moeten alleen 
het maximale er uithalen om dit te voorkomen. Het mag dan niet uitmaken op welke losplaats we staan. 
We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe IWB hierin voor verbetering zal zorgen en dat hierover 
goede communicatie zal plaatsvinden. 
 
Th. Hutten (0683) geeft aan dat wij een beperkt aantal losplaatsen moeten kiezen die gelden voor alle 
afdelingen. Dit zowel in België als Frankrijk. Er is dan voldoende toezicht en kunnen er de noodzakelijke 
voorzieningen voor chauffeurs en convoyeurs worden geregeld. 
Het bestuur is het met deze opmerking eens. Wij hebben al vaker richting de NPO aangegeven dat wij 
beter een paar losplaatsen minder kunnen hebben zolang de kwaliteit maar goed is. Helaas werkt het in 
de praktijk niet zo. Hopelijk gaat het nieuwe NPO-bestuur hier nog eens mee aan de slag. 
 
V. de Harder (0801) merkt op dat het losplaatsenbeleid van de NPO erg wankel is. De vraag wat is hierin 
diervriendelijk is de gevaarlijkste. 
 
G. van den Bovenkamp (0832) vraagt naar aanleiding van het losplaatsenbeleid  of het leden verboden is 
om aan illegale vluchten deel te nemen. Verder vraagt of trainingsvluchten georganiseerd buiten de 
vereniging, afdeling of NPO hier ook onder vallen. Bijvoorbeeld de trainingsvluchten die worden ingekorfd 
in Hank. 
Het is onze leden alleen toegestaan om deel te nemen aan vluchten en trainingsvluchten waarvoor wij als 
afdeling een lossingsvergunning hebben aangevraagd. Het is dus niet toegestaan om aan illegale 
trainingsvluchten deel te nemen. In hoeverre de trainingsvluchten die in Hank worden ingekorfd illegaal 
zijn kunnen wij niet beoordelen.  
 
Gezien de uitkomst van deze stemming zullen wij tijdens de NPO-ledenraad voor het losplaatsenbeleid 
stemmen. Er waren 54 stemmen voor, 4 tegen en 27 onthoudingen van stem. 
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Onze tweede vraag ging over voorstel voor de Nationale concoursen. Hierop zijn de volgende reacties 
binnengekomen. 
 
E. Wiersma jr. (0337) geeft aan dat wij op de marathon niet moeten gaan afwijken van de NIC’s. Dit brengt 
het gevaar met zich mee dat er een versplintering komt van verenigingen die dan met kunst en vliegwerk 
genoeg deelnemers optrommelen die allemaal één duif beschikbaar stellen. 
We zijn het ermee eens dat dit niet wenselijk is. We zullen de NPO vragen om hierin duidelijkheid te 
scheppen. 
 
B. ten Barge (0652) merkt op dat zijn vereniging tegen sectorvluchten op het midfond en jonge duiven 
programma is. Bij deze korte afstanden heeft de ligging van de losplaats en wind te veel invloed. 
 
Met 53 stemmen voor behaalde ook dit voorstel een ruime meerderheid van stemmen. Er waren verder 
12 stemmen tegen en 20 onthoudingen van stem. We zullen daardoor tijdens de NPO-ledenraad voor het 
voorstel van de Nationale Concoursen stemmen. Het is tijdens de NPO-ledenraad zo dat na dit voorstel zal 
worden gestemd over het toevoegen van sectorale midfondvluchten. Het spreekt voor zich dat wij tegen 
dit voorstel stemmen zolang er geen nieuwe sectorindeling is. 
 
Als laatste hebben wij ons voorstel voor een nieuwe sectorindeling bij u in stemming gebracht. Van P.V. 
(0801) Aalten hebben wij een amendement ontvangen. Onze reactie hierop hebt u ontvangen. Verder zijn 
op dit onderwerp de volgende vragen en opmerkingen binnengekomen. 
 
B. ten Barge (0652), u als afdeling stelt; Om eerlijk spel te behouden is het belangrijk dat het spelgebied 
niet te groot wordt en dat wij de invloed van wind en ligging niet kunnen uitschakelen. Zorg er dan als 
afdeling ook voor dat er zoveel mogelijk midden onder de sectoren wordt gelost zodat ook niet op 
voorhand de losplaats een barrière wordt om in te korven. Zelfs met een zuidwesten wind kom je anders 
in onze afdeling niet aan de bak wat zeer goed wordt weer gegeven via de bijlages van P.V. (0801) Aalten. 
Neem ook mee dat de lossingen in lijn zijn met Afdeling 10 en 11. Anders kunnen we beter de sectoren 
afschaffen en alleen in afdeling verband lossen. G. Spitshuis (0676) geeft aan in de sector eerlijk spel te 
willen en dat dit niet mogelijk is met Afdeling 7 in dezelfde sector als onze afdeling. G. van den Bovenkamp 
(0832) geeft aan ook voor een nieuwe sectorindeling te zijn. Ons voorstel voor drie sectoren zou hij graag 
gewijzigd zien worden in vier sectoren waarbij sector 3 zal bestaande uit Afdeling 8 en 9 en sector vier uit 
de Afdelingen 10 en 11. 
 
Uit de uitslag van de stemming blijkt dat 73 stemmen ons voorstel ondersteunen en er 2 op tegen zijn. 
Daarnaast waren er nog 10 onthoudingen van stem. Zoals u uit de stemresultaten blijkt ondersteunen de 
meesten van u ons voorstel. 
 
De NPO is inmiddels ook bezig met de nieuwe sectorindeling. Maandag 7 december a.s. vindt hierover het 
eerste overleg plaats tussen de voorzitters van alle afdelingen en het dagelijks bestuur NPO. We kunnen 
op dit moment niet anders dan afwachten hoe het e.e.a. zich zal ontwikkelen en tot er een nieuw besluit 
is genomen de huidige sectorindeling respecteren. 
 
Tot slot nog het volgende. Vanochtend heeft het NPO-bestuur ons van een korte update voorzien 
betreffende ons NPO-voorstel om de hoklijsten en eigendomsbewijzen af te schaffen. Om een grote 
administratie in de vereniging te beperken zien wij hierin als bestuur een groot voordeel. Vandaar dat wij 
dit voorstel bij de NPO hebben ingediend. 
Omtrent de hoklijsten zijn nog enkele zaken onduidelijk. Mogelijk speelt de hoklijst een rol bij de 
dopingcontrole, bij de nieuwe EU quarantaine regels is aantoonbaar bezit waarschijnlijk nood zakelijk. De 
Duitse autoriteiten zitten op de lijn dat de quarantaine niet geldt als aantoonbaar is dat de duif minimaal 
21 dagen in je bezit is en op het hok verblijft. De hoklijsten zouden hierbij een goed instrument kunnen 
zijn. 
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Over het eigendomsbewijs geven ze aan navraag te hebben gedaan bij commerciële duivenliefhebbers. 
Deze hebben als terugkoppeling aangegeven dat het voor hen lastiger wordt om duiven te verhandelen. 
Met namen voor de export levert dit problemen op. Ook kan de belastingdienst hen aanslaan omdat ze 
niet kunnen aantonen dat geruimde duiven niet zijn verkocht. Ook zal het voor alle leden in Nederland 
lastig worden op bij eventuele diefstal duiven terug te vorderen. Nu is het uiteraard niet zo dat 
commerciële liefhebbers het beleid van de NPO bepalen. Anderzijds is commercie in de sport een gegeven 
welke een veel breder impact heeft dan voor een paar professionals. Het grote aantal (internet) 
verkopingen door liefhebbers spreekt wat dat betreft boekdelen. Kortom; het lijkt de NPO niet verstandig 
om de eigendomsbewijzen af te schaffen. 
De NPO hoopt de komende maanden met name over de hoklijsten nog meer duidelijk te krijgen en houdt 
ons over de ontwikkeling op de hoogte. 
 
10. Rondvraag 
 
R. van der Wal (0604): 
Wij hebben een combinatie die in de gemeente Almelo woont, en die geen lid kan worden van onze CC 
omdat ze buiten de CC grenzen wonen. Wij vinden dit als bestuur van de Luchtsport Almelo zeer vreemd. 
Inwoners van de gemeente Almelo en geen lid kunnen worden van voorheen de CC Almelo. Graag zouden 
wij zien dat de Comb. Hilberink wordt toegelaten tot de CC-3. 
In de algemene ledenvergadering van onze afdeling zijn de spelgebieden vastgesteld. Hierin is 
Bornerbroek, het dorp waar de Comb. Hilberink woont ingedeeld bij CC-4. U was er als vereniging van op 
de hoogte dat Bornerbroek onder CC-4 viel voordat u de Comb. Hilberink aannam als nieuw lid. U had ze 
hierdoor op de gevolgen kunnen wijzen. Als bestuur zien wij geen aanleiding om dispensatie te verlenen 
aan de Comb. Hilberink. 
 
P. Steenwelle (0617): 
Het Duivensportcentrum Borne wil de complimenten geven voor de digitale manier hoe jullie het in corona 
tijd aanpakken! John Bosman bedankt het Duivensportcentrum Borne voor de complimenten. 
 
(0652) B. ten Barge: 
In de rondvraag geeft de heer Ten Barge nogmaals aan dat onze antwoorden op zijn opmerkingen over te 
westelijke losplaatsen voor hem onbevredigend zijn. Daarnaast komt hij nogmaals terug op een eerlijker 
sectorindeling. Hij merkt hierbij op dat wat de argumenten zijn om tot een eerlijker sectorindeling te 
komen misschien ook wel gelden voor de indeling van onze afdeling. Afdeling 9 is te diep, Noord te breed, 
Zuid te klein, is de CC indeling wel juist en kunnen splijtleden wel bestaan. Hij merkt daarbij op dat wij 
Europees gezien zonder grenzen leven en stelt daarbij voor om een vliegprogramma te maken waaruit de 
leden wekelijks kunnen kiezen tussen twee losplaatsen (de ene zuidelijk en de andere westelijk). De leden 
kunnen dan zelf bepalen waarheen ze hun duiven meegeven. Ten Barge vraagt om dit enkele weken te 
gaan testen. 
Als bestuur gaan we het gesprek met de NPO en betrokken afdelingen aan over een nieuwe sectorindeling 
en zullen ons daarin flexibel opstellen door ook over onze grenzen heen te durven kijken. Ons uitgangspunt 
daarbij is zo sportief mogelijke vlieggebieden te creëren voor alle disciplines. 
We zien geen toegevoegde waarde van uw idee om enkele weken te testen met de keuze uit twee 
verschillende losplaatsen. In eerste plaats brengt dit extra kosten met zich mee. Daarnaast heeft de 
stemming uitgewezen dat verenigingen er niet op zitten te wachten om wekelijks vanuit de zuidlijn 
vluchten te organiseren. Ons laatste argument om het niet te doen is het feit dat wij dan geen eerlijke 
kampioenschappen kunnen organiseren. 
 
R. Wijering (0667): 
Hij geeft aan dat het de Snelvlucht Losser stoort dat wij op deze manier moeten vergaderen. Dit omdat de 
leden van zijn vereniging niet geraadpleegd kunnen worden en  daardoor de mening van de leden niet kan 
worden overgebracht. Hij merkt daarbij op dat wij gewoon geduld moeten hebben totdat wij weer mogen 
vergaderen. 
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Onder de huidige omstandigheden is er op dit moment geen andere mogelijkheid om met elkaar te 
vergaderen. De noodwet Covid-19 is van 22 april jl. en deze is op dit moment nog steeds rechtsgeldig en 
maakt het mogelijk om met elkaar te kunnen vergaderen via de digitale weg. Als bestuur hebben wij onze 
verenigingen enkele weken geleden al op de hoogte gesteld dat wij digitaal gaan vergaderen. We hebben 
dit tijdig bekend gemaakt zodat verenigingen hierop kunnen inspringen en overleg met hun leden kunnen 
voorbereiden. Het was aan de besturen van elke vereniging om dit op te pakken. Veel verenigingen hebben 
hierin een weg gevonden en contact gehad met hun leden. 
Dat onze ledenvergadering is doorgegaan komt mede doordat de NPO-ledenraad ook gewoon door zal 
gaan. Daarnaast speelt de voorbereiding op het seizoen 2021 mee. Op dit moment is de situatie zo dat wij 
dit jaar niet meer fysiek kunnen vergaderen. Daarna is het afwachten wanneer het wel mogelijk is. Als wij 
wachten met onze ledenvergadering komt de voorbereiding op het seizoen 2021 in de knel. Voor ons is 
het dan ook van groot belang dat deze ledenvergadering is doorgegaan.  
 
V. Bonnes (0675): 
Is het mogelijk om een ring te maken voor de chipclips. Er zijn nog veel leden die chipclips hebben liggen. 
We zullen het verzoek bij de NPO neerleggen om te onderzoeken in hoeverre hier een oplossing voor te 
vinden is. Het was enkele jaren geleden de bedoeling geweest dat er een knijpring zou komen waaraan de 
chipclip vastgemaakt kon worden. In verband met de hoge kosten is deze knijpring er destijds niet 
gekomen. Misschien zijn er nu meer mogelijkheden. 
 
J.E.D. Karsten (0696): 
Hij wens het bestuur alvast een goed en gezond 2021 toe. John Bosman bedankt Karsten namens het 
bestuur. 
 
 
 
11. Sluiting 
 
De voorzitter geeft aan dat wij tijdens onze ledenvergadering nog nooit zo snel aan een sluiting van de 
vergadering zijn toegekomen. Dit is een voordeel van deze wijze van vergaderen. Hij geeft aan vanavond 
de dialoog met de afgevaardigden wel te hebben gemist. Hij bedankt alle afgevaardigden voor hun reacties 
en deelname aan deze vergadering. Ook bedankt hij alle belangstellenden die vanavond met de livestream 
hebben meegekeken en degene die later de vergadering gaat terugkijken voor hun aandacht. Het 
Luchtvermaak Rijssen wordt bedankt voor hun gastvrijheid en SPS media wordt bedankt voor het 
verzorgen van de opname. De voorzitter bedankt ook onze tweede secretaris Douwe Kuipers voor het in 
orde maken van de wijze waarop afgevaardigden hun vragen konden stellen en hun stem konden 
uitbrengen. De voorzitter bedankt ook zijn bestuur voor de inspanning in het afgelopen jaar. Het is fijn om 
met dit soort mensen te kunnen samenwerken. Hij sluit de vergadering af met iedereen een goede 
overwintering en gezondheid toe te wensen. 
 
 
 

Arjan van de Willige, secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Specificatie stemresultaten. 


