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Notulen van de najaarsvergadering van 27 oktober 2016
1.

Opening.
Voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze najaarsvergadering en hoopt op een
vlotte vergadering, want de agenda is niet al te groot

2.

Appél afgevaardigden aan de hand van de appellijst.
Afwezig met kennisgeving: 703 en 753
Afwezig zonder kennisgeving: 410, 702, 714, 722 en 735
Er zijn 32 verenigingen aanwezig.

3.

Notulen voorjaarsvergadering d.d. 23 maart 2016.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de voorjaarsvergadering van 23
maart 2016. De notulen worden vervolgens vastgesteld en de secretaris wordt bedankt
voor de opmaak.

4.

Bestuursmededelingen.
Er is een vraag binnengekomen of de leden die werkzaamheden verrichten op het
overlaadstation verzekerd tegen ongevallen?
Ja, de leden zijn (via de afdeling) verzekerd.
Voorzitter deelt mee, dat nog niet alle verenigingen de bestellijst voor 2017 hebben
ingeleverd en vraagt aandacht hiervoor.

5.

Evaluatie seizoen 2016.
Voorzitter zegt, dat ook het seizoen 2016 als een slecht seizoen in de geschiedenisboeken
zal worden opgenomen. Veel oude duiven, maar ook veel jaarlingen zijn hier de dupe van
geworden; laten we verder maar zwijgen over de verliezen met de jonge duiven met als
echte negatieve uitschieter de vlucht Breda!
Er is een commissie jonge duiven geïnstalleerd, die zich met deze problematiek gaat
bezighouden en met voorstellen gaat komen om de verliezen te beperken.
Poelman (0722): Bij het ophalen van de jonge duiven in de loods, na afgelasting van een
opleervlucht, is er een mand met jonge duiven van een liefhebber van onze vereniging
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(waaraan geen labels zaten) toch gelost.
Reactie voorzitter: Excuses daarvoor, had niet mogen gebeuren.
Willemsen (0738): Heeft geen reactie ontvangen van de Regio op de ingezonden mails van 12
oktober 2016 en 23 oktober 2016.
Reactie Hein van de Berg: Bij afwezigheid van de secretaris heeft hij de honneurs
waargenomen, beide mails zijn er tussendoor geglipt. Hij biedt hiervoor zijn excuses aan.
Willemsen (0738): De brief van De Valeouwe (0706) is wel meegezonden met de agenda voor
deze vergadering, inhoud van de brief is onbehoorlijk.
Scherpenzeel (0766): Heeft ook geen reactie ontvangen op de ingezonden mails.
Verder mist hij helderheid van het Regio bestuur over het ingediende voorstel van de
verenigingen Noord Oost van 25 september 2016.
Sluit zich aan bij de opmerking van de vorige spreker over de brief van de Valeouwe (0706), is
van een laag niveau en had ook niet als verenigingsvoorstel mogen worden opgevat en
meegezonden bij de uitnodiging voor deze vergadering.
Reactie Hein van de Berg: Er is geen of onvoldoende aandacht geschonken aan de
ingezonden mails van vereniging 0766 en hiervoor worden dan ook excuses gemaakt.
6.

Bespreking bestuursvoorstellen
Er zijn geen bestuursvoorstellen. Met dit agendapunt was in verband met de afwezigheid
van de secretaris echter wél rekening gehouden; achteraf was het beter geweest om dit
punt niet op de agenda te plaatsen.

7.

Verenigingsvoorstellen.
Voorstellen P.V. De Valeouwe (0706): worden op de GOU vergadering behandeld.
Voorstellen P.V. De IJsselvliegers (0430):
Voorstel 1: Flexibeler omgaan met lossingsplaatsen bij slechte vooruitzichten, een
andere lossingsplek kiezen{ indien mogelijk} met betere weersvooruitzichten.
Reactie bestuur: Zo gaan wij al te werk.
Voorstel 2: Lossingsinfo verbeteren, bijvoorbeeld foto van het weer op de lossingsplaats
en veel eerder info op de site plaatsen
Reactie bestuur: Er worden geen foto’s geplaatst.
Voorstel 3: Maximale inspanning om op zaterdag te lossen.
Reactie bestuur: voor, dat doen we al.
Voorstel P.V. Wapenveld (0747): Een gezamenlijk ingediend voorstel namens 15
verenigingen ( 0422, 0704, 0709, 0714, 0718, 0721, 0722, 0727, 0738, 0744, 0745, 0747,
0748, 0765, 0766) en 3 verenigingen ( 0405, 0424 en 0706) zijn tegen het gezamenlijk
ingediende voorstel. Het voorstel luidt:
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Zoals afgesproken op de vergadering van 12 september 2016. waar de heer Pasman en de
heer Pennekamp als afgevaardigden van het afdelingsbestuur bij aanwezig waren.
Laten wij u ons definitief voorstel toekomen. Ons voorstel is:
Dat Regio Oost alle africhtingsvluchten én 10 wedvluchten met de volgende verdeling (3
vitesse – 4 jonge duif – 3 natour ) apart van Regio West wil lossen op een losplaats op de
zuidoost lijn gelegen.
Reactie bestuur: Voorstel is aangenomen en zal niet in stemming worden gebracht in
opdracht van afdeling. Hein van de Berg geeft namens de afdeling een toelichting hierop op
de vergadering, die hier in zijn geheel zal worden bijgevoegd.
Korte samenvatting van de motivatie van het bestuur GOU om aan het verzoek van een groot
aantal verenigingen NO tegemoet te komen.
-

Er zijn aantoonbaar meer verliezen op de eerste vitesse, jonge duiven en
natourvluchten.
Er moet voldaan worden aan het uitgangspunt dat alle vlieggebieden in de afdeling
gelijk behandeld worden ( zie Zuid 3 en Zuid 4).

Op basis van beide voornoemde redenen vindt het bestuur, dat wij het verzoek moeten
honoreren. Het is een taak van het afdelingsbestuur om te zorgen voor gelijke behandeling in
alle vlieggebieden.
Zie ook de regeling die wordt toegepast bij Zuid 3 en Zuid 4, waarbij ook de leden uit de
vlieggebieden NO en NW indirect mee betalen aan de kosten. Een dergelijke vergelijkbare
beslissing is ook al eerder door het afdelingsbestuur genomen met betrekking tot de
aanlevering van de duiven in de loodsen.
Indien we dit op basis van stemgedrag van de leden zouden doen, zou Zuid 3 ondergeschikt
zijn aan Zuid 4 (op basis van het aantal leden) en datzelfde geldt voor NO ten opzichte van
NW.
Hetzelfde is van toepassing voor een besluit met betrekking tot de vlieglijn, waarbij er tussen
de westelijk gelegen vlieggebieden en de oostelijk gelegen vlieggebieden een andere voorkeur
zal zijn op de korte afstanden. Ook dan is de mogelijkheid van gescheiden vervoer, een andere
losplaats op een beperkt aantal vluchten de oplossing. Als daar de wet van de getallen wordt
gehanteerd zullen een groot aantal leden zich niet geoord voelen.
Het bestuur neemt het verlies van de jonge duiven en dit jaar ook opvallend veel jaarlingen
zeer serie en grijpen elke mogelijke oplossing tot vermindering hiervan met beide handen aan.
Hierbij kan en mag een mogelijk kleine verhoging van de vrachtprijs geen reden zijn om het
niet te doen.
Lege hokken zijn een bedreiging voor onze sport en kost leden en wij zien dan ook de
genomen beslissing als absoluut noodzakelijk
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Willemsen (0738): Blij met deze oplossing voor de verenigingen Noord Oost.
Scherpenzeel (0766): Is ook blij met de oplossing en vraagt of de verenigingen worden
betrokken bij het kiezen van de losplaatsen op de zuidoost lijn?
Reactie voorzitter: Procedure is, dat de losplaatsen door de NPO worden vastgesteld en wij
uit die losplaatsen een keuze maken.
Van Putten (0759): Regio bestuur is monddood gemaakt door de afdeling, is weinig
democratisch. Erg jammer.
Pap (0409): Over het invullen van de losplaatsen kunnen we 2 vergaderingen tegelijk houden,
Noord West en Noord Oost beslissen apart over de losplaatsen, zoals hierboven is besloten.
Verbeek (0706): Mogen wij duiven als invliegduiven inkorven bij een vereniging uit Noord
West?
Reactie voorzitter: Daar komen wij als bestuur nog op terug, maar moeten het niet moeilijker
gaan maken dan het al is.
Eikenhorst (0405): Er zijn door deze beslissing twee kampen gecreëerd en dat gaat in de
praktijk problemen opleveren. Er zijn mensen, die uw bestuur willen breken! Wat we ook
doen, het probleem blijft bestaan. Wilt u wel doorgaan als Regio Noord? Of moeten we
verder gaan als een commissie Noord West en een commissie Noord Oost?
Reactie voorzitter: Op de aanstaande vergadering GOU zal hierover nadere uitleg volgen; er
gaat in de nabije toekomst een hoop veranderen, dat is wel zeker.
Pap (0409): Verdergaande splitsing gaat meer geld kosten (meer containers).
Scherpenzeel (0766): Bij de oprichting van Regio Noord is sterk gestimuleerd om regio 1 en 2
samen te laten gaan met één bestuur en twéé spelverbanden.
Reactie bestuur: Opdracht is om ieder belang te gaan bedienen, aparte vlieggebieden zijn
noodzakelijk. Laten we niet in de loopgraven gaan zitten, laat het bestuur een en ander
uitwerken.
Dekker (0756): Laten we proberen om de duivensport leuk te houden, het is uiteindelijk maar
een hobby!
8.

Vliegprogramma 2017.
Niet aan de orde.
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Rondvraag.
Pap (0409): Er zijn geen problemen met de kampioenschappen, de punten uit de kringen
blijven tellen.
Scherpenzeel (0766): Vraagt om een duidelijke en tijdige berichtgeving van welke
vluchten de duiven moeten worden aangevoerd naar de loods?
Voorzitter: Proberen hieraan gevolg te geven.
van den Essenburg: Denk aan het insturen van de bestellijsten 2017. Verder deelt hij
mee, dat de loods van de Stichting is en de huidige penningmeester van Deutekom er
mee gaat stoppen. Is er een nieuwe kandidaat?

10.

Sluiting.
Voorzitter deelt als laatste nog mee, dat vanaf 2017 jaarlijks de voorzittershamer zal
wisselen tussen Hein van de Berg en Wim van de Brink, zoals eigenlijk al de bedoeling
was.
Voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en bedankt iedereen voor de inbreng!

Deventer, december 2016
Voor opmaak

Voor goedkeuring

Jos van Laar

Wim van den Brink

secretaris

voorzitter
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Besluitenlijst najaarsvergadering 27 oktober 2016
1.

De notulen van de voorjaarsvergadering van 23 maart 2016 worden goedgekeurd en
definitief vastgesteld.

2.

De leden die werkzaamheden verrichten op het overlaadstation zijn verzekerd tegen
ongevallen.

3.

Vanaf 2017 worden naast de africhtingsvluchten ook 3 vitesse, 4 jonge duiven en 3
natoervluchten voor zowel Noord West als Noord Oost gescheiden vervoerd én gelost
Voor Noord Oost zoveel mogelijk op de zuid oost lijn!

4.

Vanaf 2017 wisselt de voorzitter jaarlijks.
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