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Jaarverslag 2020 secretaris.
Inleiding:
Het jaar 2020 zal in onze herinnering blijven als het jaar waarin alles anders was, voor ons persoonlijk als
slachtoffer van het nieuwe virus dat de wereld in zijn greep kreeg, maar ook voor onze duivensport,
waarbij het aanvankelijk leek dat wij in 2020 niet aan vliegen zouden toekomen. Ons land ging in een
“intelligente” lockdown, dus ook alle sportkantines en samenkomen met meer dan 3 personen was niet
mogelijk. Echter door het opstellen van protocollen, die wel de goedkeuring van de overheid moesten
krijgen, bleek het mogelijk toch duiven in te korven, maar competitie was verboden. Ook hiervoor kon
een oplossing worden gevonden, want immers duiven gaan geen competitie met elkaar aan. Dat doen de
liefhebbers, maar die hebben daarvoor geen lijfelijk contact. De verenigingslokalen moesten coronaproof
gemaakt worden volgens de opgestelde protocollen. Hier had het bestuur een behoorlijke klus te doen,
want alle lokalen dienden in 2 dagen gecontroleerd te worden en voorzien te worden van
goedkeuringscertificaat. Soms met hier en daar nog een laatste aanpassing is dat prima gelukt. Met een
aangepast vliegprogramma konden alle disciplines toch minimaal 4 vluchten op het programma krijgen,
waardoor we zelfs in dit moeilijke jaar dat helaas een vervolg krijgt in 2021 toch kampioenen in de analen
kunnen bijschrijven. Door een opleving van het virus en zelfs een mutatie hiervan ging het helaas in het
najaar weer helemaal fout. Hierover staat in het vervolg van dit verslag meer te lezen.
Bestuur:
Het bestuur heeft afgelopen jaar, naast de contacten via telefoon en mail 11 x met elkaar vergaderd, w.o
en 4 tal keren online, omdat we niet bij elkaar mochten komen.
Daarnaast is er in voor- en najaar vergaderd met de vervoerscommissie en LC, waarbij ook gedurende het
seizoen contact is en een delegatie van het bestuur de vergadering van de VC bijgewoond . Ook is er
uiteraard overleg met de besturen van afdeling 7 en 9. Uiteraard bezochten afgevaardigden van het
bestuur ook bijeenkomsten van andere organisaties als NU en commissievergaderingen. Ook is er dit jaar
5 x landelijk vergaderd , soms informeel met alle afdelingen maar ook informeel met het NPO bestuur.
Ledenvergadering.
In 2020 Kwamen wij de kiesmannen/vrouwen van de verenigingen bij elkaar in een extra
ledenvergadering op 21 januari, waarin het nationale vliegprogramma werd besproken en ons
vliegprogramma vastgesteld. Ook gaf Frank Jacobs een presentatie over de monitoring van een
duivenwagen m.b.t. het klimaat tijdens het transport. Het verslag van het onderzoek dat mede door de
NPO is gefinancierd, is ter beschikking gesteld aan de NPO en WOWD en zal in 2021 een vervolg
krijgen op een andere wagen met een ander verluchtingssysteem.
Op 6 maart werd onze reguliere voorjaarsvergadering gehouden. W.G.M. ten Dolle die al een jaar als
interim-voorzitter had gefungeerd, werd benoemd als voorzitter, maar blijft daarnaast zijn taken ad
interim als secretaris uitvoeren. Helaas is het nog niet gelukt nieuwe bestuursleden aan te trekken.
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Dhrn. Van Haeren en Eikenhorst konden herkozen worden als lid van de FCC en dhr. G. Kok werd als
derde lid benoemd. Waarvoor dank.
En toen stond de najaarsvergadering van 23 november op de planning. Helaas door de hernieuwde
lockdown konden wij niet lijfelijk vergaderen en moest een oplossing gevonden worden. Doordat alle
voorstellen van bestuur, verenigingen en NPO vooraf integraal gepubliceerd worden kan vooraf een
standpunt bepaald worden en konden verenigingen schriftelijk hun stem uitbrengen. Met dank aan de
mensen van de automatiseringscommissie, Frank Jacobs en Peter Visser kwamen in de vorm van een
enquête alle relevante punten waarover gestemd kon worden bij alle leden in beeld. Ook kon men vooraf
per mail vragen stellen. Op 23 november werd via een livestream, waarvoor de huiskamer van de
voorzitter omgebouwd was als studio de hele agenda doorlopen en de uitslag van de diverse stemmingen
zowel woordelijk maar ook visueel ter kennis gebracht. Voor velen een aantrekkelijke manier van
vergaderen, zo blijkt uit reacties. Anderen missen de discussie, maar hier wil ik opmerken dat
discussiëren alleen zinvol is, wanneer kiesmannen met vrij mandaat op de afdelingsvergadering zijn en
niet gebonden zijn aan de besluitvorming van de eigen vereniging.
Aantallen leden.
Ook dit jaar zijn ons helaas weer de nodige liefhebbers ontvallen door overlijden en leven we mee met de
nabestaanden. De aantallen van de leden die gestopt zijn met de duivensport in 2020 zijn nog niet binnen
van de NPO. In begin 2017 telde onze afdeling 2241 leden verdeeld over 80 verenigingen. In 2018 waren
dit 2021 leden. Begin 2019 zijn dit 1958 leden. Eind 2018 en ook er in 2019 zijn een aantal verenigingen
opgehouden te bestaan. Eind 2019 telt de afdeling nog 68 verenigingen. De formele telling van de NPO
op 1 februari 2020 was 68 verenigingen met in totaal 1840 senior leden en 57 jeugdleden. Helaas blijft het
aantal leden gestaag afnemen, waar we helaas ook al weten dat we 2021 ingaan met zeker 1 vereniging
minder en dat er ook verenigingen zijn die op of dichtbij het bestaansminimum zitten. Voor die
verenigingen ga het gesprek aan met andere verenigingen, zet oud zeer aan de kant en zoek naar werkbare
oplossingen.
Kampioenschappen een TT winnaars
Ondanks dat wij als bestuur, evenals de rest van Nederland, dachten dat kampioenschappen in 2020 niet
tot de mogelijkheden zouden behoren, bleek gelukkig dat we toch genoeg wedvluchten konden
organiseren en dus kampioenschappen laten berekenen. Onderstaand ziet u de kampioenen van 2020, die
helaas nog niet op een feestelijke bijeenkomst gehuldigd konden worden. Hopelijk biedt voorjaar 2021
ons alsnog die mogelijkheid.
De jeugd kampioenen 2020 waren:
Vitesse: onaangewezen Maaike Petrie aangewezen Revi Schuiling.
Midfond: onaangewezen en aangewezen Revi Schuiling
Jonge duiven: onaangewezen en aangewezen Jeffrey Schuurman
Natour: onaangewezen Revi Schuiling aangewezen Jeffrey Schuurman
De generaal kampioenen zijn geworden:
Onaangewezen: plaats 3 Henrico Sneller, plaats 2 Maaike Petrie en op plaats 1 Revi Schuiling
Aangewezen: plaats 3 Henrico Sneller, plaats 2 Maaike Petrie en op plaats 1 Revi Schuiling.
Bij de senioren konden we de volgende kampioenen noteren.
Vitesse: onaangewezen Henri Zwijnenberg en aangewezen Gerrit & Jenny Timmer
Midfond: onaangewezen W.J.M. Theunissen en aangewezen Revi Schuiling
Jonge duiven: onaangewezen Freek Wagenaar een aangewezen P.J.H. Pennekamp
Natour: onaangewezen Comb. Lokhorst en aangewezen J en E Sas
Eendaagse fond:onaangewezen Lotte Eijerkamp en aangewezen C. Walda
Meerdaagse fond: onaangewezen Team van Ginkel en aangewezen N.J. Koenders
De generaal kampioen snelheid onaangewezen werd H. Scheffel met op de 2e plaats J. Groenen en op
plaats 3 Comb. Huisman.
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Generaal snelheid aangewezen werd Revi Schuiling. met op plaats 2 H. en E.J. Eijerkamp en op plaats 3
Wulf van Laar
De duifkampioenschappen werden een prooi voor:
Vitesse: Gerrit & Jenny Timmer met duif 18-1589073
Midfond: Wulf van Laar met duif 17-1067916
Jonge duiven: A.W.G. v.d. Esschert met duif 20-1217706
Natour: D. Bolink met duif 19-1368104
Eendaagse fond: Lotte Eijerkamp met duif 19-7007134
Meerdaagse fond: Arjan Beens met duif 19-1264555
Generaal snelheid: W.J.M. Theunissen met duif 18-1688087
Onze winnaars van een teletekst vlucht werden door het een afgevaardigde van het bestuur met een
bloemetje gefeliciteerd en vonden daarna een foto op de afdelingssite in de fotogalerij.
Vluchten
Het jaar 2020 begon na de nodige vertraging door het al vaak genoemde coronavirus met prima verlopen
vluchten. Vervolgens kenden we net als in 2019 een hete droge zomer die veel van onze duiven vergde,
maar ook voor sommige liefhebbers een lijdensweg bleek. Onze jonge duiven hadden hier het meeste last
van en moest een vlucht afgelast worden. Verliezen van onze jonge duiven blijft een probleem, echter
bleven de verliezen vergeleken met 2019 beperkt.
NPO
Het beleid van onze NPO bestuurders en de snelheid waarmee men veranderingen wilde doorvoeren heeft
in den lande veel kwaad bloed gezet. Dit monde uit in brieven van afdelingen aan de NPO. Ook op onze
najaarsvergadering van 2019 is hier uitgebreid over gesproken, m.n. over een motie van wantrouwen aan
het bestuur en specifiek aan de voorzitter. Begin januari zijn bestuurders van de afdelingen en secties bij
elkaar gekomen om een plan naar de toekomst uit te stippelen. Opvallend toen al was dat veel secties zich
overbodig voelden. Er bleken voldoende aspirant bestuursleden voor handen om wanneer het NPO beleid
niet werd aangepast en de voorzitter zou aftreden in een adequaat bestuur te voorzien. Na de NPO
ledenraad waarop de voorzitter aftrad werd een nieuw bestuur benoemd met een voltallige bezetting van 9
personen. Helaas besloten ook 3 oud bestuursleden later alsnog af te treden. Het nieuwe bestuur ging
voortvarend te werk en in dialoog met de afdelingen over het te voeren beleid en de wensen o.a. door het
vliegprogramma vroeg op de agenda te zetten waardoor er op 1 januari een vliegprogramma gereed is
gebaseerd op het nationale vliegprogramma voor alle afdelingen. Omdat inmiddels de secties zichzelf
hadden opgeheven, althans de bestuursfuncties ter beschikking gesteld. Is er een volledig nieuw
bestuursmodel ontstaan. Ook zijn nieuwe bestuursleden geworven, w.o. Peter Pennekamp lid in onze
afdeling. De voorjaarsvergadering NPO van 2021 zien we met belangstelling en vertrouwen tegemoet,
omdat hier belangrijke besluiten voor de komende jaren worden genomen.
Vrijwilligers
In onze vergrijzende sport zien we dat het ledenaantal steeds afneemt en dat verenigingen in de
problemen komen om voor alle vluchten genoeg inkorvende leden bij elkaar te brengen. Meer
verenigingen zullen nu moeten bekijken of vergaande samenwerking of zelfs een fusie tot de
mogelijkheden behoort. Wachten tot de vereniging te klein wordt om de lasten te dragen is eigenlijk geen
optie. Hierdoor kan ook het werk verdeeld worden over meer mensen, ook al weten we dat toch vaak
dezelfde mensen klaar staan als er een beroep op hun wordt gedaan. Dank aan al die harde werkers.
Marinus ten Dolle
Secretaris afdeling 8 GOU

2021-01-03 jaarverslag secretaris 2020 Pagina 3 van 3

