GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
W.G.M. ten Dolle
Molenveldsingel 64
6981 JS Doesburg
Tel: 0313-484630
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Notulen buitengewone ledenvergadering gehouden op maandag 07-01-2019 in het
Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering. Ze geeft aan dat alleen de afgevaardigden
van de aanwezige verenigingen spreekrecht hebben in de vergadering. Daarnaast geeft ze aan dat het
maken van opnames van de vergadering niet is toegestaan i.v.m. het recht op privacy
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst.
Afwezig met kennisgeving: 0702, 0915, 0924 en 0837.
Afwezig: 0757, 0758, 0727, 0809, 0859 (inmiddels opgeheven) 0925, 1023. 1028.
Hierdoor zijn 1772 leden vertegenwoordigd dit is 87,6 %.
3. Notulen 22-10-2018 en 6-11-2018
Notulen 22-10-2018. D. Peters 0815. In de rondvraag staat de vraag van Lokhorst over aanmeldingen
voor commissie uit ZW en ZO. Hier staat helaas niet. Ik heb mij aangemeld voor de lossingscommissie
en als loodsbaas. Voorzitter u bent in deze vergadering ook geïnstalleerd als loodsbaas voor Huissen.
D. Peters: maar niet in de lossingscommissie en dat heeft mijn voorkeur. Voorzitter staat genoteerd.
T. v. Binsbergen 0828: Bij de rondvraag staat in de zin van 0766 Scherpenzeel een typefout. 10 %
moet 100% zijn. Voorzitter u heeft gelijk is bij deze genoteerd.
Notulen 06-11-2018. Van Esseveld 1000 wil graag weten welke verenigingen voor of tegen gestemd
hebben bij de stemming van pt. 7 van de agenda. Voorzitter deze gegevens hebben we nu niet
paraat. Uiteraard heeft de secretaris deze in het dossier. Ze zullen als bijlage bij de notulen
beschikbaar komen.
Van Binsbergen 0828: Er is besloten geen rekening te houden met de adviezen van het IWB. Dit staat
wel in het wedvluchtreglement. Wordt dit aangepast? Voorzitter de NPO is nog bezig om te bezien
hoe de adviezen van het IWB realistischer kunnen worden en beter aangepast aan de duivensport.
Wellicht worden ze voor ons dan ook beter bruikbaar.
Bonnier 0804: Dit gaat over dubbele petten in de commissies. Het gaat om draagvlak. Zorg voor
deelname van alle regio’s. Voorzitter: We zijn 1 afdeling en niet 4 afzonderlijke gebieden. Iedereen
kon zich aanmelden.
4. Mededelingen bestuur
De voorzitter geeft aan dat ondanks dat ze zelf geen gebruik maakt van Facebook ze verneemt dat
bestuursleden op dit medium onjuist bejegend worden of zelfs worden beschadigd en voor leugenaar
worden uitgemaakt. Ze roept op om wanneer er een reactie wordt gegeven op bestuursvoorstellen
of besluiten dit op een respectvolle manier te doen. Mensen mogen een andere mening hebben en
hiervoor uitkomen maar het gebruik van onvertogen taalgebruik zou niet nodig moeten zijn. Dit
statement wordt door applaus uit de zaal ondersteund.
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5. Vliegprogramma 2019
Schaftenaar 0742: Ik neem aan dat alle verenigingen vergaderd hebben en dan kwam de laatste
publicatie van vrijdag te laat. Voorzitter, we hebben getracht nog voor deze bijeenkomst met
commissies te overleggen hoe dit agendapunt te behandelen. Wellicht kwam het voor u te laat en
voor andere nog juist op tijd.
Ebben 0906: U geeft aan nu een stemming te houden, maar er moet ruimte zijn voor discussie.
Voorzitter: wanneer we nu nog discussiëren over de vliegprogramma’s willen afgevaardigden
misschien anders stemmen dan in hun vereniging afgesproken. Ebben: Dat had u dan van te voeren
moeten melden. U kunt ons zo niet naar huis sturen. Voorzitter: volgens ons was dit duidelijk.
Van Binsbergen 0828: Ik heb een schrijven naar het bestuur gezonden omtrent het aantal duiven dat
verwacht kan worden en dan zijn er geen knelpunten. De secretaris heeft geen weet van de brief
heeft deze niet ontvangen. K. Poel geeft aan dat hij de brief heeft ontvangen als wedvlucht
coördinator en dat deze is besproken in de commissie wedvluchtzaken.
Voorzitter: diverse vluchten lossen we per vlieggebied en dan zijn er veel wagens nodig.
Van Binsbergen ik heb ook aangegeven hoeveel wagens beschikbaar zijn. Er is dan geen probleem.
Voorzitter vraagt R. den Dulk om als deskundige uitleg te geven. R. den Dulk geeft uitleg en geeft aan
dat er knelpunten ontstaan. Ook de sectorale vluchten hebben wagens nodig. Gebruik maken van
vervoer van afd. 7 en 9 kan niet meer omdat ook die verenigingen een probleem hebben.
Van Binsbergen: U geeft ook aan dat er 90 inkorvende leden moeten zijn voor een wedvlucht. Dit is
niet juist het gaat om het aantal leden van een kring, 75, en niet om het aantal inkorvende leden.
Jurriens 0772: De afdeling noemt in haar informatie alleen de voordelen van het afdelingsprogramma
en niet van het nationale programma. Dit mag u niet doen. De statistieken wijzen op een dalend
aantal leden en duiven helaas. Daarom stel ik voor te kiezen voor het nationale programma.
Voorzitter: in de regio bijeenkomsten bleek juist dat de meeste liefhebbers minder vluchten willen.
De vrijwilligers in de verenigingen krijgen meer werk.
Pap 0430: Knelpunten worden niet toegelicht. Vorig jaar was er ook vervoer.
Voorzitter: Jonge duivenvluchten vallen nu samen omdat ze eerder beginnen.
Pap: Ik wil graag cijfers zien Er zijn oplossingen mogelijk bijvoorbeeld op een andere avond inkorven.
Voorzitter: Op een andere avond inkorven kan niet in het nationale programma.
Pap: Je moet geen programma aannemen op basis van incidenten als vogelgriep.
Jacobs 0422: Ik sluit mij aan bij de vorige spreker. Je kunt ook onderweg duiven bijladen.
K. Poel: Wij hebben erg goed gekeken ook samen met de vervoerscommissie en dhr. v. d. Essenburg.
Jacobs: We moeten er nu niet over stemmen maar op de voorjaarsvergadering.
Voorzitter: We kunnen deze stemming niet uitstellen dan wordt het te kort dag.
Kok 0410: We maken het nu allemaal heel groot. Er zijn nationale kampioenschappen gebaseerd op
het nationale programma. Voorzitter het afdelingsprogramma voldoet aan het aantal vluchten voor
de nationale kampioenschappen.
Kok: De afdeling heeft gekozen voor GPS 2021. We moeten het nationale programma en de secties
een kans geven. U zegt dat verenigingen al hebben besloten, maar er zijn ook kiesmannen met
mandaat dat ze hier vanavond zelf mogen beslissen. Kijk wat mogelijk is. Informatie is prima.
K. Poel: dank voor het compliment. Veel komt overeen maar er is geen ruimte om te kiezen voor
disciplines.
Heezen 0803: Op de NPO vergadering heeft afgevaardigde van afdeling 8 onbehoorlijk gedaan tegen
voorzitter NPO. Het laatste stuk op de site geeft knelpunten geen oplossingen. Voorzitter: In Zeeland
zien we stappen volgens 2012 die eerder niet bekend waren in GPS 20121. Er is binnen de NPO geen
keus voor een eigen programma.
Heezen: Ik zit hier met mandaat van de vereniging.
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Binsbergen 0828: GPS 2021 onze toenmalige voorzitter wilde voortgang in het proces. Het huidige
bestuur gooit staven op de rails.
Kok 0410: U stelt in een stuk de vraag: Wilt u dat de afdeling verdwijnt. Dit is nu niet aan de orde,
maar ik de toekomst wellicht wel, maar dat hoeft geen probleem te zijn. U geeft aan dat het bestuur
de wens van de leden weergeeft. Voorzitter: In de regio’s hebben we naar de leden geluisterd. Dat
waren minder vluchten. Op 6 november was er een grote meerderheid voor het
afdelingsprogramma.
Kok: Ik neem u uw mening niet kwalijk. Wanner het gaat om een overstap naar regio-inkorfcentra of
eigen vereniging gaat mijn voorkeur uit naar eigen vereniging zolang dit kan.
Scherpenzeel 0766: U gaat zo over tot stemming. Onze vereniging heeft de voor- en tegens
afgewogen. Er blijken grote tegenstellingen te zijn. Door de secties en specialisatie zijn veel belangen
tegengesteld. Dit leid in de verenigingen tot de stemming “het zal allemaal wel” De specialisten
denken natuurlijk anders en dat is een dilemma. Kunt u het volgende toezeggen: Kiest men voor het
afdelingsprogramma kunt u dan de toezegging doen dat ook de specialisten aan hun trekken komen.
Pap 0430: Als we dat gaan doen dan staat er de volgende keer weer een andere groep op die een
afwijking wil t.o.v. wat de meerderheid wil.
De voorzitter besluit tot een hoofdelijke stemming, waarbij de afgevaardigde aangeeft of men voor
het afdelingsprogramma kiest dan wel het nationale programma.
Uitslag stemming: 1134 voor het nationale programma en 638 voor het afdelingsprogramma.
De voorzitter schorst de vergadering om met het bestuur te overleggen. Na de schorsing deelt de
voorzitter mee dat ze per direct de voorzittershamer neerlegt. Ze geeft aan dat de stemming voor het
nationale programma een vrijbrief voor de NPO wordt om haar invloed op de afdelingen te vergroten
en dat dit naar haar mening veel verenigingen de kop zal kosten en veel leden zal doen stoppen met
de duivensport. Ook K. Poel geeft aan zijn functie neer te leggen. Hij heeft veel tijd geïnvesteerd en
wil dit niet langer doen voor een programma waar hij niet achter staat.
6. Rondvraag
Binsbergen 0828: Hoe zit het met de wedvluchtbescheiden. K. Poel: het nieuwe formulier is gemaakt
en de voorraad wordt geïnventariseerd. De formulieren worden toegestuurd.
Beens 0404: Dankt M. Reijnen en K. Poel voor hun inzet, maar vind in de informatie tot nu toe een
bevestiging dat ze hun lot eraan hebben verbonden.
M. Reijnen: Geeft aan dat de toekomst van de duivensport in het gedrang is.
Beens: Groot respect voor de geïnvesteerde tijd.
M. Reijnen: de ontwikkelingen gaan snel. Dit gaat veel leden kosten. Hier moet een rem op en dat
had met het afdelingsprogramma gekund.
K. Poel: Er is veel contact geweest met liefhebbers en dat vond ik fijn. Echter het thuisfront moet
meewerken.
Beens 0404: Had dit voor de vergadering meegedeeld dan had het een ander beeld gegeven.
K. Poel: Ik wil voor het nationale programma en de dingen die nog gaan gebeuren geen
verantwoording nemen.
Heezen 0803: Ik wil u bedanken voor uw inzet. Zaterdag is er bijeenkomst met de secties waar ook
gestemd kan worden.
Kok 0410: Ik kijk naar voren. Er moet voor de voorjaarsvergadering nog veel gedaan worden.
Bijvoorbeeld de kampioenschappen.

7. Sluiting.
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De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Voor het verslag,
Marinus ten Dolle,
secretaris
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