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Jaarverslag 2018 secretaris.
Inleiding:
Het jaar 2018 kan evenals 2017 bestuurlijk gekenmerkt worden als een tumultueus. Veel bestuurlijke
veranderingen, waarover later meer, hebben het niet altijd eenvoudig gemaakt.
Bestuurders en commissies werden regelmatig onder druk gezet door uitlatingen op sociale media. Dit
komt uiteraard het plezier dat je als vrijwilliger zoekt in een bepaalde functie niet altijd ten goede. Het is
nu eenmaal onmogelijk het alle leden naar de zin te maken. Hiervoor bestaan er te grote verschillen
tussen de diverse liefhebbers en/of verenigingen. Echter mag u er als liefhebbers vanuit gaan dat de
intentie altijd is dat het algemene belang van liefhebbers en duiven vooropstaat.
Bestuur:
Het bestuur heeft afgelopen jaar, naast de contacten via telefoon en mail 12 x met elkaar vergaderd.
Daarnaast is er in het voor- en najaar overlegd met regio besturen en vervoerscommissies. Ook is er
uiteraard overleg met de besturen van afdeling 7 en 9.
Naast het “normale” bestuurlijke werk heeft het bestuur ook veel tijd besteed aan het omzetten van de
afdelingsstructuur van regio’s naar vlieggebieden met werkcommissies. Helaas moeten we constateren
dat het aantal aanmeldingen voor de diverse commissies achterbleef bij de verwachtingen. Toch konden
gelukkig de belangrijke commissies vervoer en lossing op de najaarsvergadering geïnstalleerd worden.
Uiteraard bezochten afgevaardigden van het bestuur ook bijeenkomsten van andere organisaties als NU
en commissievergaderingen. In het vliegseizoen zijn het m.n. de beide concoursleiders die veel werk
hebben te verzetten. Daarom is het van belang dat voor al dit werk voldoende mensen beschikbaar zijn,
zodat taken verdeeld kunnen worden. Ondanks alle inspanningen is het moeilijk mensen te vinden voor
het bestuur, maar met name ook voor de FCC. Helaas besloten na een korte periode in het bestuur Gerard
Willemsen en R. van Emous het bestuur te verlaten
Ledenvergadering.
Naast de statutair vastgestelde voor- en najaarsvergadering werden er op 26 juni, 16 juli en 22 oktober
buitengewone ledenvergaderingen gehouden, die met name in het teken stonden van de transitie van
regio’s naar vlieggebieden en het aanpassen van statuten en huishoudelijk reglement.
Op de voorjaarsvergadering in Apeldoorn moest formeel afscheid genomen worden van Roel den Dulk na
zijn 9 jarige bestuursfunctie. De vergadering stemde er mee in dat hij nog een extra half jaar kon blijven
om zijn kennis m.b.t. wedvluchtzaken over te dragen. Op de najaarsvergadering namen we definitief
afscheid en werd hij nadien door de NPO onderscheiden met de zilveren speld. Tijdens deze
voorjaarsvergadering mochten we ook een nieuwe voorzitter begroeten en benoemen in de persoon van
Marieke Reijnen. Ook trad Gerard Willemsen toe tot het bestuur.
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Op de najaarsvergadering op 6 november 2018 namen we afscheid van onze penningmeester Wulf van
Laar die zich helaas niet verkiesbaar stelde. Jan de Vries mochten we benoemen als nieuw bestuurslid,
waardoor het bestuur bleef bestaan uit het minimale aantal van 5 personen.
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 2018 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. Eind 2017 en ook er in 2018 zijn een aantal verenigingen opgehouden te bestaan. Op dit
moment telt de afdeling nog 73 verenigingen.
Kampioenschappen een TT winnaars
Op 15 december werden in het Hof van Hulshorst zowel de jeugd- als senior kampioenen gehuldigd. Niet
in een middag of avond sessie maar geschoeid op een nieuwe leest van 11.00 tot 17.00 uur met tussen de
huldigingen door een lunch.
De jeugd kampioenen 2018 waren:
Vitesse: onaangewezen Jarit Krab. aangewezen Jarit Krab.
Midfond: onaangewezen Jarit Krab. aangewezen Gerjan Remmerts
Jonge duiven: onaangewezen Henrico Sneller. aangewezen Jarit Krab
Natour: onaangewezen Jordi Schrijvers. aangewezen Gerjan Remmerts
De generaal kampioenen zijn geworden:
Onaangewezen: plaats 3 Jordi Schrijvers, plaats 2 Jarit Krab en op plaats 1 Henrico Sneller
Aangewezen: plaats 3 Gerjan Remmerts, plaats 2 Henrico Sneller en op plaats 1 Jarit Krab.
Bij de senioren werden 10 kampioenen per onderdeel gehuldigd evenals de generalen en duifkampioenen.
De kampioenen waren:
Vitesse: onaangewezen H. Scheffel en aangewezen Gebr. De Haan
Midfond: onaangewezen G. Mouw en aangewezen G. Mouw
Jonge duiven: onaangewezen Lotte Eijerkamp en aangewezen Lotte Eijerkamp
Natour: onaangewezen J. van Laar en aangewezen Joop Bodelier
Eendaagse fond:onaangewezen A. van der Haar en aangewezen A. van der Haar
Meerdaagse fond: onaangewezen T. Koele & zn en aangewezen T. Koele & zn.
De generaal kampioen snelheid onaangewezen werd J. Groenen met op de 2e plaats H. en E.J. Eijerkamp
en op plaats 3 H. Scheffel.
Generaal snelheid aangewezen werd G & R Schuiling met op plaats 2 J. Groenen en op plaats 3 Comb.
Vierhout.
De duifkampioenschappen werden een prooi voor:
Vitesse: Carla Schut met duif 17-1778169
Midfond: K. van de Beek met duif 17-1790328
Jonge duiven: Lotte Eijerkamp met duif 18-1627863
Natour: Joep Bodelier met duif 16-1194177
Eendaagse fond: H en E.J. Eijerkamp met duif 17-1820332
Meerdaagse fond: John Willems met duif 16-1323711
Generaal snelheid: Nissen & Vermaas met duif 16-1268386
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. Helaas is in delen
van onze afdeling dit niet volgens afspraak uitgevoerd en is op een later moment dit alsnog geprobeerd
recht te zetten.
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Vluchten
Het jaar 2018 begon voor een deel van onze liefhebbers dramatisch. Door de vogelgriep mochten duiven
niet uitvliegen en was er een vervoersverbod rond Kamperveen. De commissie wedvluchtzaken hebben
samen met de vervoerscommissie gezocht naar oplossingen om e.e.a. voor de
afdelingskampioenschappen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Vervolgens kenden we een hete droge
zomer die veel van onze duiven vergde, maar ook voor sommige liefhebbers een lijdensweg bleek.
Uiteraard was er weer de nodige kritiek op het lossingsbeleid m.n. met betrekking tot het late lossen van
de duiven. Dit resulteerde in een aangenomen voorstel op de ledenvergadering om de adviezen van de
IWB niet meer klakkeloos te volgen. Toch zullen de lossingsverantwoordelijken in 2019 een afgewogen
besluit moeten kunnen nemen om tot een verantwoorde lossing te komen. Ik wens deze mensen hierbij
veel geluk en wijsheid toe. Wat ik ze niet toewens is dat ze van alle kanten bekritiseerd worden wanneer
een wedvlucht niet verloopt als gehoopt en verwacht. Bedenk voordat u kritiek levert dat deze mensen als
duivenliefhebber altijd het beste met onze duiven voorhebben.

NPO
Onze landelijke organisatie heeft haar in 2016 ingezette vernieuwingsslag in 2018 verder doorgevoerd.
De platforms en secties kregen in 2018 een prominente plaats in de NPO organisatie. Leden konden zich
aanmelden voor 2 secties en zo invloed krijgen in het vliegprogramma. Uiteraard probeerde ieder sectie
voor hun eigen discipline een mooi programma samen te stellen dat soms botste met andere disciplines.
Door overleg en een drietal vergaderingen met NPO, secties en afdelingen werd uiteindelijk op 1
december besloten tot een nationaal vliegprogramma. Dat daar veel commotie over is ontstaan in het land,
maar zeker ook in onze afdeling, is genoegzaam bekent. Nadat op de najaarsvergadering onze afdeling
had gekozen voor het afdelingsvliegprogramma, mede doordat er toen nog geen vastgesteld nationaal
vliegprogramma was, kwam na de presentatie van het nationale vliegprogramma de discussie tussen vooren tegenstanders van de beide vliegprogramma’s pas echt goed los. De afloop is u bekent, maar werd pas
op 7 januari 2019 genomen en past dus niet in het verslag van 2018.

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. Hierdoor komt
ook steeds meer werk neer op minder mensen. Daarom is het ook dat wij bewondering en erkenning
mogen tonen voor al die mensen, op welk spelniveau ook, die steeds weer klaar staan om er voor te
zorgen dat wij onze sport kunnen blijven uitoefenen en hiervan mogen genieten. Dank aan al die harde
werkers.
Marinus ten Dolle
Secretaris afdeling 8 GOU
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