Verslag van de Algemene Ledenvergadering van afdeling 8 GOU op maandag 4 maart 2019 te
Terwolde. Aanvang 20.00 uur.
1. Opening
Wnd-voorzitter M. ten Dolle opent de Algemene ledenvergadering en heet allen welkom. Hij meldt
de afwezigheid van medebestuurslid Jelle Derks vanwege een stage. Hij hoopt de bestuurstafel te
kunnen uitbreiden met twee nieuwe bestuursleden.
Wnd-voorzitter geeft aan dat het aantal leden is gezakt naar 1958. Vervolgens wordt een moment
van stilte in acht genomen. Hij vraagt de aanwezigen de telefoon op stil te zetten, ook tijdens het
verdere verloop van de vergadering.
2. Appèl afgevaardigden
Met kennisgeving zijn afwezig de verenigingen: 0768, 0813, 0815, 0837, 0901 en 0924. Afwezig
zonder bericht van verhindering: 0829. Aanwezig 1.506 leden, d.w.z. 76.9 %.
3. Notulen van de buitengewone ledenvergadering op 7 januari 2019
Beens 0404: Dhr. Van Binsbergen heeft een brief gestuurd aan de afdeling m.b.t. het aantal duiven
dat er verwacht kan worden en dat zou er in resulteren dat er geen knelpunten zijn op het gebied
van transport. Hij vraagt of de knelpunten die eerder genoemd zijn, zijn weggenomen. Wndvoorzitter beaamt dat en maakt duidelijk dat de betreffende brief niet bij het secretariaat, maar bij
wedvluchtzaken terecht is gekomen.
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris en
met applaus goedgekeurd.
4. Bestuursverkiezing
Wnd-voorzitter geeft aan dat het onderwerp bestuursverkiezing met opzet naar voren is gehaald op
de agenda. De reden hier van is dat de penningmeester dan een toelichting op het financieel verslag
kan geven. Wulf van Laar heeft zich immers aangemeld als 1-e penningmeester. Hij wordt unaniem
benoemd tot 1-e penningmeester. Wnd-voorzitter heet hem welkom aan de bestuurstafel.
Vervolgens wordt Teunis van Binsbergen benoemd als bestuurslid, hij gaat wedvluchtzaken doen.
Ook Van Binsbergen is unaniem gekozen.
Wnd-voorzitter Ten Dolle maakt duidelijk dat de afdeling ook nog een voorzitter moet hebben, maar
die is er op dit moment niet. Het bestuur stelt dan ook voor hem te benoemen tot interim voorzitter.
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.
5. Jaarverslag secretaris
Voorzitter ad interim Ten Dolle (verder in de vergadering voorzitter genoemd) vraagt of er op- of
aanmerkingen zijn op dit verslag. Vanuit de vergadering komt geen reactie.

6. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester geeft aan dat men kennis heeft kunnen nemen van het jaarverslag op de
afdelingssite. Toch geeft hij nadere uitleg via een sheat. Daar voor gebruikt hij de gegevens van de
laatste 3 jaar. De belangrijkste post is vrachtkosten. De afdeling komt uiteindelijk op een negatief
resultaat van ruim €.13.000,00 uit. Het vermogen van de afdeling is vastgesteld op ruim
€.247.000,00.
De afname van het aantal duiven heeft mogelijk te maken met de vogelgriep kort voor aanvang van
het seizoen, waardoor meerdere vluchten niet konden plaatsvinden.
De kosten van de lossingsvergunningen zijn bijna verdubbeld. Vanuit de vergadering komt de vraag:
waar gaat dat bedrag naar toe. Het antwoord luidt: naar de NPO. En wat doet de NPO daar mee?
Antwoord: ter dekking van de kosten die de NPO maakt. Uit de reacties blijkt dat Steeds Verder
Twello meer heeft moeten betalen aan lossingsvergunningen, dan dat de vluchtgelden hebben
opgebracht. Afgelopen jaar moest er namelijk betaald worden voor lossingsvergunningen voor
taartvluchten, in de jaren daarvoor niet. Moeten de Polen nu ook betalen voor de lossing in
Nederland? De Belgische en Franse bond brengen immers wel kosten in rekening. Penningmeester
zoekt dit uit.
Berendsen 0860: de lossingsvergunningen moesten betaald worden na afloop van het seizoen,
waarom? Voorzitter geeft uitleg aan de vergadering. Omdat er nog een groot bedrag open staat, wil
de Financiële Controlecommissie van de afdeling dat het bedrag nog moet worden geïnd. Wat doet
het nieuwe bestuur, betaling afdwingen of het voor rekening van de afdeling laten. Voorzitter maakt
duidelijk dat er in het voorstadium niet goed is geïnformeerd. Bij de aanvraag had duidelijk moeten
zijn dat het niet meer gratis was en dat is niet gecommuniceerd.
Pap 0430: aankomend seizoen moet er bij de aanvraag voor een lossingsvergunning voor de
taartvluchten betaald worden.
Berendsen 0860: tot 500 duiven heb je toch geen lossingsvergunning nodig? Voorzitter: dat klopt.
Berendsen vraagt om een duidelijke uitleg van te voren. E.e.a. moet wel gecontroleerd kunnen
worden. Voorzitter: de aanvraag voor een lossingsvergunning bij de NPO wordt pas gedaan, nadat
het te betalen bedrag is voldaan. Het blijkt dat lossingsvergunningen voor vluchten buiten het
seizoen €.175,00 kosten.
Roelofs 0865: hij wil graag splitsing van de kosten van de manden. Penningmeester antwoordt dat
die in de onderliggende bescheiden er wel zijn. Roelofs zou graag de stukken willen zien van die ruim
€.14.000,00, die het verven, herstellen en omruilen van de manden heeft gekost. Penningmeester:
we moeten kritisch zijn.
Abbendorp 0731: er zit een groot verschil in de baten en lasten van de Dagfond/Marathon, namelijk
€.48.000,00 resp. €.23.000,00. Penningmeester: t.b.v. de Meerdaagse fondvluchten vindt vervoer
door derden plaats, dat onderling wordt verrekend. Penningmeester zal hier nog naar kijken.
Penningmeester neemt de begroting door. Van de contributie is €.11,50 voor de afdeling, het
restantbedrag voor de NPO (€.12.00). Ter dekking van de huishoudelijke kosten van de afdeling

wordt de opslag nu €.0,10 per duif. Het tarief voor de wedvluchtverzorging van €.0,015 per duif
vervalt. Verder is er geen verhoging voor 2019.
Berendsen 0860: Er is geen verandering in de ophaalproblematiek? Antwoord: dat is juist.
Gevraagd wordt of de FCC nog wat wil toevoegen aan de bespreking van het financieel
verslag/begroting. Het antwoord van dhr. Eikenhorst is nee.
7. Bestuursmededelingen
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•

•

•

Kampioenenhuldigingen: hiervoor is €.0,016 per duif gereserveerd. Het bedrag komt in
eerste instantie ten goede aan het vlieggebied. Als men dat niet wil, dan zal er naar een
oplossing gezocht moeten worden en dat geldt vooral voor de vlieggebieden in Zuid.
De in de jaren opgebouwde vermogens van de regio’s gaan terug naar de leden. Het geld is
ingelegd door die leden. Als peildatum van het ledenbestand wordt gehanteerd 1 februari
2019. De verwachting is dat daardoor de contributie in 2020 omhoog moet, mogelijk €.5,00
per lid.
Fouten in de D- en W-bestanden: binnen het huidige bestuur is geen capaciteit om het hele
weekend de fouten die de verenigingen veroorzaken te herstellen. Verenigingen die het toch
fout doen, dragen zelf de kosten.
Voorzitter leest het stuk van de advocaat m.b.t. art. 3-A van de Statuten voor. Op grond van
de arbitrage wordt het besluit van de ALV nietig verklaard. De arbitrage is opgeschort. Het
lijkt er op dat het afdelingsbestuur en de afgevaardigden van de zaterdagvliegers tot elkaar
kunnen komen. Voorzitter heeft goede hoop op een gunstige afloop.

8. Verkiezing kiesmannen NPO
Kiesmannen NPO-vergadering: voorzitter stelt voor om dhrn. De Vries en Van Laar als
kiesmannen af te vaardigen. Reservekiesman is dhr. Ten Dolle. De vergadering kan zich unaniem
in de voorstellen vinden.
9. Verkiezing FCC
In de huidige samenstelling van de FCC hebben nog 2 leden zitting, namelijk dhrn. Van Haeren
en Eikenhorst. Er zijn dus 2 vacatures. De heer G. Kok heeft zich kandidaat gesteld voor een
functie binnen de FCC. De vergadering is unaniem akkoord met zijn aantreden.
10. Bestuursvoorstellen

•

Omdat de meerderheid van de leden van de afdeling gekozen heeft voor het nationale
vliegprogramma, stelt het bestuur voor de afdelingskampioenschappen gelijk te laten zijn
aan die van de nationale kampioenschappen op zowel vitesse, midfond, jong en dagfond
(voor marathon zie voorstel vereniging 0410). Als aanvulling hierop stelt het bestuur voor:
voor het natoer kampioenschap, dat begint op 3 augustus, tellen 6 van de 7 vluchten.

Hierop komen enkele reacties van uit de vergadering.

Biljardt 0422: De NPO kent geen Generaal Snelheid. Voorzitter geeft aan dat hij hier zo op terugkomt,
er ligt een voorstel voor deze discipline.
Kok 0410: benoemt het natoer kampioenschap. De natoer kent een gecombineerde uitslag. Jong en
oud in een C bestand en daarna splitsen in V en J. (Opmerking verslaglegger: De natoer kent een
uitslag van oud en jong samen, deze worden dus niet gesplitst, zoals door Kok is verwoord).
Lokhorst 0734: Er wordt nu geswitcht. We volgen niet het NPO programma. Voorzitter antwoordt dat
de jonge duiven gelijk met de oude duiven worden ingekorfd op de Jong Vitesse (5 vluchten) en 1
vlucht samen met de oude duiven op Jong Midfond. D.w.z. dat er 6 vluchten worden ingekorfd onder
de C-code, waarna bij het inzenden van het D-bestand de zaak gesplitst wordt in J en V of M. De
natoer blijft gelijk en dus zoals we die kennen, oud en jong in 1 uitslag.
Pap 0430: is voorstander van alles splitsen.
De vergadering is in meerderheid voor om het afdelingkampioenschap gelijk te houden aan het
voorstel van de NPO en dat uit te breiden met het natoer kampioenschap (6 van de 7 vluchten
tellen).
•

Tevens stelt het bestuur voor de puntentelling voor de afdelingskampioenschappen gelijk te
trekken met de telling die de NPO al jaren hanteert, namelijk 1:1. Die puntentelling is
grofweg gezegd het aantal punten van de prijsduiven, gedeeld door het aantal ingekorfde
duiven. Minimum aantal is 10 duiven.

Biljard 0422: Stelt voor om voor de marathon een minimum deelgetal van 5 aan te houden. Er
worden gemiddeld echt geen 10 duiven ingekorfd. In 2015 wilde men het deelgetal kleiner maken,
want dat was een NPO-voorstel. Er is toen een enquête gehouden, 86 % was toen voor 1:10. Er had
nu ook een enquête gehouden moeten worden, want velen weten niet wat het deelgetal is.
Berendsen 0860: neem een deelgetal met een mInimum van 3. Voorzitter zegt als men dit niet wil,
dan tegen stemmen. Vooral de overnachtfond geeft een probleem met het deelgetal.
Deinema 0424: geeft aan dat er in zijn vereniging meerdere liefhebbers zijn die minder dan 10 duiven
inkorven.
Kok 0410: voor de marathon is een deelgetal van 5 erg hoog, liever 3. Stelt voor om voor de nationale
puntentelling te kiezen of voor die van de afdeling, in dat geval 1:10 verfijnd. De vergadering stemt in
meerderheid voor 1:10 verfijnd.
11. Verenigingsvoorstellen
0915 Gevleugelde Vrienden Millingen a/d Rijn: deze vereniging stelt voor om op de vluchten waar 31
duiven in de manden vervoerd worden, dit aantal terug te brengen naar 27. Mede in het kader van
dierenwelzijn in de duivensport lijkt het de vereniging logisch dat dit aangepast zou kunnen worden.
Voorzitter: het is en sympathiek voorstel, maar het zal leiden tot capaciteitsproblemen. De
vergadering stemt in meerderheid tegen dit voorstel.
0860 Velp Zuid: stelt voor om 1 kampioenschap jonge duiven te vervliegen, waarvan 8 vluchten tellen
voor het afdelings-/ vlieggebied- en kringkampioenschap en waar J-37 Melun dus niet meetelt.

Voorzitter: dit voorstel kan niet in stemming worden gebracht, er is immers al voor het nationale
programma inclusief de kampioenschappen gestemd.
0422 de Zwaluw Wijhe: stelt voor om in 2019 toch een generaalkampioenschap snelheid voor de
afdeling te hebben, waarvoor de onderdelen vitesse, midfond, jong vitesse en jong midfond tellen. Er
is bewust gekozen om de natoer niet mee te laten tellen. De stemming die volgde had het volgende
resultaat: 677 stemmen voor, 327 tegen en 513 blanco.
0410 de Postduif Kampen: De vereniging is het eens met het bestuursvoorstel de afdelingskampioenschappen gelijk te laten zijn aan de nationale kampioenschappen, voor alle disciplines
behalve de marathon. Omdat het marathonprogramma van de afdeling incl. Limoges 7 vluchten telt,
stellen zij voor om van de 7 meerdaagse vluchten er 5 te tellen voor het onaangewezen en
aangewezen kampioenschap en 3 voor het duifkampioenschap. Stemming: meerderheid van de
vergadering is voor.
0937 Luchtpost Wijchen: in de ledenvergadering over de statuten is aangenomen dat het
afdelingsbestuur de grenzen van de verenigingen vaststelt. Ons voorstel is om als de afdeling dit gaat
doen, dit alleen te laten gelden voor nieuwe leden. Voor bestaande leden van een vereniging willen
we dat zij dispensatie hebben.
Voorzitter: bestuur afdeling stelt geen verenigingsgrenzen vast. Iedereen kan lid worden in de
vereniging van zijn of haar keuze, mits de vereniging tot onze afdeling behoort. Echter wanneer de
coördinaten van het lid liggen in een ander samenspel (kring en/of vlieggebied) zijn wij gehouden aan
de voorwaarden van art. 13 van het HR van de NPO. Hier moet de afdeling zich aan houden. Kort
samengevat: de vereniging moet met dit vraagstuk bij de NPO zijn en niet bij de afdeling.
0937 Luchtpost Wijchen: stelt voor om alle marathonvluchten incl. Limoges te tellen voor het
afdelingskampioenschap.
Dit voorstel komt grotendeels overeen met dat van de Postduif Kampen, waar de meerderheid van
de vergadering zich eerder in kon vinden. Dus van de 7 marathonvluchten tellen er 5 voor het
onaangewezen en aangewezen kampioenschap en 3 voor het duifkampioenschap.
0731 de Postduif Ede: Deze vereniging doet namens de 3 verenigingen uit Ede, 1 uit Ederveen en 1
uit Bennekom het voorstel om op alle vluchten, m.u.v. de dagfond en marathon, alle duiven bij de 5
verenigingen afzonderlijk op te halen.
Hierop volgt een toelichting door dhr. Ouderdorp, afgevaardigde van deze vereniging. Hij vindt dat er
naar andere mogelijkheden gekeken moet worden. Bijvoorbeeld kleinere auto’s voor het ophalen
van de duiven. Verborgen kosten voor het wegbrengen van de duiven zien we niet. Maar die zijn er
wel, zeker voor de verenigingen. Men vindt het een te zware belasting voor de verenigingen in Ede
e.o. Voorzitter zegt toe om het probleem voor te leggen aan de vervoerscommissie van de afdeling.
Het kan immers niet zo zijn dat dit alleen voor de verenigingen in Ede geldt.
Pap 0430: voegt er nog aan toe dat een kleine wagen geen verschil maakt. Wel met vrijwilligers.
12. Agenda NPO

De NPO-agenda is wederom laat ontvangen. De leden hebben hier kennis van kunnen nemen via het
informatiebulletin “op de Hoogte”.
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Voorstel NPO-bestuur: minimaal 15 leden per vereniging, minder dan opheffen. Tevens het
aantal inkorvende leden op 8 stellen. Afdelingsbestuur is tegen. Vergadering is ook tegen het
NPO voorstel.
Concoursveiligheid actieplan: werkgroep instellen, ruime meerderheid voor. Het bestuur
NPO vraagt daartoe een bijdrage van 0,02 cent per duif gedurende het seizoen 2019. Naar
onze mening is dit 2/100 cent (opmerking: op de NPO-vergadering bleek dit 2 ct. te zijn).
Bestuur afdeling vindt dat dit bekostigd moet worden uit de exploitatie van de NPO en is dus
tegen de opcenten. Vergadering gaat daar mee akkoord.
Hitteprotocol: het terugbrengen aantal duiven in de manden. Afwachten zegt de NPO.
Afdeling is voor niet afwachten, maar invoeren. Berendsen 0860: we storen ons niet aan
IWB. Is dat hetzelfde? Voorzitter: nee.
Mandaat Nationale Lossingscommissie: Voorzitter zegt dat er al voldoende mandaat is om
vluchten in te korten in overleg met het IWB. De afdeling wil zich neutraal opstellen.
Berendsen 0860: niet toestaan dat men te veel naar het Oosten of Westen gaat.
St. Vincent en Dax zijn kennelijk niet zo geschikt als losplaats. Platform Transport stelt voor
om deze te wijzigen in Souston respectievelijk Tarbes. NPO wil dat nader onderzoeken.
Kennelijk moet men gaan rijden in St. Vincent om te kunnen lossen. Belang van de duiven
moet voorop staan. Afdeling zal voor stemmen.
Sectie Marathon: Invliegduiven herinvoeren. De afdeling was voor invliegduiven in november
2018. Voorstellen moeten duidelijker gesteld worden. Veel leden begrijpen het niet.
Eikenhorst : De leden die invliegduiven inkorven tellen niet mee in het aantal inkorvende
leden dat aanwezig moeten zijn. Binnen vereniging entameren anders is het zo afgelopen
met de duivensport. Kok 0410: Algemeen en niet over de antenne, dat was het uitgangspunt.
NPO is heel erg warrig op dit punt. Men zou steekproeven kunnen nemen in de verenigingen
i.p.v. alle duiven over de antenne halen. De stemming die volgt maakt duidelijk dat de
vergadering voor het toestaan van invliegduiven is. Opmerking verslaglegger: Uitleg
invliegduiven: dit zijn duiven die wel over de antenne gaan of een gummiring om krijgen om
zo te kunnen controleren of deze duiven zijn ingeënt en op de hoklijst staan. Ze gaan dus
geregistreerd mee, maar nemen geen deel aan de wedstrijd.
Vrachtduiven: afdelingsbestuur op tegen. Vergadering is ook tegen.
Inkorven in een andere afdelingen als er een geschikte vlucht voor zou zijn. Afdelingsbestuur
is tegen, vergadering is ook tegen.
NT-commissie instellen: Neutralisatie commissie NPO bestaat, dus waarom een nieuwe
instellen. Kok 0410: NPO zegt dat die nagenoeg niet meer bestaat. De commissieleden
hebben bedankt, blijkt nu. Afdeling is voor nieuwe NT-commissie.
Lossingsvergunningen voor de taartvluchten moeten afgeschaft worden, vindt de Sectie
Marathon. Afdelingsbestuur vindt net als de NPO dat er betaald moet worden. De
vergadering maakt duidelijk dat men voor handhaving van lossingsvergunningen voor de
taartvluchten is.
Afschaffen 800 meter regeling: vergadering is voor.
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Kampioenenhuldiging: Sectie Marathon is voor een verhoging van de ringenprijs met €.0,05
t.b.v. een meer aansprekende huldiging of feestavond voor de nationale kampioenen.
Vergadering is tegen de verhoging.
Afdeling Zeeland: jeugdleden samen met seniorleden laten spelen voor een kampioenschap.
Vergadering: tegen dit kampioenschap.
Limburg en Oost Brabant: sector 1 in twee delen opdelen. Vergadering: volgt afdeling om
blanco te stemmen.
Afdeling 5 Zuid-Holland: afstanden Olympiade wijzigen. Vergadering: net als bestuur tegen
dit voorstel.
Ouderdorp 0731: haalt de brief van afdeling 9 aan, waarin deze afdeling stelt dat er nog
enkele voorstellen open staan die waren ingediend voor de vergadering van november 2018.
Onder andere aanpassing software en reglementen voor het insturen van de D-bestanden bij
gezamenlijk inkorven en in eigen lokaal afslaan. Afdeling 9 vraagt hoe het er voor staat.
Volgens de NPO staat het niet in de reglementen en dus kan er niet gestemd worden.
Moeten de regels volgen.

13. Rondvraag
Lokhorst 0734: afdeling moet nadenken over de secties die de NPO voortbrengt. Afdeling zal dat
doen. Stelt tevens voor om de containers in een stichting onder te brengen. Berendsen 0860: ter
verduidelijking, de secties zijn in het leven geroepen voor de leden. Voorstellen gaan via de secties
naar de NPO en de kiesmannen stemmen daar over. Ouderdorp 0731: in het verleden zijn de
stichtingen opgeheven. Wil dat zo laten. Die weg niet bewandelen. NPO kan daar niet aankomen.
Kok 0410: Geeft een advies om mee te nemen naar de NPO-vergadering. Op de agenda staat dat er
amendementen ingediend kunnen worden. De kiesmannen moeten daar dan ter plekke over
stemmen, hij vindt dat dit niet moet kunnen. Voorzitter: NPO-bestuur voldoet niet aan de
regelgeving voor het tijdig doen uitgaan van de agenda. Dit moet aan de orde gesteld worden.
Van Laar (1-e penningmeester): hij heeft vragen over de NPO jaarrekening. Zal daar vragen over
stellen op de NPO-vergadering.
Ouderdorp 0731: heeft vraagtekens over de bezetting van het NPO bureau.
Beens 0404: er is een monitoring geweest in 2018. Is er een verslag? Die komt nu niet. Voorzitter
heeft het concept verslag ingezien. De heren Winkel en Jacobs hebben recent hier nog contact over
gehad. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. We zitten ook niet boven het CO2 gehalte. Het
verslag ziet er inhoudelijk goed uit. Het rapport zal binnenkort verschijnen. Op welke wijze het
gepresenteerd wordt, is nog onduidelijk.
14. Sluiting
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen een goed vliegseizoen, zonder
nadelige effecten.
De verslaglegger: J.W. de Vries

