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Notulen buitengewone ledenvergadering maandag 22 oktober 2018
Locatie: Duivensportcentrum te Apeldoorn. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda
1. Opening.
Marieke Reijnen (voorzitter) heet iedereen welkom op deze buitengewone ledenvergadering en
memoreert dat de echtgenote van Dick Lindner, voorzitter regio 3, is overleden en wenst vanaf deze
plaats Dick en de naaste familieleden sterkte toe om het verlies te dragen.
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst.
Afwezige verenigingen met kennisgeving: 0756, 0722, 0702, 0738, 0828, 0846, 1021, 0813 en 0924
Afwezig zonder kennisgeving:0760, 0743, 0754, 0748, 0714, 0727, 0933, 1002, 1023, 1028, 0853, 0906,
0772, 0803, 0857, 0859, 0809, 0814, 0815, 0837, 0849, 0911, 0915, 0925, 0931 en 0937.
Aanwezig: 56, 2% van het totaal aantal leden.
3. Bestuursmededeling.
Er is een aanvullend voorstel gedaan via site en nieuwsbrief om van de statuten artikel 34 lid 6 aan te
passen. Hier kan vanavond niet over gestemd worden gezien het aantal vertegenwoordigde leden.
De voorzitter doet een oproep om 6 november op de najaarsvergadering wel aanwezig te zijn, zodat
besluiten genomen kunnen worden.
4. Aanpassing statuten artikel 3A en HR artikel 50.
De voorzitter constateert dat er deze avond geen stemming kan volgen, maar geeft uitleg over de
aanpassing en de reden hiervoor.
0860 Berendsen: De peiling in de bijeenkomst met regio 4 gaf aan dat de meerderheid voor het blijven
overstaan van de eerste 2 vluchten jong en natour is.
0766 Scherpenzeeel: Wat is de achtergrond van het terugkomen op de eerste 2 vluchten jong en natour?
Antwoord: We wilden tegemoet komen aan de zaterdagvliegers.
0734 Lokhorst: Is de opzet van de aanpassing dat er op zaterdag ingekorfd kan worden?
Antwoord: Dit is niet de bedoeling. Zaterdag blijft de vluchtdag. Daarnaast is het organisatorisch ook niet
mogelijk om op het laatste moment uit te wijken naar inkorven op zaterdag.
0404 Beens: Ons verbaasd de aanpassing. Het was juist goed. Waarom deze wijziging.
Antwoord: Dit is ingegeven door onvrede bij de liefhebbers. Bij terugkomen van een deel van de duiven
vervalt de wedstrijd. Mensen die spelvreugde zoeken missen dit nu niet. Voor het seizoen kan iedereen
aangeven ongeacht de reden niet op zondag te willen concoursen. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen om de
zondag vrij te houden voor het gezin
0804 Bonnier: Er zijn 2 invalshoeken. Deze is niet de juiste. Ga na of er 1 of 2 vluchten facultatief kunnen
zijn.
Antwoord: Wanneer men wijziging wenst kan men hiertoe een voorstel indienen.
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0768 v.d. Weg: De keuze is voor een zaterdag- of zondag kampioenschap, zijn er dan altijd 2 kampioenen?
Antwoord K.Poel: wanneer er geen vlucht uitgesteld wordt naar zondag dan is er geen gescheiden
kampioenschap.
0865 v. Doorn: Is over deze aanpassing overleg geweest met bijvoorbeeld een advocaat?
Antwoord: Ja.
0742 Schaftenaar: Hoe zit dit met de kampioenschappen wanneer een zaterdagvlieger bij de eerste 10
komt bij de zondagkampioenen.
Antwoord K. Poel: het komt pas voor wanneer er een vlucht blijft overstaan toe zondag. Het is dan
mogelijk dat een zaterdag of zondag vlieger op een gelijke plaats bij de eerste 10 staan.
Schaftenaar: Misschien is dit een goede uitleg naar de liefhebbers.
0766 Scherpenzeel: Wanneer een lid zich aanmeld als zaterdagvlieger geldt dit dan voor alle vluchten?
Antwoord: Ja
5. Instaleren commissieleden.
De voorzitter roept de leden die zich opgegeven hebben voor de diverse commissie naar voren. De
aanwezige commissieleden stellen zich voor.
Loodsbazen. D. Peters (Zuid) en G. Theihzen (Noord)
Vervoerscommissie: H. v.d. Essenburg, M. v.d. Berg en JW v. Deutekom.
Lossingscommissie: B. Scherpenzeel, E. Timmerman en G v.d. Berg
PR commissie: Mw. J. Grobbe
Automatiseringscommissie: F. Jacobs
Financiele commissie: E. Pap
Financiele controle commissie: deze bestaat reeds en komt op de voorjaarsvergadering aan de orde.
De voorzitter dankt de genoemde leden en wenst ze succes bij het uitvoeren van hun taak.
6. Rondvraag.
0404 Beens: Op persoonlijke titel. Zijn er al uitslagen over de monitoring die tijdens het transport op een
container is uitgevoerd?
Antwoord: Nee de uitslagen zijn er nog niet maar komen wel.
0734 Lokhorst: Zijn er geen aanmeldingen voor commissies uit zuid 3 en 4?
Antwoord: Helaas niet.
0766 Scherpenzeel: Aanpassing artikel 34. Hoe zit dat nu. Je kunt niet stemmen voor artikel 3A omdat er
nooit 10% opkomst is.
Antwoord: Op 6 november kan er wellicht geen stemming komen voor artikel 34, maar wel voor artikel
3A bij voldoende opkomst.
Scherpenzeel: Ik wil voorkomen dat iedereen naar de rechter stapt. Kijk e.e.a. nog eens goed na.
Antwoord: iedereen heeft recht om besluiten voor te leggen aan de rechter, maar wij moeten voor een
juiste besluitvorming zorgen.
0768 v.d. Weg: Ik hoop dat het opgelost wordt. Hij geeft een uiteenzetting hoe het in 1995 zover is
gekomen. Er is toen een muur opgetrokken.
Voorzitter: De tijd is erg veranderd en we moeten ons aanpassen aan de nieuwe tijd.
v.d. Berg: De vervuiler betaald was een slechte zaak. Ik ben niet tegen het plan, maar soms worden we er
op aangekeken dat we alleen op zaterdag willen vliegen en dat doet pijn. Als we een nieuwe regeling
treffen dan moet discrimineren van tafel zijn.
0804 Bonnier: Wij respecteren iedereen.
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7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor z’n inbreng en hoopt op een grote opkomst op 6
november aanstaande.
Voor het verslag,
M. ten Dolle
Secretaris
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