Verslag van de algemene vergadering van afdeling 8 GOU op zaterdag 26 februari 2022, gehouden
in het duivensportcentrum te Apeldoorn.
Aanwezig namens de afdeling: W.G.M. ten Dolle (voorzitter), W.E. van Laar (1e penningmeester), T.
van Binsbergen (wedvluchten) en J.W. de Vries (2e penningmeester, tevens verslaglegger van deze
vergadering). Afwezig met kennisgeving: Jelle Derks (2e secretaris).
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering, verwelkomt de afgevaardigden van de verenigingen en vervolgt
met het voorwoord:
“Sportvrienden, dames en heren,
Fijn dat we elkaar, ondanks dat corona nog niet weg is, toch in persoon kunnen ontmoeten.
Het afgelopen jaar is het aantal leden met 65 afgenomen, waaronder leden die ons helaas zijn
ontvallen. Voor ik deze vergadering open, wil ik graag enige momenten van stilte om deze leden
te herdenken…… Dank u.
Door alle coronaperikelen is het winterseizoen uiteraard niet verlopen zoals wij gewend waren.
Het huldigen van de kampioenen, tentoonstellingen en andere activiteiten konden geen
doorgang vinden. Wij merken wel dat deze nu in snel tempo alsnog georganiseerd worden,
waaronder de kampioenenhuldiging van de afdeling op zaterdag 26 maart a.s.
Afgelopen herfst en winter zijn er diverse onlinebijeenkomsten geweest tussen bestuur NPO en
Afdelingen. Met name op het gebied van eerlijk spel en herindeling vlieggebieden. Voor het
eerstgenoemde ligt bij de NPO-agenda een voorstel, al geeft dit geen spectaculaire
veranderingen te zien. Over herindeling vlieggebieden is nog lang niet het laatste woord
gesproken. Je krijgt dan te maken met het samenvoegen of opsplitsen van afdelingen. Wellicht
dat dit over een aantal jaren zijn beslag zal krijgen.
Helaas heeft door het noodgedwongen afscheid van Peter Pennekamp en Ton Geitenbeek als
NPO-bestuurders onze afdeling, als een van de grootste, geen afvaardiging meer in dit bestuur.
Wellicht is er toch iemand onder u die de tijd en energie kan opbrengen door zich beschikbaar te
stellen.
Het ledenaantal van onze afdeling bedraagt per 1 februari 2022 1.737 seniorleden en 52
jeugdleden. Dit brengt het totaal op 1.789 leden.
Achter de tafel zie u 4 bestuursleden, waarvan 2 herkiesbaar. Jelle Derks, waarvan wij vandaag
afscheid nemen, is helaas niet aanwezig. Hij had voor vandaag een andere verplichting.
Voor wat betreft het komende vliegseizoen maak ik mij wel zorgen over de vogelgriep die op veel
plaatsen heerst. Laten we hopen dat tegen de tijd dat we weer gaan vliegen, die uitgewoed is.
Wij zullen ons moeten buigen over de vraag hoe hier mee om te gaan, wanneer dit virus toch
onder ons blijft en een deel of delen van de afdeling niet mag of mogen inkorven.
Ik wens u allen voor het komende seizoen het beste toe, maar ook voor nu een vlotte
vergadering. Hiermee is de vergadering geopend en gaan we door naar agendapunt 2 het appèl
van de afgevaardigden.”
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2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
De verenigingen die met hun kiesman of reservekiesman aanwezig zijn, vertegenwoordigen 750
stemmen, en dat is slechts 43 %. Dat wil zeggen dat dit onder het reglementaire aantal
benodigde stemmen overeenkomstig lid 1 van artikel 29 van de Statuten ligt. Dit betekent dat de
ALV Afdeling geen geldige besluiten kan nemen en dat er volgens lid 2 van datzelfde artikel van
de Statuten na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede ALV Afdeling
bijeengeroepen moet worden, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of
reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te nemen over voor de vorige ALV Afdeling
geagendeerde onderwerpen.
Met kennisgeving waren afwezig de verenigingen: 0404, 0702, 0736, 0754, 0765, 0768, 0813,
0906, 0924, 1021.
Na het bekend worden van het opkomstpercentage heeft het bestuur met instemming van de
aanwezige kiesmannen besloten de vergadering toch doorgang te laten vinden, mede ook om
voor punt 12 van de agenda NPO-Ledenraad, de mening van de aanwezige kiesmannen mee te
kunnen nemen naar die NPO-Ledenraad op 12 maart 2022.
Ondanks dat de meningen en besluiten niet rechtsgeldig zijn, zijn deze wel opgenomen in het
verslag van de ALV van de afdeling. Aan dat verslag kan echter geen rechtsgeldige grondslag
toegekend worden.
3. Verslag van de digitale Algemene Leden Vergadering op 22 november 2021
Mw. Reijnen 0933: er is geen sprake geweest van een vergadering, want er is namelijk geen hoor
en wederhoor toegepast. Digitale vergaderingen zijn dus feitelijk geen vergaderingen. Daarom is
het onterecht dat de verslaglegging notulen zijn genoemd. Er is immers geen vergadering
geweest. Voorzitter: ik ben van mening dat de stemming wel rechtsgeldig is volgens de daartoe
geldende wet. Voorstellen zijn immers integraal doorgezet naar de verenigingen. Het resultaat
van de stemming is ook doorgezet naar de NPO-ledenraad. Een lijfelijke discussie is niet mogelijk
geweest.
Mw. Reijnen 0933: voorstellen kun je ter plaatse toelichten. Heeft niets met de pandemie te
maken, het is een keuze van het afdelingsbestuur. Het is gewoon een enquête geweest, je mag
en kan het geen vergadering noemen. Volgens de wet zijn het geen notulen.
Voorzitter: we passen de kop aan en wijzigen dat in “verslag van de digitale vergadering etc.”.
Kok 0410: het is een woordkeuze. Je bent kiesman namens de vereniging met wat je daar hebt
meegekregen en vormt tijdens de vergadering meningen met andere kiesmannen. Voorzitter:
dat hoort ook zo te zijn.
Pap 0430: ter aanvulling: stemmingen zijn altijd anoniem. Verenigingen wordt gevraagd te
stemmen, is niet bekend hoe men gestemd heeft.
Van de Berg 0709: vindt dat de stemming correct is uitgevoerd.
Het verslag van de digitale vergadering wordt vervolgens goedgekeurd, onder dankzegging aan
de verslaglegger.
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4. Jaarverslag secretaris
Jacobs 0422: hoeveel procent moeten de kiesmannen tezamen vertegenwoordigen om
rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Voorzitter: dat is de helft of meer van de uit te
brengen stemmen, dus meer dan 50 %. Op dit moment zijn er simpelweg te weinig rechtsgeldige
stemmen. Maar we moeten wel weten hoe we moeten stemmen op de NPO-ledenraad, ik weet
niet hoe hier nu mee moet worden omgegaan. We moeten de vergadering maar vervolgen.
Jacobs zegt ook door te gaan om een beeld te krijgen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester
Voorzitter geeft het woord aan de 1e penningmeester, Wulf van Laar.
Het betreffende jaarverslag heeft op de site van de afdeling gestaan, net als het verslag van de
FCC. Penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. Het uiteindelijke resultaat is toch een
negatief resultaat. Dit heeft onder meer met de dieseltoeslag te maken, die is namelijk niet
doorberekend aan de leden. De kosten van de lossingsvergunningen en verzekeringen is
daarentegen positief uitgevallen.
Er zijn geen vragen over de jaarrekening.
Begroting 2022: er is voor de opstelling van de begroting een vergelijking gemaakt met de
afdelingen 7 en 9 en dan constateren we dat we niet uit de toon vallen. Alles overziende zullen
we wel moeten overgaan tot een verhoging van de vrachtprijzen. Opcenten ten laste van de NPO
worden ook dit jaar mogelijk weer opgevoerd.
Penningmeester geeft vervolgens nog enige uitleg bij de ophaalkosten en merkt daarbij op dat de
vervoerders de tarieven ook hebben verhoogd. Dus we moeten daar alert op zijn. Een punt van
aandacht is bijvoorbeeld de restmanden. Er worden namelijk te veel restmanden aangeboden
waarin weinig duiven zitten, terwijl er voldoende manden zijn om dat kleine aantal duiven te
verdelen. Afspraak is dat we 2 duiven boven het voorgeschreven aantal duiven mogen zitten.
Stalling van duivenwagens kan in overleg met de loodsbazen worden geregeld.
De vervoerders stellen wekelijks de dieseltoeslag vast. De vrachtprijzen zouden dus nog kunnen
worden verhoogd tijdens het vliegseizoen, zeker gelet de huidige dieselprijs.
Kok 0410: goed dat we ook naar de andere afdelingen kijken, in dit geval naar 7 en 9. De echte
vrachtkosten moeten simpelweg betaald worden.
Lissenberg 0729: hij merkt op dat er in afdeling 7 moet worden aangeleverd.
Jacobs 0422: bevestigt de mening van Kok en vindt het dus ook gewenst om onder meer naar
afdeling 9 te kijken.
Pap 0430: van afdeling 9 zijn de vrachtprijzen van vorig jaar, dus daar zal ook nog wel een
aanpassing van komen.
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Besselink 0714: worden de duiven weer opgehaald in de omgeving Deventer? Het antwoord is ja,
en wel met de kleine wagen.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid, het applaus dat volgt
bevestigd dat. Voorzitter dankt ook de wedvluchtpenningmeesters in de vlieggebieden Noord en
Zuid.
6. Mededelingen bestuur
- Dik Peters is gestopt als lossingsverantwoordelijke. De lossingscommissie wordt om die reden
aangevuld met Jeroen Kok uit Andelst. Bestuur stelt hem dus voor als nieuw lid. Hij is er niet
vanwege andere verplichtingen voor de afdeling deze dag.
- De groep convoyeurs in Zuid wordt versterkt met Jan Jacobs uit Deest.
- De kampioenenhuldiging van de afdeling is op zaterdag 26 maart a.s. in de Wanmolen in Zetten.
7. Bestuursverkiezing
De heren W.E. van Laar (1e penningmeester) en T. van Binsbergen (wedvluchten/concoursleider)
zijn regulier aftredend en herkiesbaar. Beiden worden herkozen. Zij worden door de voorzitter
gefeliciteerd met hun herbenoeming.
Tussentijds treedt af Jelle Derks (2e secretaris en belast met de ledenadministratie). Voorzitter
leest zijn brief voor waarvan hij gevraagd heeft hier kennis van te geven. Het bestuur draagt G.J.
Beens voor als nieuw bestuurslid, die de functie van 2e secretaris gaat vervullen. Hij wordt met
algehele stemmen benoemd.
Ondanks herhaaldelijk verzoek is de vacature voor 1e secretaris nog niet ingevuld. Het bestuur is
dan ook dringend op zoek naar een persoon die deze functie wil en kan invullen.
8. Verkiezing kiesmannen NPO-ledenraad
Bestuur draagt als kiesman voor: M.G.M. ten Dolle, W.E. van Laar, J.W. de Vries en T. van
Binsbergen. Als reservekiesman: G.J. Beens. Vergadering is akkoord met de voordracht.
9. Bestuursvoorstellen
- Vaststellen hygiëneprotocol: is al in een eerder stadium gevraagd om dit vast te stellen.
Vergadering gaat akkoord met het vaststellen van het protocol.
Lissenberg 0729: wat is de verhouding van halamid/water? Voorzitter: 1 schepje op 10 liter
water. Staat ook op de bijsluiter en doosje. Lissenberg vraagt zich ook af of de verenigingen
weten wat de verhouding is. Hij wil graag dat dit in het verslag wordt opgenomen.
Jacobs 0422: stelt voor om de verhouding halamid/water op de afdelingssite te zetten voor
aanvang van het seizoen. Men vindt het een prima idee. Wellicht zelfs een filmpje maken.
Janssen 0937: meldt dat zijn vereniging een aantal keren natte manden heeft teruggekregen en
vraagt om de deuren na terugkomst in de loods open te zetten. Het antwoord is dat dit altijd
wordt gedaan. Kennelijk heeft dat toch te weinig effect.

-

Blad 5

-

Mw. Grobbe 0734: een rookblokje in de wagens is dat een optie? Antwoord: is best een goede
suggestie. Misschien met de loodsbazen bespreken. Wordt meegenomen in het overleg met de
vervoerscommissie.
Barends 0846: de eigenaar van de loods in Huissen zal niet blij zijn met die rookblokjes. Er staan
in dezelfde ruimte immers heel veel caravans. Mw. Grobbe: dat hoeft geen probleem te zijn.
- Vaststellen wijziging Statuten en HR (al voorgesteld op de najaarsvergadering 2021,
gepubliceerd op 24 oktober 2021. Uitslag van de stemming was toen: 1.026 voor en 154 tegen).
Voorzitter geeft de regelgeving aan die geldt bij het niet aanwezig zijn van 2/3 van de
kiesmannen. Dit geldt nu dus ook voor deze vergadering. Moeten formeel binnen 3 weken weer
vergaderen.
Jacobs 0422: stelt voor dit punt te vervolgen in een enquête.
Kok 0410: 2/3 van de kiesmannen moet aanwezig zijn. Betekent dat dat we opnieuw een
vergadering moeten uitschrijven? Dat is dus juist. Een vergadering beleggen binnen 3 weken
waar tenminste 2/3 van de kiesmannen aanwezig is, dan kunnen de punten formeel worden
aangenomen. Kunnen we dan de agendapunten van deze vergadering opnieuw meenemen? Het
antwoord is ja.
Mw. Reijnen 0933: waarom de vestigingsplaats Apeldoorn wijzigen in Doesburg? En moeten we
dat wel doen? En vergaderen kan gemakkelijk voor de hele afdeling via Teams of Zoom. Zij wil
graag de mening van de andere kiesmannen weten v.w.b. de noodzaak voor wijziging van de
vestigingsplaats. Voorzitter zegt dat het hem niet uitmaakt wat de vestigingsplaats is/wordt.
Voorzitter laat het aan de plaatselijke notaris over wat de vestigingsplaats wordt. Vergadering
vindt, met een kleine meerderheid, het geen punt om te wijzigen.
10. Vliegprogramma 2022.
Dit punt van de agenda wordt toegelicht door T. van Binsbergen.
De NPO is nog in onderhandeling over de Belgische losplaatsen. Ook heeft de NPO nog geen
antwoord gegeven over hoeveel losplaatsen elke afdeling per vluchtdag mag hebben.
Inmiddels is duidelijk dat Morlincourt voor onze afdeling te westelijk ligt. Dat geldt ook voor
Niergnies. In Sezanne, dat ook op ons vliegprogramma staat, mag niet meer gelost worden. Ook
mogen we van de NPO op zaterdag niet meer in Tilburg lossen. Wel nog op een doordeweekse
vluchtdag. Van een lossing in Breda is in het geheel geen sprake meer. Dat ligt te westelijk.
Besselink 0714: er heerst vogelgriep, wat zijn de richtlijnen als je niet mag vliegen. Je kunt dan
immers niet meer meedoen. Van Binsbergen: we zullen voor de tijd komen met richtlijnen voor
onder meer de kampioenschappen. Voorzitter: standaardprocedure is dat voor de jonge duiven 2
aftrekvluchten gelden, voor de oude 1.
De invulling van het vliegprogramma is nog afhankelijk van de uitkomsten van de stemming van
de punten 7-A, B en C van de NPO-agenda en het losplaatsenbeleid NPO op de NPO-ledenraad
van 12 maart a.s.
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11. Verenigingsvoorstellen
- 0709 Zuid Oost Apeldoorn: willen de verplichting dat men in eigen kring moet inkorven en dat
er 1 NIC per kring wordt aangewezen. Het overgrote deel van de kiesmannen is tegen dit
voorstel.
Voorzitter merkt nog op dat men in een NIC voor zoveel als mogelijk vluchten moet kunnen
inkorven, niet voor slechts 1 of 2 vluchten, zoals we steeds vaker zien.
Kok 0410: we moeten blij zijn dat er een inkorfcentrum is en als zodanig kan en wil functioneren.
Vindt niet dat men alle vluchten moet doen, moeten al blij zijn dat men wat wil doen. Zijn vaak
bewuste keuzes voor welke vluchten men zich beschikbaar stelt.
Vervolg voorstel 0709 Zuid Oost Apeldoorn: kan men nog met gummiringen inkorven? Antwoord
is ja.
Lafleur 0860: hij komt terug op een eerder gedaan voorstel van zijn vereniging m.b.t. vluchten
voor jonge duiven in vlieggebied Zuid Oost. Hij en zijn vereniging vinden de sprong van Budel
naar Tienen te groot en is van mening dat dit meer verliezen zal geven. Voorzitter vraagt of er
nog een voorstel van het vlieggebied Zuid Oost komt? Hij wil graag dat er op korte termijn een
voorstel wordt gedaan, dat gedragen wordt door dat vlieggebied, want dan kan het nog
behandeld worden.
12. Agenda NPO-ledenraadvergadering op 12 maart 2022
- 3a Goedkeuren notulen NPO Ledenraad: voor.
- 5d Vaststellen jaarrekening 2021: voor.
- 5e Eenmalige vermogensmutatie: geen besluit genomen.
Mw. Reijnen 0933: vermogensmutatie is op deze wijze niet mogelijk en is in strijd met de wet- en
regelgeving. In het voorstel van de vermogensmutatie worden factuurstelsel en het kasstelsel
door elkaar gehaald. Alleen de baten en lasten m.b.t. de ringen 2022 worden nu als een
vermogensmutatie voorgesteld, dit om het vermogen per 31-12-2021 op te hogen. Dat betekent
dat ergens ooit in een laatste boekjaar je geen omzet meer hebt, maar nog wel de kosten. Dit
kan dus niet. Dit noemen we ook wel Cherry picking. Moet eigenlijk een nieuwe begroting van
komen. Je moet er kritisch naar kijken, er gaan dingen scheef.
Wulf: binnen de FBCC is er discussie over geweest. Men was van mening dat dat kon, waarom
dat in het verleden nooit is gebeurd, is onduidelijk. Weet niet of dit in strijd is met de
regelgeving. Ringenopbrengst is een behoorlijke post.
Mw. Reijnen zet een en ander op schrift en stuurt dat aan de afdelingsvoorzitter. * Noot
verslaglegger: dit is inmiddels ook gebeurd en vervolgens aan het NPO-bestuur gezonden.
Pap 0430: resultaat 2022 wordt geboekt in 2021. Is een eenmalige verschuiving. Dus omzet van
2022 naar 2021.
Van de Berg 0709: er is discussie bij de achterban over deze wijze van muteren.
- 5f Decharge NPO bestuur beleid 2021: voor.
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- 6b G. van de Aast herkiesbaar: voor.
- 6d Herbenoeming J. Geurts als lid FBCC: voor.
- 7a A26 Ochtend- of middaglossing: vergadering is voor ochtendlossing.
- 7b G31 extra fond vluchten (DF + marathon) of schrappen: meerderheid is voor schrappen.
- 7c Voorstel afdeling 9 sector marathonvluchten: tegen.
Kok 0410: zijn vereniging is ook tegen. Begrijpt wel waarom afdeling 9 daar mee komt. Men heeft
er in fysieke vergaderingen niet over kunnen spreken. Is in dat kader juist belangrijk voor
marathonvluchten. Fondclubs hebben niet kunnen vergaderen over hun vluchten vanwege de
crisis. Ochtendlossingen door de ZLU, prima.
- 7d E27 Nationaal Issoudun of E27 als sectorlossing met lossing door en losplaats per sector:
vergadering is voor sectorlossing.
- 8 NPO-kampioenschappen: Vlieggebieden met minimaal 150 leden. Onze kringen voldoen aan
dat criterium. Zijn voor.
Van Eikenhorst 0405: behouden we onze eigen kampioenschappen? Voorzitter: vanaf niveau 2
zijn alle kampioenschappen gelijk aan de NPO-kampioenschappen. Van Eikenhorst: Bent u niet
bang dat u met de grootmeesterformule meer invliegduiven zult krijgen? Men nijgt naar het
inkorven van minder duiven door dit systeem.
Vergadering maakt duidelijk dat men voor het NPO-voorstel is.
Jacobs 0422: belangrijk dat we uniformiteit krijgen. Vraagt zich af hoe het zit met de
kampioenschappen. Valt er 1 vlucht weg? Voorzitter: dat heeft met de vogelgriep te maken. Van
Binsbergen: de NPO hanteert een aftrekvlucht, dat geldt ook voor de afdeling. Bij jonge duiven
zelfs 2 aftrekvluchten.
- 9 Eerlijk spel: Zie 8.
- 10 Handhaving gedragscode: voor.
- 11 Aanpassing automatisch Lidmaatschap Afdeling en NPO art. 8.2 d van statuten NPO: voor.
- 12 Goedkeuring aangepaste Statuten en HR: voor.
- 13a Voorstel afdeling 3 lossingsmogelijkheden in België: voor.
Mw. Reijnen 0933: hoe doet men het binnen dat uur als er sprake is van een uitgestelde lossing
binnen datzelfde uur? Hoeft geen probleem te zijn, het gaat immers over africhtingsvluchten, zo
merkt Van Binsbergen op. Voorzitter: mogelijk later op die dag wel een moment om te lossen.
- 13b.1 Voorstel afdeling 9: Automatisch zetten duiven: voor.
- 13b.2 Voorstel afdeling 9: Africhten jonge duiven: tegen.
- 13c.2 Voorstel afdeling 3: Bij vlucht met meldplicht melden binnen 1 uur: tegen
Kok 0410: het is een wazig voorstel. Kun je niets over zeggen. Zeker met die nachtduiven.
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- 13c.3 Voorstel afdeling 3: Duif maximaal 1 keer spelen per weekend: Voor.
- 13c.4 Voorstel afdeling 3: Aanpassen lossingsbeleid Marathonvluchten: stemming in de
vergadering is gelijk aan elkaar, dus 2 voor en 2 tegen op de NPO Ledenraad.
Kok 0410: is enorm teleurgesteld hoe de afdeling en NPO hiermee mee omgaan. Eén afdeling
komt met het verzoek het lossingsbeleid van de marathonvluchten aan te passen. T.a.v.
marathonvluchten is dit al vaak aan de orde geweest, met als resultaat dat leden afhaken van de
middaglossingen en naar de ZLU-vluchten gaan. Al in 2015 criteria gemaakt voor de
marathonvluchten, en in 2018 geactualiseerd. Beleid is toen door de NPO aangenomen. Heeft
afgelopen jaren geconstateerd dat er alleen in onmogelijkheden wordt gedacht en niet in
mogelijkheden. Is tegen om op vrijdag al in de ochtend te lossen.
Janssen 0937: is dit een aanvulling op de lossing van marathonvluchten? Ja.
Oudendorp 0731: komt terug op de noodzaak om ‘s ochtends te lossen. Het zijn
middaglossingen, maar als het nachtelijke aankomsten gaan worden, dan in de ochtend lossen.
13. Rondvraag
Mw. Grobbe 0734: vogelgriepsituatie. Als een deel niet kan deelnemen komt er dan een
instapvlucht of vluchten. Voorzitter: er zal naar bevind van zaken worden gehandeld.
Pap 0430: We moeten deze vergadering niet als een doemscenario zien. Te vroeg om te zeggen
dat we naar een andere vergaderstructuur toe moeten. Voorzitter: op de digitale vergaderingen
waren er ook (te) weinig leden. Men neemt de moeite niet, is de simpele conclusie.
Van de Essenburg (vervoerscommissie): Bert Teunissen (convoyeur) heeft een herseninfarct
gehad. Dit ter aanvulling op hetgeen er is gezegd over zijn ernstige ziekte.
Kok 0410: structuur afdelingsvergadering. We lopen steeds achter de feiten aan binnen de
verenigingen. Hij geeft het bestuur mee om zeker de najaarsvergadering zo te plannen dat er nog
voorstellen ingediend kunnen worden voor de NPO Ledenraad. Voorzitter: structuur kan zijn om
al op de voorjaarsvergadering een punt te laten inbrengen voor de najaarsvergadering.
Kok 0410: meer duidelijkheid proberen te krijgen over een aantal punten dat op de NPO-site
moet worden geplaatst. Het blijft allemaal erg onduidelijk. Graag dit punt meenemen in de
rondvraag op de NPO Ledenraad. Voorzitter: op de vorige NPO Ledenraad is al afgesproken dat
er een besluitenlijst zou komen.
Van de Berg 0709: nadenken over wat Gerrit van Eikenhorst duidelijk heeft gemaakt. Kan niet
alleen op het bordje van het afdelingsbestuur liggen.
Van de Berg 0709: kampioenenhuldiging van vlieggebied Noord Oost vindt plaats in Lieren.
14. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering, dankt eenieder voor zijn of haar inbreng en wenst allen wel thuis.
De verslaglegger
J.W. de Vries

