Aan de aangesloten verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost
Nederland.
Sportvrienden,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene jaarvergadering die wordt
gehouden op vrijdagavond 28 oktober 2016 in zaal Hofsteenge te Grolloo,
aanvang 20:00 uur.
Agenda
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Appél afgevaardigden/kiesmannen.
De afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een door de
vereniging ondertekende machtigingsbrief (zie bijlage).

3.

Verslag van de Algemene vergadering 4 maart 2016 (zie bijlage).

4.

Ingekomen stukken/mededelingen.

5.

Bestuurs- en verenigingsvoorstellen, zie de bijlagen. Ter informatie
wordt de beleidsnota “Afdeling 10 naar de toekomst” als bijlage
toegevoegd.

6.

Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland.
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Notulen Algemene Vergadering 4 maart 2016.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte
welkom op deze jaarvergadering. Bestuurslid dhr. A.J. van der Linden is geveld
door longembolie, de voorzitter wenst hem beterschap.
In zijn openingswoord blikt de voorzitter nog even terug op de vorige ALV van 5
februari jl. De voorzitter refereert nog maar eens aan de patstelling die eigenlijk
binnen de afdeling is ontstaan a.g.v. het terugdraaien van het gescheiden
vliegprogramma betreffende de dagfondvluchten voor de noord en de zuid groep.
Ondanks het preadvies van het bestuur het voorstel niet in stemming te
brengen, heeft toch stemming plaats gevonden. De ALV bepaald uiteindelijk.
Reglementair is sprake geweest van een juiste gang van zaken. Vervolgens
verwijst de voorzitter naar de bestuursvoorstellen in deze, bij agendapunt 12.
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.
Afwezig 10 verenigingen:
ver. 0103 De Snelpost, ver. 0116 Expresse, ver. 0140 The Skymasters,
ver. 0149 De Zwaluw, ver. 0151 De Trekkers, ver. 0160 Hoogkerk,
ver. 0162 Op Eigen Wieken, ver. 0310 De Trouwe Duif, ver. 0311 De Vliegenier,
ver. 0329 Vol Spanning, ver. 0364 Keer Weer.

Afwezig met kennisgeving 7 verenigingen:
ver. 0118 Groningen Vooruit, ver. 0119 Gruno, ver. 0313 De Snelpost,
ver. 0350 De Stormvogels, ver. 0360 De Straaljager, ver. 0402 De Vechtvogels.

Aanwezig 49 verenigingen:
ver. 0101 De Blauwe Doffer, ver. 0102 De Koeriers, ver. 0107 De Luchtpost,
ver. 0108 P.V. De Eemsvliegers, ver. 0109 De Marnevliegers,
ver. 0110 De Noordpoolvliegers, ver. 0113 De Luchtbode, ver. 0115 De Postduif,
ver. 0124 De Luchtstormers, ver. 0125 De Vredesduif, ver. 0131 De Zwaluw,
ver. 0132 De Vriendenkring, ver. 0136 De Trouwe Duif,
ver. 0137 De Trouwe Duif, ver. 0138 De Trouwe Duif, ver. 0141 De Duif,
ver. 0142 De Waddenvliegers, ver. 0153 WPV, ver. 0155 De Olle Witte,
ver. 0157 Naar Huis, ver. 0301 De Vliegers, ver. 0303 De Luchtbode,
ver. 0305 Steeds Sneller, ver. 0307 Vitesse ver. 0308 De Reisduif,
ver. 0309 De Hunevliegers, ver. 0312 P.V. DZOH, ver. 0315 Vrije Vogels,
ver. 0317 De Hondsrug, ver. 0318 The Flying Dutchmen,
ver 0319 P.V. La Vitesse ’97, ver. 0324 De Snelvlucht,
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ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.
ver.

0328
0334
0342
0349
0352
0356
0429

P.V. Hoogeveen, ver. 0331 De Postduif ‘90,
P.V. Zwartemeer, ver. 0336 Snelle Wieken, 0339 Steeds Sneller,
De Valk, ver. 0347 De Ruimtevaarders,
De Snelle Thuiskomst, ver. 0351 P.V. The Startfighters,
De Vredesduif, ver. 0353 De Uiver, ver. 0355 Snel,
De Stormvogels, ver. 0362 De Vechtevliegers, ver. 0415 De Luchtpost,
Nieuwleusen, ver. 0431 De Streekvliegers.

3. Verslag van de Algemene vergadering van 5 februari 2016.
Tekstuele wijzigingen:
Pagina 2, punt 3 2e alinea vereniging 0134 moet zijn 0334.
Vervolgens wordt zonder verdere op- en aanmerkingen het verslag goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken/mededelingen.
De voorzitter geeft aan dat de materialen t.b.v. de verenigingen na afloop van de
vergadering afgehaald kunnen worden.
De controles op de vrachtbrieven blijven ook voor 2016 gehandhaafd.
Gezien de geringe belangstelling wordt voor het jaar 2016 geen attractieconcours
gehouden in het kader van de Reumafonds.
Bij warm weer is een bestuursmededeling betreffende een vermindering van het
aantal duiven in de manden alleen voor de eerstvolgende vlucht van toepassing.
De voorzitter vraagt extra aandacht voor het “volmaken” van de manden,
restmanden dienen zo weinig mogelijk te worden aangereikt vanuit de
verenigingen.
De wedvlucht Orange telt mee voor de Sector 4 kampioenschappen.
De verenigingen worden gevraagd de hoklijsten in te leveren in een gesloten
envelop met daarop vermeld het verenigingsnummer en het aantal ingeleverde
hoklijsten. Bij de eerste vlucht dienen deze te worden meegegeven aan de
chauffeurs van de wagens.
Naar aanleiding van de vorige vergadering is de maatregel genomen dat de
chauffeur van het klein vervoer geen eigen duiven mag vervoeren. Het klein
vervoer en de wagens worden niet met 2 man bemand, is te duur.

5. Bestuursverkiezing.
De voorzitter geeft aan dat er geen tegen kandidaten zijn gesteld.
Dhr. T. de Vries en dhr. P. Gast, worden als voorzitter, respectievelijk bestuurslid
bij acclamatie herbenoemd voor 3 jaar.
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6. Benoeming kiesmannen en reservekiesman NPO
Doordat bij onze Afdeling nog een ledenbestand van meer dan 1.500 leden kent
hebben we nog recht op 2 kiesmannen.
Het bestuur stelt voor dhr. A.J. van der Linden en P. Gast, met als reserve dhr.
A. Bakker te benoemen als kiesmannen en daarmee vertegenwoordigen zij onze
Afdeling tijdens de NPO-vergaderingen.
Aldus besloten.

7. Jaarverslag 2015.
De voorzitter geeft aan onder de indruk te zijn van de gedetailleerde weergave
in het jaarverslag. Onder applaus wordt het jaarverslag goedgekeurd.

8. Financieel verslag 2015.
De voorzitter merkt op dat een extern administratiekantoor onder supervisie van
de penningmeester, dhr. T. Speelman, het financieel verslag heeft opgesteld.
Vanuit vereniging 0157 zijn binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijke
vragen gesteld.
Dhr. van Doormaal (0157) stelt dat voor Zimoa € 1.600 per jaar wordt betaald,
terwijl IWB ook adviezen verstrekt m.b.t. lossingen. De vraagt wordt gesteld of
er ook sprake is geweest van tegenstrijdige berichten vanuit Zimoa en IWB.
De voorzitter geeft aan dat bij de 1e jonge duivenvlucht geen tegengestelde
adviezen zijn afgegeven, maar wel verschillende adviezen voor de noordelijke en
overige provinciën. Zimoa gaf aan mogelijkheden te zien op zaterdagochtend
vroeg te kunnen lossen, IWB heeft geen zwaarwegend advies voor de noordelijke
helft afgegeven, wel voor het overige deel van het land. Uiteindelijk is er wel
gelost op de zaterdagochtend.
De voorzitter geeft verder aan dat Zimoa de voorkeur heeft, omdat hij in de rol
van lossingcoördinator de meteoroloog direct aan de lijn heeft, bij IWB wordt
gewerkt met tussenpersonen, en daarmee kan geen rechtstreekse vraag worden
gesteld en dit kan leiden tot onduidelijkheden en onnodige vertragingen.
Dhr. van Doormaal (0157) stelt dat ruim € 9.000 is uitgegeven aan convoyeurs.
Gevraagd wordt of er wedvluchten zijn geweest waarbij geen convoyeurs zijn
meegegaan met de wagens. De penningmeester geeft aan dat 30 keer een
hoofdconvoyeur is mee geweest en 3x betrof het dat de chauffeur als convoyeur
optrad. Het laatste is de laatste jaren te doen gebruikelijk, o.a. als gevolg van
vakantieperioden.
Afgevaardigde 0303 vraagt naar het convoyeursverslag. Tijdens de
najaarsvergadering van 2013 is besloten dat deze op de website van de afdeling
geplaatst zou worden. In 2014 en 2015 heeft dit niet plaats gevonden.
De voorzitter geeft aan dat de convoyeurs elke vlucht een verslag maken. De
uiteindelijke bedoeling is om dit verslag op zondag binnen te hebben en dan ook
te plaatsen op de website, het later plaatsen van het verslag heeft eigenlijk
weinig waarde meer. Dit punt wordt meegenomen in het overleg met de
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vervoerscommissie, welke binnenkort wordt gehouden, voorafgaande aan het
komend seizoen.
Dhr. J. Westen (0356) is van mening dat het financieel verslag niet afdoende is
opgebouwd, daarnaast constateert hij verschillen tussen het aantal duiven
weergegeven in het financieel verslag en het jaar verslag. Voor wat het laatste
betreft geeft de voorzitter aan dat in het jaarverslag sprake is van
concoursduiven en in het financieel verslag van vervoerder duiven.
Vervolgens wordt het financieel verslag goedgekeurd en bedankt de voorzitter
dhr. T. Speelman, penningmeester voor het verslag.

9. Verslag kascommissie.
De voorzitter verwijst naar het financieel verslag voor wat betreft de
aanbevelingen van de kascommissie en geeft aan dat deze worden geagendeerd
voor de bestuursvergadering.

10. Decharge bestuur.
De voorzitter memoreert naar de kascommissie, die heeft vastgesteld dat de
verantwoording en verwerking een getrouw beeld geven in het financieel
jaarverslag 2015 en de kascommissie stelt dan ook voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde en verantwoorde beleid over het jaar
2015. Vervolgens wordt decharge verleend aan het bestuur.

11. Begroting 2016.
In de begroting 2016 is een contributieverhoging verwerkt van € 2,- per lid en
een verhoging van alle vrachtprijzen met € 0,05.
Dhr. J. Westen (0356) vraagt wat door het bestuur wordt gedaan met de
aanbevelingen van de kascommissie. De voorzitter merkt op dat wij te maken
hebben met een krimpende markt, minder liefhebbers/verenigingen/aantal
duiven, en als zodanig zijn geen investeringen in materiële vaste activa
noodzakelijk. De aanbevelingen worden besproken in het bestuur. Hierover
worden de verenigingen nader geïnformeerd.
De vergadering stelt de begroting 2016 vast.
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12. Bestuurs- en verenigingsvoorstellen

Bestuursvoorstellen
Voorstel 1: gescheiden vliegprogramma
Het bestuur stelt voor, conform de vitesse, midfond, jonge duiven en natoer
vluchten, ook voor de dagfond vluchten, zonder het stellen van termijnen, te
kiezen voor een gescheiden vliegprogramma voor de Noord- en de Zuid-groep.
Daarmee wordt bewerkstelligd dat voor alle programmavluchten een gescheiden
vliegprogramma voor Noord en Zuid van toepassing zal zijn.
Motivatie:
Gezien de ontstane situatie en in het kader van een evenwichtige en
harmonieuze samenwerking met de aangesloten verenigingen binnen de afdeling
wordt door het bestuur dit voorstel voorgelegd aan de vergadering.
Zoals al aangegeven tijdens de ALV van 5 februari jl. achten wij het voorstel
vanuit inhoudelijke, sportieve, overwegingen van groot belang, o.a. gezien het
feit dat de afdelingskampioenschappen worden gegenereerd uit de diverse
rayonuitslagen en daarnaast ontstaat zoals bij de overige programmavluchten
ook bij de dagfondvluchten een beter evenwicht in de te vervliegen afstanden.
Tijdens de ALV van 5 februari jl. heeft de voorzitter de vergadering geadviseerd
het voor 3 jaar aangenomen gescheiden vliegprogramma voor de
dagfondvluchten voor de Noord- en de Zuidgroep te handhaven. Het standpunt
en de preadviezen van het bestuur zijn nader toegelicht. De voorzitter heeft dan
ook een dringend beroep gedaan op de verenigingen die het voorstel voor één
gezamenlijke losplaats en lossing hebben ingediend hun voorstel terug te nemen.
Tijdens de behandeling van het voorstel zijn geen overtuigende argumenten
aangereikt door de afgevaardigde kiesmannen welke nut en noodzaak tot één
gezamenlijke losplaats voor de dagfondvluchten onderschrijven. Wel werd heel
duidelijk zowel in de gedane voorstellen als tijdens de vergadering gepleit voor
gescheiden uitslagen voor de Noord en de Zuid groep en daarmee dus
gescheiden concoursen.
De wens van de verenigingen het voorstel toch in stemming te brengen werd
uiteindelijk tot uitvoer gebracht. 54% van de uitgebrachte stemmen waren voor
het ingediende voorstel, dit betekent dat een substantieel deel van de
aangesloten verenigingen tegen het voorstel zijn. Een aantal van deze
verenigingen hebben dan ook voorstellen ingediend voor de ALV van 4 maart om
het genomen besluit te herzien. In onze optiek blijkt dat er sprake is van een
grote mate van ontevredenheid uit het genomen besluit op een essentieel
onderdeel, namelijk de wedvluchten waar we het per slot van rekening allemaal
in gezamenlijkheid voor doen.

5

Debat
De voorzitter licht in het kort het bestuursvoorstel toe. Er is nogal wat commotie
ontstaan binnen de afdeling rondom het vliegprogramma. Dit doet de afdeling
geen goed. Uit de verenigingsvoorstellen blijkt dat vele verenigingen in de
Noord-groep zich te kort voelen gedaan in hun sportbeoefening. Er blijkt veel
weerzin te zijn tegen het besluit van 5 februari jl. om gezamenlijk naar één
lossingsplaats te gaan voor de dagfond. Behalve dan de financiële voordelen,
welke tijdens de ALV van 5 februari zijn weerlegd, zijn er ook geen voordelen
voor één lossingsplaats genoemd. Zeer waarschijnlijk zijn er wel commerciële
overwegingen welke pleiten voor een dergelijk besluit, maar dat mag nooit het
doel zijn. Natuurlijk kunnen er altijd voorstellen worden ingediend door de
verenigingen, maar het is niet werkbaar om iedere ALV te worden
geconfronteerd met het in stemming brengen van voorstellen m.b.t. het
vliegprogramma. Er is zelfs een mail ontvangen van een vereniging die heeft
aangegeven naar de Tucht- en Geschillencommissie NPO te willen gaan.
In het informele circuit hoor je geluiden over een mogelijke breuk binnen de
afdeling. Het bestuur is van mening dat dit geen goede gang van zaken betreft
en dat het anders moet. Daarnaast dient zich de vraag voor of het bestuur op
deze manier verder wil, daarop is het antwoord een duidelijk nee.
Het bestuursvoorstel is dan ook gericht op één afdeling, één geheel, met daarbij
een gescheiden vliegprogramma voor de Noord- en de Zuid-groep voor alle
programmavluchten, dus inclusief de dagfond.
Dhr. Stumpe (0115) geeft aan dat er in zijn optiek geen sprake is van een
algehele tegenstelling tussen Noord en Zuid. Er zijn namelijk ook Zuid
verenigingen die voor een gescheiden vliegprogramma zijn op de dagfond, en
Noord verenigingen die hier juist tegen zijn. De voorzitter geeft aan dat deze
constatering correct is.
Daarnaast geeft dhr. Stumpe aan dat op basis van de stemming van 5 februari jl.
55% niet tevreden is indien besluit van de ALV van 5 februari wordt
teruggedraaid.
Dhr. Stumpe roept vereniging 0138 op een toelichting te geven op hun voorstel.
Dhr. Bolk (0351) geeft een korte toelichting op hun voorstel. Het gaat om de
sportieve waarde en niet om commerciële doeleinden. Een grote groep in het
Noord gebied wil gewoonweg een gescheiden programma, als het niet links om
kan dan maar rechts om.
Dhr. van de Zanden (0355) geeft aan dat over 10 jaar waarschijnlijk geen 1.000
liefhebbers meer zijn binnen de afdeling. We moeten kijken naar de duivensport
in zijn algemeenheid. Samengaan met afdeling 11 is wellicht een optie in het
kader van kostenbeheersing. De voorzitter geeft aan dat de duiven m.b.t. de
dagfond binnen afdeling 10 in het afgelopen jaar kostenneutraal zijn vervoerd en
afdeling 11 heeft vaak andere losplaatsen dan afdeling 10.
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Dhr. van de Zanden (0355) geeft aan dat de laatste vlucht de duiven in 1 wagen
hadden kunnen worden vervoerd. De voorzitter geeft aan dat de wedvlucht
Chateauroux naast de afdelingsvluchten stond geprogrammeerd, waardoor
minder duiven zijn ingezet op de laatste door de afdeling georganiseerde
dagfondvlucht.
Dhr. van de Zanden (0355) geeft aan dat in 2015 op 2 van de 4 dagfondvluchten
de hoogste snelheden zijn behaald in de Noord groep.
Dhr. Popkes (0301) merkt op dat de het gescheiden vliegprogramma wellicht
hiervan de oorzaak is geweest. Daarnaast geeft dhr. Popkes aan dat hij van
mening is dat de afdeling te diep is voor 1 gezamenlijke lossingplaats, +/- 1 ½
uur vliegtijd bedraagt het verschil tussen de noordelijke en zuidelijke kant van de
afdeling. Zo lang we een gescheiden vliegprogramma kunnen hanteren verdient
dat de voorkeur, later zien we dan wel weer.
Dhr. van Doormaal (0157) merkt op dat relatief gezien de belangstelling voor de
dagfondvluchten in Noord minder is dan in Zuid. Wellicht doen vele liefhebbers in
het noordelijk gebied niet mee, of met minder duiven, gezien de lange afstanden
indien sprake zal zijn van een gezamenlijke lossingsplaats. Misschien bij kortere
afstanden, meer deelname, we moeten het gescheiden vliegprogramma dan ook
een aantal jaren de kans geven.
Dhr. Stumpe (0115) merkt op dat er toch sprake is van een gescheiden uitslag.
De voorzitter geeft aan dat dit correct is, maar indien alle duiven gelijktijdig op 1
lossingsplaats worden gelost men met de eer gaat strijken van een eerste van
alle duiven.
Stemming
Alvorens de uitslag bekend te maken geeft de voorzitter aan niet gelukkig te zijn
met de uitkomst. De voorzitter heeft de hoop uitgesproken dat een overgrote
meerderheid van de vergadering het bestuur had gesteund in het
bestuursvoorstel, maar dit heeft helaas niet zo mogen zijn.
Voor 590 Tegen 567 Blanco 79.
Het bestuursvoorstel is daarmee aangenomen. Het besluit betreft een gescheiden
vliegprogramma voor alle programmavluchten voor de Noord- en de Zuid-groep,
waarbij het besluit niet is voorzien van termijnen.
Vervolgens wordt de vergadering van 21.00 tot 21.20 uur geschorst.
De voorzitter deelt mede dat wat het bestuur had gehoopt geen werkelijkheid
geworden is, namelijk een breed draagvlak voor het bestuursvoorstel ten
behoeve van de eenheid binnen de afdeling. De uitslag is voor niemand een
overwinning, en is bijna niet draagbaar voor het bestuur. De voorzitter merkt op
dat de vraag zich voordoet of we als bestuur nog wel door kunnen gaan. Op dit
moment is het in ieder geval niet verantwoord om op te stappen, daar is de
afdeling niet bij gebaat. De onvrede zal blijven voortduren binnen de afdeling.
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Vanaf nu zullen zeer waarschijnlijk weer voorstellen worden gedaan rondom het
vliegprogramma, en daar komen we gewoonweg niet uit. Uiteindelijk besluit de
ALV. Deze uitkomst is in ieder geval teleurstellend voor het bestuur en de leden
zelf. We kunnen niet op deze wijze verder gaan. Wij gaan als bestuur in ieder
geval door met het oog op het komend seizoen en proberen de opgelopen schade
beperkt te houden. Geconcludeerd kan worden dat de belangen binnen de
afdeling te ver uit elkaar liggen. We wachten het najaar af, maar er komt ook
eens een einde aan ons geduld als bestuur.
Dhr. Bolk (0351) geeft aan de situatie precair te vinden. Hij is van mening dat in
de toekomst zowel de Noord als de Zuid verenigingen alleen over hun eigen
vluchten moet kunnen gaan besluiten en niet over de vluchten van de andere
groep.

Voorstel 2: wijziging HHR naar de najaarsvegadering 2016
Het voorstel 4 van vereniging 0301, Annen sluit aan op het hiervoor gestelde
bestuursvoorstel 1. Het bestuur stelt dan ook voor een vanuit het bestuur
geformuleerde wijzigingsvoorstel HHR te agenderen voor de najaarsvergadering
2016. Dit wijzigingsvoorstel moet erin voorzien dat voor de zaken m.b.t. het

gescheiden vliegprogramma die alleen de Zuid-groep betreffen de verenigingen te
laten stemmen die in de Zuid-groep liggen. Voor zaken van de Noord-groep
stemmen alleen de verenigingen uit de Noord-groep.
Voorstel 2 wordt doorgeschoven naar de najaarsvegadering.

Voorstel 3: mee laten tellen van Chateauroux
Indien de nationale wedvlucht Chateauroux op 9 juli 2016 niet doorgaat
en 2 weken later wordt vervlogen (betreft aangenomen optie in het nationale
vliegprogramma), dan de uitgestelde wedvlucht Chateauroux niet mee laten
tellen voor de afdelingskampioenschappen. Ter aanvulling en verduidelijking op
23 juli staat Etampes/Lorris geprogrammeerd en deze wedvluchten tellen wel
voor de afdelingskampioenschappen.

Voorstel 3 wordt aangenomen. Tegen: 4 verenigingen.
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Verenigingsvoorstellen
Vereniging 0108 P.V. de Eemsvliegers, Delfzijl
Voorstel
1. Het bestuur legt de uitslag van de stemming gehouden op de
buitengewone ledenvergadering vliegprogramma d.d. 5-2-2016 m.b.t. het
voorstel lossen van 1 station op de dagfond naast zich neer en
conformeert zich aan het besluit dat lossen in een groep noord en zuid
voor 3 jaar is vastgelegd.
2. Stellen voor de vlucht Chateauroux niet te laten meetellen voor het
kampioenschap punten afdeling ongeacht de lossing datum.
3. Stellen voor de vlucht Morlincourt jonge duiven ongeacht de lossing datum
mee te tellen voor het afdeling kampioenschap.
Preadvies bestuur
Voorstel 1: de ALV van 5 februari heeft bepaald dat we geen gescheiden
vliegprogramma meer gaan toepassen voor 2016. Zie tevens het
bestuursvoorstel betreffende dit onderwerp.
Voorstel 2: Chateauroux wel laten tellen op 9 juli, maar niet indien wordt
uitgesteld naar 23 juli, zie bestuursvoorstellen.
Voorstel 3: wordt gelaten aan de vergadering.
Debat en stemming
Na behandeling van de bestuursvoorstellen trekt vereniging 0108 hun voorstellen
in.

Vereniging 0138 P.V. De Trouwe Duif, Scheemda
Voorstel
Betreft: herziening besluit gezamenlijke lossingen noord / zuid
Op de buitengewone ledenvergaderingen van 5 februari jl., is het bestuur ons
inziens ernstig in gebreke gebleven door een voorstel m.b.t. het gezamenlijk
lossen op de dagfond opnieuw in stemming te brengen. Dit is in strijd met de in
2014 op de algemene ledenvergadering gemaakte afspraken over het apart
lossen tussen noord en zuid. Gezamenlijk lossen is het slechtste alternatief om
een dynamische verhouding tussen noord en zuid in stand te houden. Over
vraagstukken m.b.t. het gezamenlijk lossen had het bestuur meteen moeten
ingrijpen om vervolgens te verwijzen naar de gemaakte afspraken in 2014. Het
bestuur heeft dit verzuimd en is daarmee ernstig nalatig geweest. Het spreekt
voor zich dat het bestuur met deze houding haar domein van geloofwaardigheid
ernstig heeft beschadigd. Het bestuur had immers referentiemateriaal genoeg ter
beschikking om te concluderen dat de aparte lossingen een groot succes waren!
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Een daadkrachtig bestuur ontleent grotendeels haar krediet door in te springen
op dreigende conflicten binnen de organisatie, zo omzeilt men eindeloze en
vruchteloze discussies over stemmingen die nutteloos zijn!
Het is en blijft grotendeels de zuidkant die met haar pedante houding en
overheersende hiërarchie de liefhebbers aan de noordkant hun vliegprogramma
en lossingsbeleid willen opdringen. Deze module lijkt ons per definitie geen ideale
uitgangspositie om een verdere samenwerking te versterken of uit te breiden.
Preadvies:
1. Het concept vliegprogramma van het bestuur zoals gepresenteerd op de
buitengewone ledenvergadering handhaven.
2. Het herzien en herstellen van het besluit tot gezamenlijke lossingen.
3. Noord en Zuid blijven gescheiden en een stemming over gezamenlijke
lossingen niet meer agenderen!
Wij attenderen het bestuur erop dat deze sluimerende conflicten binnen de
afdeling over het gezamenlijk lossen tot verstrekkende consequenties kan leiden.
Hier lijkt ons op voorhand niemand op te wachten.
Preadvies bestuur
Nalatigheid vanuit het bestuur zoals gememoreerd kan geen sprake van zijn
geweest. De voorzitter heeft duidelijk de ontstane situatie toegelicht tijdens de
ALV van 5 februari jl. en de verenigingen die voorstellen hadden ingediend
betreffende één gezamenlijke lossingsplaats voor de dagfond, verzocht deze juist
in het kader van de eerdere besluitvorming rondom dit onderwerp terug te
nemen. Hieraan is uiteindelijk geen gehoor gegeven, door desbetreffende
verenigingen, resulterend in een stemming. Besluit ALV heeft een bindend
karakter waar het bestuur uitvoering aan dient te geven.
Voorstel 1: integraal handhaven voorgelegde concept-vliegprogramma is niet
mogelijk, er is bijvoorbeeld een wijzigingsvoorstel m.b.t. terugvlucht jonge
duiven Noord-groep aangenomen. Voor wat betreft gezamenlijke lossing
dagfondvlucht, zie bestuursvoorstellen.
Voorstel 2: zie bestuursvoorstellen.
Voorstel 3: zie bestuursvoorstellen, in stemming brengen van voorstellen blijft
een aangelegenheid van de algemene leden vergadering en daarmee van de
aangesloten verenigingen, het bestuur heeft de mogelijkheid deze voorstellen
van preadvies voorzien.
Debat en stemming
Na behandeling van de bestuursvoorstellen trekt vereniging 0138 hun voorstellen
in.
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Vereniging 0301 P.V. “ de Vliegers” te Annen
Voorstellen
Voorstel 1:
De vorige vergadering is besloten de fondvluchten voor zowel noord als zuid van 1
losplaats te lossen. Bij nader inzien geeft dit vervoerstechnisch, financieel of op welk
ander vlak dan ook geen enkel voordeel voor de afdeling. Wel zijn er enorme
nadelen voor de Noord-groep, maar ook voor de Zuid-groep. De Noord-groep komt
voor zeer grote afstanden te staan of de Zuid-groep voor belachelijk kleine
afstanden. Aangezien is afgesproken dat de duiven redelijkerwijs op de losdag terug
naar huis moeten kunnen komen zal er uiterlijk om 8/9 uur 's morgens gelost moeten
worden.
Indien niet mogelijk zal er moeten worden over gestaan naar de zondag. Met een
afstandsverschil van zo'n 115 km is de afdeling te groot voor een lossing in 1 groep.
Wij stellen voor de duiven ook gescheiden te lossen op de dagfond zoals vorig jaar is
gebeurd.
Voorstel 2:
Indien voorstel 1 niet wordt aangenomen stellen we voor de dagfond de losplaatsen
te kiezen die voor de Noord-groep op het concept-vliegprogramma van het bestuur
stonden.
Dit om de liefhebbers op de langste afstand een normale kans te geven de duiven op
de dag van lossing terug te krijgen. Tevens haken er minder liefhebbers af vanwege
de te grote afstanden.
Voorstel 3:
Indien voorstel 1 niet wordt aangenomen stellen we voor om indien de afstanden
voor de grootste afstand langer wordt dan 650 kilometer een uiterste lostijd van 9 uur
's ochtends aan te houden. Dit om alle duiven redelijkerwijs de kans te geven op de
dag van lossing weer thuis te komen. Indien niet mogelijk om voor 9 uur te lossen
staan we over naar de zondag.
Voorstel 4:
Wij stellen voor om voor de zaken die alleen de Zuid-groep betreffen de verenigingen
te laten stemmen die in de Zuid-groep liggen. Voor zaken van de Noord-groep
stemmen alleen de verenigingen uit de Noord-groep. Dit om te voorkomen dat, zoals
in de vorige vergadering is gebeurd, de Zuid-groep bepaald wat de Noord-groep
moet gaan doen, of ondersom.
Preadvies bestuur
Voorstel 1: zie bestuursvoorstellen.
Voorstel 2: zie bestuursvoorstellen
Voorstel 3: wij ontraden dit voorstel. Tijdstip van lossing is gehouden aan de
lossingscommissie, weerssituaties worden gewogen m.b.t. tijdstip van lossing.
Voorstel 4: conform huidige statuten en reglementen niet mogelijk, moreel
beroep op de aangesloten verenigingen is op dit moment het hoogst haalbare.
Zie ook bestuursvoorstel 2.
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Debat en stemming
Na behandeling van de bestuursvoorstellen trekt vereniging 0301 hun voorstellen
in.

Vereniging 0351 P.V. De Starfighters, Tweede Exloërmond
Voorstel
Wijzing gezamenlijke Fondvluchten.
De leden van Pv de Starfighters (0351) te Tweede Exloërmond, verzoekt het
bestuur van afdeling 10 om het punt gezamenlijk lossen zoals genomen na
stemming op 5 februari jl., te herzien en te wijzigen.
Motivatie:
Op de najaarsvergadering van 2014 is er overeenstemming bereikt over het
gescheiden lossen tussen de noord en zuidkant. Het voorstel van Pv de
Eemsvliegers uit Delfzijl om zowel noord als zuid apart te lossen werd in
meerderheid aangenomen en voor drie jaar vastgelegd!
Het verbaast ons in ruime mate dat het afdelingsbestuur amper een jaar na dato
bovenstaande afspraken laat varen en de leden opnieuw laat stemmen. Er was
en is, tot op heden geen enkele argument te rechtvaardigen om het huidige
lossingsbeleid te wijzigen ten gunste van liefhebbers op de kortere afstand.
Een afdelingsbestuur heeft als taak om ook de belangen van liefhebbers op de
grootste afstand te behartigen, althans voor zover het in bestuurlijk opzicht
mogelijk is. Het gebaar om steeds bij ieder willekeurige vergadering een
stemming in te willigen zal ertoe leiden dat er nog meer onrust en onvrede
ontstaat, met als gevolg dat de kloof tussen beide partijen zich zal uitbreiden.
Het bestuur had zich met haar ingenomen standpunt om het niet in stemming te
brengen tot het uiterste aan toe kunnen verdedigen, hiervan is niets of althans in
onvoldoende mate gebleken!
Conclusie en preadvies:
Alles overwegende komen wij tot de volgende conclusie: het bestuur van afdeling
10 heeft gezien het bovenstaande geen recht gedaan aan de wens van de
meerderheid om het lossingsbeleid t.a.v. het afzonderlijk lossen te handhaven.
Het steeds opnieuw in stemming brengen van voorstellen die al zijn vastgelegd
heeft niets met democratisch stemrecht te maken.
Naar ons oordeel diskwalificeert het bestuur zich van hun eigen verworven
autoriteit en discipline als het genomen besluit over de gezamenlijke lossingen
van 5 februari jl., in stand wordt gehouden!
Wij verzoeken derhalve het bestuur het besluit omtrent het gezamenlijk lossen
zoals genomen op de ledenvergadering van 5 februari jl. te vernietigen. De
afspraken zoals gemaakt voor aanvang vliegseizoen 2015 dienen zowel te
worden gerespecteerd alsmede te worden nageleefd!
Tevens plaatsen wij onze twijfel bij de correctheid van de besluitvorming daar
het hier een buitengewone ledenvergadering betrof m.b.t. aanpassing
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vliegprogramma en geen algemene ledenvergadering voor het indienen van
voorstellen.
Preadvies bestuur
Het bestuur is niet bevoegd een door de ALV aangenomen besluit te vernietigen,
zie ook wat verwoord bij preadvies bestuur betreffende voorstel vereniging 0138.

Voor wat betreft gezamenlijke lossingsplaats, zie bestuursvoorstellen.
Debat en stemming
Na behandeling van de bestuursvoorstellen trekt vereniging 0351 hun voorstellen
in.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en hoopt dat we als Afdeling 10
de eenheid kunnen vinden in de toekomst en dankt een ieder voor zijn inbreng
en wenst allen veel plezier toe voor het komende vliegseizoen en wel thuis.

voorzitter

secretaris

T. de Vries

M. Koning
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