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 10 november 2017 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 7 april 2017 (zie bijlage).

4.

Verslag van de Algemene vergadering 11 mei 2017 (zie bijlage).

5.

Ingekomen stukken/mededelingen.

6.

Bestuurs- en verenigingsvoorstellen, zie de bijlagen.

7.

Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland.
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Notulen buitengewone Algemene Vergadering 7 april 2017.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte
welkom op deze buitengewone leden vergadering. Alvorens inhoudelijk in te
gaan op de agenda vraagt de voorzitter een minuut stilte ter nagedachtenis aan
het overlijden van dhr. G. Vos. Dhr. Vos heeft veel voor de afdeling betekend
o.a. door jarenlang het transport voor de zuid-groep te verzorgen.
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat een ingediend voorstel van vereniging
0334 Zwartemeer niet is geagendeerd.

2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.
Afwezig 7 verenigingen:
ver. 0119 Gruno, ver. 0140 The Skymasters, ver. 0149 De Zwaluw,
ver. 0160 Hoogkerk, ver. 0319 P.V. La Vitesse ’97, ver. 0364 Keer Weer.

Afwezig met kennisgeving 9 verenigingen:
ver. 0115 De Postduif, ver. 0308 De Reisduif, ver. 0329 Vol Spanning,
ver. 0402 De Vechtvogels.

Aanwezig 47 verenigingen:
ver. 0101 De Blauwe Doffer, ver. 0102 De Koeriers, ver. 0103 De Snelpost,
ver. 0107 De Luchtpost, ver. 0108 P.V. De Eemsvliegers,
ver. 0109 De Marnevliegers, ver. 0110 De Noordpoolvliegers,
ver. 0113 De Luchtbode, ver. 0116 Expresse, ver. 0118 Groningen Vooruit,
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. 0142 De Waddenvliegers, ver. 0151 De Trekkers, ver. 0153 WPV,
ver. 0155 De Olle Witte, ver. 0157 Naar Huis, ver. 0162 Op Eigen Wieken,
ver. 0301 De Vliegers, ver. 0303 De Luchtbode, ver. 0305 Steeds Sneller,
ver. 0307 Vitesse, ver. 0309 De Hunevliegers, ver. 0311 De Vliegenier,
ver. 0312 P.V. DZOH, ver. 0313 De Snelpost, ver 0315 Vrije Vogels,
ver. 0318 The Flying Dutchmen, ver. 320 PV De Kanaalstreek,
ver. 0324 De Snelvlucht, ver. 0328 P.V. Hoogeveen,
ver. 0331 De Postduif ’90, ver. 0334 P.V. Zwartemeer, ver. 0336 Snelle Wieken,
ver. 0339 Steeds Sneller, ver. 0342 De Valk, ver. 0347 De Ruimtevaarders,
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Snelle Thuiskomst, ver. 0350 De Stormvogels,
Vredesduif, ver. 0353 De Uiver, ver. 0355 Snel,
Stormvogels, ver. 0360 De Straaljager,
Vechtevliegers, ver. 0415 De Luchtpost, ver. 0429 Nieuwleusen,
Streekvliegers.

3. Verslag van de Algemene vergadering van 10 maart 2017.
Tekstueel:
Dhr. Westen (0356) ziet graag bij punt 3 verslag ALV 28 oktober 2016, naar
aanleiding van, toegevoegd: het bestuur heeft toegezegd in overleg met andere
afdelingen het dagfondprogramma nader af te stemmen.
Pagina 11: toevoeging bij passage budget jeugd: busreis heeft in 2016 € 800
extra gekost.
Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken/mededelingen.
Op 15 mei a.s. wordt de NPO-vergadering gehouden met o.a. als agendapunt
statutenwijzigingen als uitvloeisel van het beleidsplan GPS 2021. Hiervoor wordt
een extra ledenvergadering afdeling 10 georganiseerd voor het bepalen van het
standpunt va de afdeling.
Dhr. Braun (0124) haakt hierop in en vraagt zich af wat deze voorgestelde
wijzigingen ons allemaal brengt, met name ook m.b.t. onze autonome positie.
De voorzitter reageert door te stellen dat dit punt nu verder niet wordt
behandeld en de discussie hieromtrent uit te stellen tot de extra
ledenvergadering.
De voorzitter staat nog eens stil bij het overlijden van dhr. Vos en de impact
hiervan op de organisatie van het vervoer. Het transportbedrijf Vos v.o.f. is met
het overlijden van dhr. Vos opgeheven. Dit betekent dat we voor de zuid-groep
een nieuwe vervoeder moeten contracteren. Er heeft inmiddels een gesprek
plaats gevonden met een vervoersbedrijf, waarvan de naam nog niet genoemd
kan worden. Het is een hoopvol gesprek geweest en de verwachting is dat het
door gaat.
Als voorschot hierop vraagt de voorzitter alle verenigingen van de zuid-groep het
adres van het clubgebouw, telefoonnummer en een aanspreekpunt door te geven
aan bestuurslid A.v.d.Linden, hij zal het komende seizoen als
vervoerscoördinator op gaan treden voor de zuid-groep.
Met het wegvallen van de heren Vos ontstaat ook een probleem m.b.t.
convoyeurs. Er zijn voor de zuid-groep nog 2, maar dit is te weinig. Bij deze een
oproep voor mogelijke kandidaten.
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5. Verenigingsvoorstel 0108
Toelichting
Alvorens het verenigingsvoorstel 0108 te behandelen geeft de secretaris aan
welke verenigingen de oproep van vereniging 0108 voor het uitschrijven van een
buitengewone Algemene Vergadering hebben ondersteund. De drempel van 296
kiesgerechtigden werd ruimschoots gehaald, zodat door het demissionair bestuur
een vergadering is uitgeroepen.
Het voorstel van vereniging 0334 Zwartemeer betrof een compromis voorstel
met deels dagfondvluchten met gelijke losplaats. Dit is zoals bekend voor het
demissionaire bestuur onacceptabel en heeft dan ook geen toegevoegde waarde
om dit voorstel te agenderen.
De voorzitter geeft voor alle duidelijkheid nog maar eens aan dat het
demissionaire bestuur vanavond aftredend is.
Dhr. Benjamins (0334) vraagt waarom het voorstel niet is geagendeerd.
De voorzitter geeft aan dat het voorstel geen enkel meerwaarde heeft voor deze
buitengewone vergadering. Hij memoreert nog maar eens naar het standpunt
van het bestuur. Alleen bij ondersteuning door de ledenvergadering van het
voorstel van vereniging 0108 Delfzijl is het bestuur bereidt weer in functie terug
te willen keren.
Dhr. Benjamins (0334) vindt dit niet democratisch en verlaat vervolgens de
vergadering.
De voorzitter memoreert aan de voorjaarsvergadering 2016 als aan de
beleidsnota van oktober 2016 waarin het standpunt van het bestuur duidelijk is
toegelicht.
Tijdens de ALV van maart jl. heeft de voorzitter een oproep gedaan om de
ingediende voorstellen m.b.t. gezamenlijke lossingen voor de dagfond terug te
nemen. Dat is uiteindelijk niet gedaan.
Alleen als het voorstel van vereniging 0108 wordt aangenomen is het bestuur
bereidt in functie terug te willen keren.
Sinds vele jaren is er al sprake van een gescheiden vliegprogramma voor ca. 26
wedvluchten, behalve de dagfondvluchten. Nogmaals een oproep om over de
eigen schaduw heen te stappen. Gun de noordelingen, vooral vanuit sportief
oogpunt, een apart programma voor de eendaagse fondvluchten, gemiddeld toch
elke vlucht 60-70 km verder en voor sommigen een verschil van 100 km.
Vereniging 0108 “De Eemsvliegers” Delfzijl
Voorstel
Ons voorstel is dat alle verenigingen tijdens een buitengewone algemene
vergadering de beleidslijn van het bestuur ondersteunen. Dit betreft het
erkennen en accepteren van de beide vlieggebieden noord en zuid met een
gescheiden vliegprogramma.
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Toelichting
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 maart jl. heeft het bestuur zich
demissionair verklaard. Daarmee zijn we beland in een bestuurlijke crisis, kort
voor de start van het vliegseizoen. Zoals we allen hebben kunnen lezen heeft
afgelopen vrijdag 17 maart jl. een overleg plaats gevonden met het demissionair
bestuur. Dit heeft niet geleid tot een oplossing.
Wij zijn van mening dat de ontstane situatie ten koste gaat van alle liefhebbers
binnen de afdeling 10. Gezien de demissionaire status van het afdelingsbestuur
is het maar zeer de vraag of het vliegseizoen überhaupt van start gaat, dan wel
volledig kan worden afgewerkt.
We hebben de afgelopen jaren kunnen zien hoe moeilijk het is om het iedereen
naar de zin te maken. Daarnaast is het enorm lastig vrijwilligers te vinden die de
kar willen trekken, laat staan in een dergelijke situatie erin te willen stappen.
Laten we in het belang van ons allen ons gezond verstand gebruiken en de
geledingen binnen de afdeling sluiten.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar richting proberen te geven, maar telkens
wordt het beleid van het bestuur met betrekking tot de gescheiden vlieggebieden
en programma’s ter discussie gesteld.
Dan is het toch ook volstrekt logisch dat deze vrijwilligers op een gegeven
moment er mee ophouden. Zoals het nu gaat is het bestuurlijk gezien niet te
doen, er is onvoldoende draagvlak binnen de afdeling voor het bestuursbeleid.
Debat en stemming
Dhr. Braun (0124) geeft aan dat op zaterdag 11 maart jl. actie ondernomen is
naar aanleiding van het aftreden van het bestuur tijdens de ALV van 10 maart jl.
Hij had contact gehad met de heren Zwols en Boddema, later is daar o.a. ook
dhr. Ensing bij aangesloten. Als er geen oplossing gevonden wordt dan worden
uiteindelijk alle leden van de afdeling gedupeerd en dat kan toch niet de
bedoeling zijn. Op vrijdagavond, 17 maart 2017 heeft een overleg plaats
gevonden met het demissionair bestuur. Inzet van het overleg was het
onderzoeken naar de
oplossingsrichtingen om uit de bestuurlijke crisis te geraken. Dit heeft niet direct
geresulteerd in een oplossing, maar het bleek dat het standpunt van het bestuur
om af te treden niet onherroepelijk was.
Dhr. Braun geeft nog maar eens aan en waarschuwt de vergadering dat zonder
bestuur we geen vluchten kunnen organiseren. Het belang van de afdeling dient
voorop te staan. Wellicht kunnen we nu uit de impasse komen door het
standpunt van het bestuur betreffende gescheiden vliegprogramma te
accepteren en aan het eind van het jaar nader in gesprek te gaan over dit
onderwerp.
De voorzitter pareert deze opmerking door aan te geven dat voor het
demissionaire bestuur alleen maar sprake kan zijn van een oplossing waarbij
sprake is van een definitief gescheiden vliegprogramma voor Noord en Zuid zoals
ook hiervoor is aangegeven.
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Dhr. Zwols (0362) bevestigd de toelichting van dhr. Braun, met als aanvulling
dat naast dhr. Ensing ook de heren Talen en Westen aansloten. Na de ALV van
maart jl. was het natuurlijk zoeken naar een mogelijke oplossing. In het begin
een wat afwachtende houding in verband de oproep vanuit het bestuur voor
nieuwe bestuursleden, maar uiteindelijk toch een gesprek met het demissionaire
bestuur. Het bestuur gaf duidelijk te kennen het beleidsstandpunt overeind te
willen houden. En we moeten met elkaar wellicht ook wel erkennen en
accepteren dat we in de laatste 10 jaar naar deze situatie van zelfstandigheid
voor de noord en de zuid groep zijn toegegroeid.
De vorige vergadering heeft ook maar 1 stem het verschil gemaakt. Een
overgrote meerderheid, misschien wel 90% van de liefhebbers, is ook tevreden
over vervoer, rayonspel, kampioenschappen, lossingen.
Wat staat ons dan nog te doen over een beperkt aantal dagfondvluchten.
Aanvaarden dat de dingen zijn zoals ze zijn. We hebben elkaar in de toekomst
hard nodig en dhr. Zwols beëindigd zijn pleidooi door achter het beleid van het
bestuur te staan in deze.
Vervolgens wordt met kaart opsteken gestemd.
Stemming
2 onthoudingen, 4 tegen, de rest voor.
Daarmee is sprake van een gescheiden vliegprogramma voor de Noord en de
Zuid groep exclusief de marathonvluchten.
De voorzitter geeft nog maar eens aan dat elk voorstel dienaangaande niet zal
worden geagendeerd.
6. Bestuursverkiezing
Doordat het voorstel van vereniging 0108 werd aangenomen kon agendapunt 6
worden behandeld.
Bij acclamatie zijn de demissionaire bestuursleden gekozen, te weten:
Voorzitter – Ton de Vries
Secretaris – Meindert Koning
Penningmeester – Teun Speelman
Bestuurslid – Pieter Gast
Bestuurslid – Adri van der Linden
Bestuurslid – Aart Bakker
Bestuurslid – vacant
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat voor de vacante bestuursfunctie er 2
kandidaten zijn aangemeld, te weten dhr. Gaasbeek, Beilen en dhr. Popkes,
Eext.
Beiden stellen zich voor aan de vergadering.
De voorzitter heeft 3 leden bereidt gevonden het stembureau te bemannen,
dhr. Berghuis, mevr. De Boer en dhr. Zwols.
Uitslag stemming: dhr. Popkes 632, dhr. Gaasbeek 464, ongeldig 134.
Daarmee treedt dhr. Popkes toe tot het bestuur.
De voorzitter bedankt de commissie voor het tellen van de stemmen.
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7.Sluiting
Ter afsluiting geeft de voorzitter nog aan dat de ophaalroutes z.s.m. worden
toegestuurd. Voor vragen graag contact opnemen met dhr A. v.d. Linden.
De voorzitter is verheugd dat we elkaar hebben kunnen vinden, en zoals de
heren Braun en Zwols ook hebben verwoord, we hebben elkaar nodig en we gaan
met z’n allen verder met deze afdeling en hij sluit de vergadering om 21.15 uur
na iedereen succes te hebben toegewenst in het komende vliegseizoen.

voorzitter

secretaris

T. de Vries

M. Koning
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Notulen buitengewone Algemene Vergadering 11 mei 2017.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte
welkom op deze buitengewone leden vergadering. Voor deze vergadering zijn de
door het Bestuur NPO voorgestelde statutenwijzigingen geagendeerd, waarover
op 15 mei a.s. tijdens de NPO Ledenraad een besluit wordt genomen. Helaas
moeten we constateren dat vandaag maar 25 van de 63 afgevaardigden
aanwezig zijn. Dit betekent dat tijdens deze vergadering, conform artikel 29 van
de statuten, geen geldige besluiten kunnen worden genomen, hiervoor moet
tenminste de helft van de kiesmannen danwel reservekiesmannen Afdeling
volgens de presentielijst ter vergadering aanwezig zijn.
De kiesmannen van de afdeling hebben mandaat t.b.v. NPO Ledenraad, maar
vandaag willen wij de gevoelens welke binnen onze afdeling rondom dit
onderwerp leeft meegeven.

2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.
Afwezig 24 verenigingen:
ver. 0113 De Luchtbode, ver. 0115 De Postduif,
ver. 0116 Expresse, ver. 0119 Gruno, ver. 0132 De Vriendenkring,
ver. 0136 De Trouwe Duif, ver. 0137 De Trouwe Duif, ver. 0140 The Skymasters,
ver. 0149 De Zwaluw, ver. 0151 De Trekkers, ver. 0160 Hoogkerk,
ver. 0162 Op Eigen Wieken, ver. 0307 Vitesse, ver. 0311 De Vliegenier,
ver. 0313 De Snelpost, ver. 0319 P.V. La Vitesse ’97,
ver. 0328 P.V. Hoogeveen, ver. 0331 De Postduif ’90,
ver. 0334 P.V. Zwartemeer, ver. 0339 Steeds Sneller, ver. 0350 De Stormvogels,
ver. 0353 De Uiver, ver. 0360 De Straaljager, ver. 0364 Keer Weer.

Afwezig met kennisgeving 14 verenigingen:
ver. 0102 De Koeriers, ver. 0103 De Snelpost, ver. 0107 De Luchtpost,
ver. 0109 De Marnevliegers, ver. 0110 De Noordpoolvliegers,
ver. 0118 Groningen Vooruit, ver. 0125 De Vredesduif, ver. 0308 De Reisduif,
ver. 0309 De Hunevliegers, ver. 0324 De Snelvlucht, ver. 0329 Vol Spanning,
ver. 0336 Snelle Wieken, ver. 0352 De Vredesduif, ver. 0402 De Vechtvogels.

Aanwezig 25 verenigingen:
ver. 0101 De Blauwe Doffer, ver. 0108 P.V. De Eemsvliegers,
ver. 0124 De Luchtstormers, ver. 0131 De Zwaluw, ver. 0138 De Trouwe Duif,
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De Waddenvliegers, ver. 0153 WPV, ver. 0155 De Olle Witte,
Naar Huis, ver. 0301 De Vliegers, ver. 0303 De Luchtbode,
Steeds Sneller, ver. 0312 P.V. DZOH, ver 0315 Vrije Vogels,
The Flying Dutchmen, ver. 320 PV De Kanaalstreek,
De Valk, ver. 0347 De Ruimtevaarders,
De Snelle Thuiskomst, ver. 0355 Snel, ver. 0356 De Stormvogels,
De Vechtevliegers, ver. 0415 De Luchtpost, ver. 0429 Nieuwleusen,
De Streekvliegers.

3. Verslag van de buitengewone Algemene vergadering van 7 april 2017.
Zoals al verwoord door de voorzitter in zijn openingswoord kan in deze
vergadering conform artikel 29 van de statuten geen geldige besluiten worden
genomen, als gevolg van het feit dat voor het nemen van geldige besluiten
tenminste de helft van de kiesmannen danwel reservekiesmannen Afdeling
volgens de presentielijst ter vergadering aanwezig is. De behandeling van de
notulen van 7 april worden dan ook doorgeschoven naar de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering.

4. Ingekomen stukken/mededelingen.
Er heeft inmiddels een constructief overleg plaats gevonden tussen bestuur en de
jeugdcommissie, waarin we op 1 lijn zijn gekomen, o.a. hoe om te gaan met
bestedingen i.r.t. beschikbare budgetten en voorzieningen.
Voor wat betreft het vervoer voor de zuid-groep, nogmaals een optoep tot
beschikbaar stellen van convoyeurs. Met voorgaande oproepen hebben we tot op
heden nog geen resultaten bereikt Inmiddels is er een concours geweest waarin
we zonder convoyeurs op pad zijn gegaan, dit is echter niet toegestaan. Bij de
vervoerder van Regteren inmiddels 2 nieuwe chauffeurs/convoyeurs beschikbaar.
Bij dubbelvluchten hebben we nog steeds problemen.
5. Statutenwijziging NPO
Zoals aangegeven kunnen tijdens deze vergadering geen geldige besluiten
worden genomen. De afgevaardigden hebben mandaat, maar gaan de input
vanuit deze vergadering meenemen naar de NPO Ledenvergadering van 15 mei
a.s.
De voorzitter geeft een korte toelichting op de voorgestelde statuten wijziging
NPO.
Bestuur NPO heeft een koers uitgezet tot en met 2012, genaamd Grootse
Postduiven Sport (GPS) 2021, waarbij de focus is gelegd op een
stabiele/lichtgroeiend ledenaantal en aansluiting van sport bij de samenleving. In
de periode 2017 t/m 2021 zijn voor ieder jaar een aantal processtappen gepland,
te beginnen met een voorgestelde statutenwijziging, welke is geagendeerd voor
de Ledenraad NPO van 15 mei a.s.
2

Betreft de inrichting van: 4 Secties, 2 Platformen en een Congres met
afvaardiging naar de Ledenraad NPO.
De voorzitter NPO heeft aangegeven dat de koers richting 2021 ons allen betreft,
het gaat per slot van rekening om de toekomst van de duivensport. Neemt niet
weg dat we toch ook kritisch moeten kijken naar wat voorligt. Een gehouden
enquête onder alle NPO leden heeft uitgewezen dat de leden meer inspraak
willen hebben in de besluitvorming. Dat er in de afgelopen periode wellicht ook
fouten zijn gemaakt, hoort nu eenmaal bij een dergelijk proces.
Na de toelichting van de voorzitter volgt een debat waarin een aantal
afgevaardigden ingaan op wat is voorgesteld en geven hun visie erop.
Gezien in deze vergadering geen sprake kan zijn van besluitvorming wordt
hieronder een weergave gegeven van enkele thema’s welke door de aanwezigen
is aangereikt en toegelicht.
 We moeten goed vertegenwoordigd zijn. Het is moeilijk genoeg om
bestuurders te vinden, een dilemma in onze hele organisatie. Of de
statutenwijziging hierbij gaat helpen is maar de vraag.
 Niets doen is geen optie. Als we in staat blijven zelf onze zaken te kunnen
organiseren dan kunnen we wellicht nog lang doorgaan.
 Er is nu eenmaal sprake van een neerwaartse spiraal, het NPO-bestuur wil
daar wat aan doen, en dat is het proberen meer dan de moeite waard.
 Met de nieuwe structuur waarbij secties per discipline worden ingericht is er
wellicht meer betrokkenheid.
 De sport met dieren staat maatschappelijk en politiek gezien onder druk,
dus ook de postduivensport, dat moeten we niet vergeten. Lobby richting
het Haagse is daarbij essentieel. Er moet sprake zijn een krachtig bestuur,
dat is ook wel duidelijk.
 NPO-bestuur een kans geven, het roer moet om.
 Anderzijds wordt opgemerkt dat in het rapport welke ten grondslag ligt aan
GPS 2021 aangegeven wordt dat aansluiting bij NOC/NSF alleen mogelijk is
wanneer sprake is van gelijksoortige sportbond, deze kent geen autonome
geledingen Het NPO-bestuur heeft aangegeven dat de autonomie van de
afdelingen niet ter discussie staat. De toekomst zal het uit gaan wijzen.
 Als de secties er zijn hebben we dan nog wel afdelingen nodig. Worden
vliegprogramma’s bepaald vanuit de secties? Anderzijds wordt het vervoer
en de gelden geoormerkt als zijnde het bezit van de afdelingen.
Na afloop van het debat is nog een peiling gehouden onder de aanwezigen.
Peiling: 19 voor en 5 tegen de statutenwijziging.
Er wordt nog gevraagd naar het standpunt van de afgevaardigden m.b.t. de
voorgestelde statuten wijzigingen. Voorzitter geeft aan dat de afgevaardigden er
positief instaan.
6.Sluiting
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Voor wat betreft de afwezigheid van een groot aantal verenigingen, wordt vanuit
de afgevaardigden nog opgemerkt dat dit niet de manier zou moeten zijn hoe wij
met elkaar omgaan.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt de aanwezigen voor
de constructieve bijdrage.

voorzitter

secretaris

T. de Vries

M. Koning
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