Aan de verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost Nederland.
Beste sportvrienden en vriendinnen,
De Algemene Ledenvergadering gepland op 19 maart 2021, kan niet fysiek doorgaan vanwege de
coronamaatregelen. Vandaar dat het via de mail zal worden gehouden.
We stellen dan ook voor om de diverse agendapunten zoveel mogelijk op te pakken in het verlengde
van vorig jaar. De besluiten die daarbij passen staan in de agenda vermeld.
De secretaris van de vereniging heeft tot uiterlijk 8 maart de mogelijkheid om via
bestuur@npoafdeling10.nl te reageren op agendapunten, bijlagen en genoemde besluiten.
Agenda
1. Voorwoord
Het voorwoord van de voorzitter zal op 19 maart worden gepubliceerd via nieuwsbrief en website.
Het sluit dan aan bij de actuele situatie van dat moment.
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen
Dit kan nu niet fysiek plaatsvinden voor de besluitvorming is het nu niet nodig. Wel krijgen de
secretarissen van alle verengingen via de mail de agenda met bijlagen.
3. Notulen Algemene vergadering 6 maart 2020, zie bijlage
Doordat de Algemene Ledenvergadering in oktober niet doorging, zijn de notulen van 6 maart 2020
niet vastgesteld; vandaar dat ze nu op de agenda staan. Verenigingen kunnen hierop schriftelijk
reageren tot 8 maart via bestuur@npoafdeling10.nl.
Daarna worden ze door het bestuur vastgesteld.
4. Ingekomen stukken/mededelingen, zie bijlage
a. Per 01-01-2021 zijn de volgende verenigingen opgeheven; 0124 de Luchtstormers,
Hoogezand-Sappemeer; 0162 Op Eigen Wieken, Spijk; 0319 La Vitesse 97, Emmer
Compascuum en 0364 Keer Weer, Hoogeveen.
b. De samenwerking met Friesland zal in 2021 op een vergelijkbare manier plaatsvinden als in
2020. Dit houdt in dat een deel van de lossingen gezamenlijk plaats gaan vinden en dat er
dan samengewerkt gaat worden als het gaat om het vervoer.
c. Naar aanleiding van het verenigingsvoorstel Gramsbergen voor de Algemene
Ledenvergadering van 6 maart 2020, is de “Commissie Rayonindeling en Evaluatie vliegen uit
Zuidoosten” gevraagd onderzoek toe doen naar de puntentoebedeling. Het
onderzoeksverslag is als bijlage toegevoegd.
Op basis van de uitkomsten meent het bestuur, dat er voldoende onderbouwing is om
afdelingskampioenschappen te blijven baseren op puntentoebedeling vanuit de rayons.

5. Bestuursverkiezing
Vanwege de situatie door Corona vindt er dit jaar geen bestuursverkiezing plaats.
6. Jaarverslag 2020, zie bijlage
Verenigingen kunnen tot 1 maart vragen stellen over het Jaarverslag 2020 via
bestuur@npoafdeling10.nl. De vragen zullen worden beantwoord door de secretaris.
Daarna zal het bestuur het Jaarverslag 2020 vaststellen.
7. Financieel Jaarverslag 2020, zie bijlage
Verenigingen kunnen tot 8 maart vragen stellen over het Financieel Jaarverslag 2020 via
bestuur@npoafdeling10.nl. De vragen zullen worden beantwoord door de penningmeester.
8. Verslag kascommissie m.b.t. het Financieel Verslag
In de kascommissie zitten B. Timmerman, H. Hulshof en J.H.J. Kicken.
De kascontrole heeft ondertussen plaatsgevonden en voor 20 februari verwachten we hiervan het
verslag te ontvangen, waarna het zal worden doorgestuurd naar de verenigingen.
Op basis van het verslag zal het besluit worden genomen om het Financieel Jaarverslag 2020 en de
Begroting 2021 vast te stellen.
9. Decharge bestuur
In deze situatie dat er niet lijfelijk kan worden vergaderd, zien we een positief verslag van de
kascommissie als basis voor het decharge verlenen aan het bestuur.
10. Begroting 2021, zie Financieel Jaarverslag
Verenigingen kunnen tot 8 maart vragen stellen over de begroting 2021 via
bestuur@npoafdeling10.nl. De vragen zullen worden beantwoord door de penningmeester.
11. Vliegprogramma en kampioenschappen 2021, zie bijlagen
Het vliegprogramma is al eerder bekend gemaakt bij de leden.
De kampioenschappen zijn nu opgesteld en zijn vergelijkbaar met die van 2020.
Omdat we het er niet over kunnen hebben op een Algemene Ledenvergadering, besluiten we als
bestuur om het vliegprogramma en de kampioenschappen uit te voeren in dezelfde lijn als 2020, zie
bijlagen.
12. Nationale inkorfcentra, zie bijlage
We hebben vorig jaar uitvoering gesproken over de toewijzing van NIC’s. De lijn is meer dan 100
duiven op de eerste vlucht en daarna voldoende deelnemers op alle dagfondvluchten. Op basis van
deze gegevens hebben we een overzicht gemaakt van de NIC’s voor 2021. Voor een toelichting
verwijzen wij naar de bijlage.
13. Verenigingsvoorstellen, zie bijlage
Twee verenigingen hebben voorstellen ingediend; hartelijk dank daarvoor.
Op de bestuursvergadering hebben we de voorstellen besproken en de voorstellen van een
preadvies voorzien.

Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland

