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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 
 
 
Aanwezig: 30 van de 32 verenigingen 
Afwezig: 1840 (afgemeld), 1834 (niet afgemeld) en bestuurslid Jan Jaap Bolier (ziek) 
 
 
1.Voorwoord door voorzitter Rinus Laban 
 
Beste mensen, allereerst allen van harte welkom op onze voorjaarsvergadering 2016. 
Over slechts 2 weken gaat ons vliegseizoen weer van start. De natte periode ligt hopelijk 
achter ons, de temperaturen mogen nog wel enkele graden omhoog. Gelukkig hebben we 
nog enkele weken, dus houden we de moed er maar in dat ook dit nog goed komt. 
 
Het merendeel van het voorbereidend werk is gedaan en de komende weken zullen ook de 
resterende zaken worden afgerond. Voor wat betreft vorig jaar denk ik te mogen zeggen dat 
we het er redelijk goed hebben afgebracht met onze organisatie. Nu de boeken over 2015 
zijn gesloten hebben we zelfs nog een heel klein plusje, dit ondanks aanzienlijk lagere 
inkomsten van de vrachtgelden doordat er 70.000 minder duiven werden verzonden dan 
was begroot.  Dit was hoofdzakelijk ten gevolge van het minder goede seizoensverloop met 
sterk wisselende weersomstandigheden en veel verliezen van jonge duiven.  Ondanks het 
aanvankelijk flinke tekort wat zich aftekende gedurende het seizoen bleek bij afsluiting dat 
we er in zijn geslaagd op meerdere posten aanzienlijk te besparen, vandaar het kleine plusje 
van   69 euro. U  heeft de financiële stukken een tijdje geleden ontvangen van de 
penningmeester, deze zal straks de grote lijnen nog nader toelichten. 
 
 
Toch hebben wij als bestuur begin dit jaar al weer enkele investeringen in ons vervoer 
gedaan. Zo hebben we in januari van de voormalige afdeling de Kuststrook een  zgn. City 
trailer van 126 boxen gekocht voor een zeer schappelijk prijsje. Dit was juist voordat daar 
het doek viel en alle vervoersmiddelen naar afdeling 5 verhuisden. Je moet het ijzer nu 
eenmaal smeden als het heet is !  De boxen die inclusief waren hebben we in principe niet 
nodig, maar deze kunnen we mogelijk weer doorverkopen aan Brabant 2000. Daarnaast 
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hebben we een klein traileronderstel (20 voet) gekocht dat door Geuze geschikt is gemaakt 
voor de opzetbak van 112 boxen die wij om niet van Brabant 2000 mogen gebruiken. Dus 
twee complete voertuigen die in principe hoofdzakelijk dienst zullen doen voor het ophaal 
vervoer maar beiden multifunctioneel kunnen worden ingezet, ook voor het doorbrengen 
van de boxen naar Brabant  bij de marathon vluchten. Wat weer aan werkzaamheden 
bespaard bij overladen zowel op St.Annaland als in Ruchpen omdat de opzetbak van het 
traileronderstel op zijn poten kan worden gezet en er bij Brabant een aanhangwagen kan 
worden onder gereden.  Een goede deal denkt het bestuur waarvan de totale kosten 
omstreeks 9000 euro zullen zijn.    
 
Dat de organisatie en het vervoer goed heeft gedraaid in 2015 hebben we natuurlijk mede te 
danken aan de gunstige brandstofprijzen van vorig jaar. Zagen we in voorgaande jaren dat 
deze vaak tussentijds stegen, vorige zomer zagen we zelfs nog wat verlaging op de startprijs 
van april. Mede daardoor kunnen we met een gunstige vrachtprijs starten, dit ondanks een 
kostenstijging van 2 % (CAO en overige kosten) en de Belgische tolheffing voor vrachtwagens 
die op 1 april ingaat. De vrachtprijzen voor 2016 hoeven dus niet omhoog. Dit zegt natuurlijk 
niet alles over het eindresultaat omdat we niet weten wat ons te wachten staat, zowel bij de 
brandstofprijzen als met de omstandigheden op de concoursen. Echter een goed begin is het 
halve werk zullen we maar zeggen. Genoeg voor nu, de rest volgt bij de agenda. Ik wilde het 
dus hierbij maar laten en de vergadering hiermee als geopend beschouwen. 
 

 
2.Notulen ALV 17 november 2015 
 
De voorzitter loopt alle pagina’s langs. 
1832 Hengst vraagt of er nog is nagedacht over het aantal duiven per box. De voorzitter 
geeft aan dat hij hier later op terugkomt. 
1826 van Eetvelt informeert naar de indeling van de splijtleden. Hierover staat in de 
meegestuurde mededelingen voor deze vergadering een antwoord. 
 
De notulen worden onder dankzegging aan de opsteller vastgesteld. 
 
 
3.Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De afgelopen maanden zijn diverse brieven met mededelingen naar de verenigingen 
gestuurd. Hier zijn verder geen vragen over. 
 
 
4a.Jaarverslag 2015 van de secretaris 
 
1842 Buijsse vraagt over er een gespecificeerde verdeling van de leden per samenspel kan 
worden opgenomen. De aanwezige afdelingsledenadministrateur  zal deze opstellen. 
1832 Hengst informeert naar de peildatum voor de ledenaantallen. Dit is 1 februari. 
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4b. Jaarverslag 2015 van de penningmeester 
 
In het toegestuurde financiële verslag staat een beschrijving van de gang van zaken in 2015. 
Het gezamenlijke vervoer met Brabant heeft de verliezen flink verzacht, ook in de 
beheerskosten zijn nogal wat besparingen gevonden. De penningmeester geeft aan dat elke 
post zorgvuldig zal worden bekeken en waar mogelijk wordt er verder bezuinigd op de 
kosten. 
1832 Hengst vraagt enkele verduidelijkingen en deze worden gegeven door de 
penningmeester. 
 
Peter de Wilde en Erwin Houmes (deze laatste verving Piet de Nooijer i.v.m. ziekte) hebben 
begin februari de financiële huishouding bekeken en geven in hun verslag een pluim aan de 
penningmeester. De vergadering bevestigd dit met applaus en verleent het bestuur 
décharge over 2015. 
 
4c. Benoeming kascontrolecommissie voor boekjaar 2016 
 
Peter de Wilde wil desgevraagd ook over dit jaar de kascontrole wel uitvoeren. Erwin 
Houmes is niet aanwezig (deze heeft inmiddels toegezegd dit ook te willen doen), maar de 
vergadering gaat akkoord met hun benoeming. 
 
 
4d. Jaarverslag 2015 van de Evenementencommissie 
 
Geen verdere opmerkingen. Afgelopen seizoen weer een geslaagde Zeeuwse Manifestatie 
georganiseerd en een prachtige opbrengst van de verkopen voor de goede doelen in 
oktober. 
 
 
4e. Jaarverslag 2015 van de Ondersteuningscommissie 
 
Geen verdere opmerkingen. Met de controle van de entlijsten van de oude duiven houden 
ze de verenigingen scherp en zorgen ze voor een goede concoursveiligheid. 
 
 
4f. Jaarverslag 2015 van Jeugdcommissie 
 
Geen verdere opmerkingen. Ondanks het dalend aantal jeugdleden organiseren toch weer 
een spannende competitie en begin januari weer een geslaagde Jeugddag bij de Nishoek 
gehad. 
 
 
5. NPO-zaken 
 
Op de NPO-vergadering van 12 maart j.l. zijn er 5 nieuwe bestuursleden gekozen, de oude 
penningmeester Ton Geitenbeek is gebleven, Leo Mackay draait nog een jaartje mee met als 
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enige post FCI-zaken. Aftredend voorzitter Buwalda bedankte de kiesmannen voor hun 
zoektocht naar nieuwe bestuurders. 
 
Het voorstel van het NPO-bestuur om geen Nationale Kampioenschappen meer voor 
jeugdleden i.c.m. seniorleden te vervliegen is mede door de inzet van Erik Kint (voorzitter 
van onze Jeugdcommissie) en daarop inhakend, onze kiesman Laban voorlopig van de baan. 
 
Ons ingediende voorstel om de sectorgrenzen los te laten wordt pas actueel als de 
stuurgroep Organisatieontwikeling de vlieggebieden gaat bespreken. 
 
Vanuit het Ministerie loert het gevaar van de positieflijst voor huisdieren die onze sport 
ernstig kan beperken. Uiting in de (sociale)media over slechte vluchtverlopen en verzorging 
zijn natuurlijk koren op de molen van de organisaties die sport met dieren willen inperken 
onder het mom van dierenwelzijn. Oud-NPO-voorzitter Ton Ebben houdt samen met de 
WOWD de vinger aan de pols en proberen waar mogelijk zaken op een positieve manier uit 
te dragen. 
 
Er zal een extra NPO-vergadering komen om de statuten voor onze regels op het gebied van 
rechtspraak aan te passen. Later zal hierover meer bekendgemaakt worden. 
 
De Nationale rekenaar zal in 2016 de Compuclub zijn. 
 
De oproep aan verenigingen is om geen leden van buiten de landsgrenzen aan te nemen. 
Hoewel er vrijheid van vereniging is binnen Europa, dient er ook rekening te worden 
gehouden met de rechten die kunnen worden ontleend aan het lidmaatschap van het NPO 
en de afdelingen. 
 
Dhr van de Zande heeft voor 2016 toestemming gekregen om eerder duiven te mogen 
inkorven dan de einddatum van zijn schorsing. Zowel de afdeling Zeeland alsook zijn 
vereniging Kortgene waren niet op de hoogte van zijn gratieverzoek. 
 
Joop Kristelijn wordt benoemd voor drie jaar als reserve-kiesman voor onze afdeling. 
 
 
6.Bestuursvoorstellen 
 
Het bestuursvoorstel om de tekst te wijzigen voor de bepaling van de samenspel- en 
afdelingskampioenschappen wordt aangenomen. 
 
Het bestuursvoorstel om de vluchten vanuit Gien te wijzigen in Orleans kan ook de 
instemming van de vergadering krijgen. 
1832 Hengst vraagt of dit ook binnen de sector afgestemd is. De voorzitter geeft aan dat dit 
inmiddels is gebeurd. 
 
Het bestuursvoorstel voor de automatische deelname aan samenspel- en 
afdelingsconcoursen was doorgeschoven van de najaarsvergadering. Liefhebbers kunnen nu 
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voor aanvang van het seizoen aangeven voor welke vluchtonderdelen ze niet geplaatst 
willen worden. De secretaris heeft hiervoor een formulier gemaakt. 
1872 Vermaas vraagt of dit tijdens het seizoen nog te wijzigen is. Dit is helaas niet mogelijk. 
1826 van Eetvelt wil graag mondelinge stemming over dit voorstel. Westkapelle fungeert als 
stembureau, het voorstel wordt aangenomen met 46 stemmen voor en 10 tegen. 
De secretaris zal zo spoedig mogelijk het formulier doorsturen naar de verenigingen. 
 
7.Verenigingsvoorstellen 
Verenigingen 1807 en 1816 willen niet gelijktijdig gelost worden met verenigingen uit het 
samenspel 7 bij een groepslossing. 1833 Kapoen en 1810 Traas geven aan dat zij juist wel 
een voorkeur hebben voor een lossing met samenspel 7. 
De voorzitter geeft aan dat andere wijzen van lossen op grote bezwaren zal stuiten gezien de 
discussies op de afgelopen najaarsvergadering en het voorzittersoverleg. 
1829 Rentmeester geeft aan dat zijn vereniging niet graag samen gelost wordt met de 
verenigingen uit samenspel 6. Hij zou liever zien dat ze met samenspel 4 gelost zouden 
worden. 
1832 Hengst geeft aan dat we het op zijn minst een jaartje volgens het systeem van 4 
groepen kunnen proberen. 
1835 van Wallenburg vraagt of er überhaupt in 4 groepen gelost mag worden. Er geldt bij 
zijn weten een maximum van 3. De voorzitter geeft aan dat dit geen regel is, maar een 
afspraak als meerdere afdelingen op dezelfde losplaats staan i.v.m. de tijdsdruk. 
De voorzitter wil voor 2016 toch graag vasthouden aan het voorgestelde systeem van het 
lossen in 4 groepen. 
1816 Hollestelle vindt het jammer, maar vraagt om toch op korte termijn toch eens naar de 
samenspelindeling te kijken. 
 
Verenigingen 1822 en 1826 willen graag Chantilly op het programma i.p.v. Pont Sint 
Maxence. De voorzitter antwoordt dat hier niet meer gelost kan worden na onenigheid met 
de eigenaar van de losplaats. Bovendien is Pont Sint Maxence een prima losplaats die goed 
te bereiken is. 
 
Vereniging 1833 wil toch graag inkorven voor de nationale Chateauroux en de 
daaropvolgende dagfondvluchten. Helaas kan er geen uitzondering worden gemaakt op de 
gestelde eisen hiervoor. Wel zal er van jaar tot jaar gekeken worden of er nog mogelijkheden 
zijn voor een inkorfcentrum. 
 
Vereniging 1835 wil graag Niergnies tussenvoegen als losplaats. Hoewel dit een prima 
losplaats is, staat het vluchtprogramma voor 2016 al vast. Als uitwijkmogelijkheid is het 
zeker in beeld en in 2017 zal er zeker rekening mee worden gehouden in het vliegschema. 
1828 van Acker zou deze losplaats graag zien als vervanger voor Auby om zo wat meer 
afstand in het programma te krijgen. 
 
8. Wat verder ter tafel komt 
Fred Rabout stopt met de verslaggeving over de duivensport in de PZC. Als er liefhebbers zijn 
om dit over te nemen, kunnen die zich wenden tot de chef sport van deze krant. Marcel 
Buijsse zal kijken of hij hierin iets kan betekenen. 
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Sjaak de Kooning heeft een actie opgestart om het onderzoek naar alvleesklierkanker te 
helpen met een donatie. Ruim 80 liefhebbers hebben een bon toegezegd, de 
totaalopbrengst zal op 30 maart bekend gemaakt worden. De voorzitter geeft aan dat dit 
weer positieve reclame is voor de duivensport. 
 
De aantallen duiven in boxen op de jonge duivenvluchten zullen worden verlaagd naar 27. 
Op de opleervluchten wordt dit 25 duiven. 
 
In het samenspel 6 zal er een overleg worden georganiseerd om te zien of ook hier iets kan 
worden geregeld voor extra opleervluchten. 
 
9. Rondvraag 
 
1826 van Eetvelt vraagt of de uitslagen iets eerder op de website van de afdeling kunnen 
worden geplaatst. Dit gebeurt soms nadat de verenigingen de papieren uitslagen al via de 
ophaaldienst hebben gekregen. De webbeheerder Jan Jaap is helaas afwezig vanwege ziekte, 
maar dit zal worden doorgegeven. 
  
1850 Dek geeft aan dat zijn vereniging een principeakkoord heeft met de firma Bauwens om 
daar ook de duiven voor de opleervluchten te komen ophalen. Hij zal een overzicht aan de 
secretaris sturen als dit definitief is. 
 
1842 Buijsse heeft afspraken gemaakt met de firma Martens om enkele inkorvingen voor 
opleervluchten te organiseren. Tevens geeft hij aan dat ook ´t Keldertje in Terneuzen weer 
opleervluchten gaat organiseren. 
 
10. Sluiting 
 
De voorzitter wenst allen een succesvol vluchtseizoen met goed verlopen concoursen. 
 
 
Notulist 
Willy Huige 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
Besluitenlijst ALV 17 maart 2016 

 
* Notulen en besluitenlijst 17 november 2015 ongewijzigd vastgesteld 
 
* Diverse jaarverslagen vastgesteld 
 
* Kascontrole over 2015 uitgevoerd en bestuur decharge verleend 
 
* Peter de Wilde en Erwin Houmes kascontroleur over 2016 
 
* Joop Kristelijn voor 3 jaar benoemd als reserve-kiesman 
 
* Bestuursvoorstel wijziging tekst kampioenschappen samenspel/afdeling aangenomen 
 
* Bestuursvoorstel wijziging Gien in Orleans aangenomen 
 
* Bestuursvoorstel automatische deelname aan samenspel/afdeling met 46 stemmen voor 
en 10 tegen aangenomen 
 
* Groepslossing in vieren: NW, ZW,ZO en NO 
 
* Niergnies als reservelosplaats voor 2016, in 2017 inplannen op vluchtprogramma 
 
* Aantal duiven per box op jonge duivenvluchten verlaagd naar 27, opleervluchten 25 duiven 
 


