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Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016 

 
Opening 
 
Allereerst hartelijk welkom op deze najaarsvergadering. Dit is de afsluiting van het jaar maar 
eigenlijk nog meer vooruit kijken naar 2017, toch eerst nog even een korte terugblik. 
 
We hebben een moeilijk jaar achter de rug voor onze duiven, echter ook voor uw bestuur 
was het ook niet allemaal eenvoudig en dan bedoel ik niet onze wedvluchten maar meer 
onze organisatie. Er was en is nog al wat reuring in onze sport. We kregen in maart een 
nieuw NPO bestuur dat inmiddels al van zich deden spreken. Het item is: onze sport moet 
veranderen en vernieuwen willen wij blijven voort bestaan om als volwassen organisatie de 
toekomst te kunnen waarborgen.  Er was hiervoor bij de afdelingen begrip en instemming en 
de stelling van beide kanten was, wij moeten dit samen doen. Dit betekende wel dat we met 
de afdelingen 7 a 8 keer bij elkaar zijn geweest, o.a. in Veenendaal, Wijchen en Baarn,  geen 
geringe opgave dus. Ondanks dat de afdelingen het vrij snel unaniem eens waren op de 
meeste punten is er toch nog enige frictie ontstaan over o.a. het conceptvlucht programma 
2017 van het NPO, straks meer hierover. 
 
Daarnaast hebben we zaken meegemaakt als nooit tevoren in onze sport. Door extreme 
weerwisselingen, afgelasting en uitstelling van concoursen en wat al niet meer, inmiddels 
zitten we weer met de vogelgriep die roet in het eten gooit. Al met al een bewogen jaar voor 
onze sport. 
 
Vooruitkijkend naar 2017 hebben we uiteraard een vluchtprogramma voor 2017 waarop de 
te vervliegen stations inmiddels staan vernoemd. We hadden dit nog maar begin deze 
maand gereed, hier zat namelijk wat frictie. Nog niet alle bijbehorende aspecten hiervan zijn 
op dit moment gereed en helder, ook hierover straks meer. 
 
Het wordt steeds duidelijker dat er voor onze afdeling wat zal moeten gebeuren en 
veranderen, wij gaan bij deze voortgang niet lang meer onze kar op het goede spoor kunnen 
houden. We worden te klein voor onze organisatie, er zullen op redelijk korte termijn een 
aantal ingrijpende besluiten moeten worden gehouden die lastig en voor velen niet zo 
eenvoudig zullen zijn. 

http://www.zeeland96.nl/
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Overigens gaan we niet somberen, we zijn nog gezond en blijven positief ingesteld. Onze 
concoursen worden echter steeds kleiner in omvang voor wat betreft het aantal duiven, ik 
heb hier voor u nog de aantallen van dit jaar:  begroot 244.070 duiven, werkelijk 236.018 is 
8.052 duiven minder. In financiële zin is dit ongeveer evenredig: begroot 50.991 euro, 
werkelijk 42.610 euro,  tekort 8.381 euro. Dit laatste is bepaald niet schokkend als we kijken 
naar de cijfers van de voorgaande jaren. 
Genoeg voor nu dacht ik, we kunnen verder met de agenda dus beschouw ik hiermee de 
vergadering voor geopend. Ik dank u.     
 
Appel van de verenigingen 
Afwezig met kennisgeving: 1847 (1), 1857 (1) en 1872 (2) 
Afwezig zonder kennisgeving: 1834 (1) 
Aanwezig: 28 verenigingen met totaal 54 stemmen 
 
 
Notulen en besluitenlijst van de ALV van 17 maart 2016 
 
1850 van Iwaarden: Op pag.6 moet 1850 Dek wijzigen in 1850 van Iwaarden. 
Verder geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld 
 
 
Verslag voorzittersoverleg 18 augustus 2016 
 
Verder geen opmerkingen, bij deze is het verslag vastgesteld. 
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Naast de toegezonden mededelingen zijn er nog een aantal zaken. De vereniging 1834 PV 
Zeelandia uit Middelburg is gestopt met haar activiteiten. Een aantal leden zijn overgestapt 
naar zusterverenigingen op Walcheren. 
V.w.b. de midweekse opleervluchten hebben een aantal samenspelen al afspraken gemaakt. 
In het samenspel 1 en 2 zal de Belgische vervoerder Martens een aantal opleervluchten 
ophalen, in het samenspel 3 en 5 zal vervoerder Bauwens dit doen. Voor het samenspel 6 is 
het mogelijk om aan te sluiten bij de leervluchten van Brabant 2000, alleen de samenspelen 
4 en 7 dienen dus nog wat te gaan regelen. 
Bij de verenigingsvoorstellen zat ook een verzoek om over te stappen naar een ander 
samenspel. In 2017 zal worden gekeken naar de huidige indeling van de samenspelen, een 
aantal hiervan zit namelijk op de grens van de vereiste 90 leden voor deelname aan de 
nationale kampioenschappen. 
De vogelgriep is weer in het land en er geldt momenteel een ophokplicht voor onze duiven. 
Voorlopig is het organiseren van tentoonstellingen en verkopingen nog wel toegestaan. 
Van 1828 Heikant zijn de verenigingsvoorstellen na de uiterste inzenddatum ontvangen, 
deze kwamen echter veelal overeen met de voorstellen die 1826 Hulst heeft ingediend. 
De datum van de prijsuitreiking van de Fondclub Zuid-Nederland is gewijzigd in 4 februari 
2017. 
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Vanuit het NPO zal er binnenkort worden gekeken naar het bestaansrecht van kleine 
verenigingen. De tendens zal zijn dat de minimale aantallen naar boven zullen worden 
bijgesteld. De voorzitter geeft aan dat er zal moeten worden gekeken naar samenwerking 
van kleine verenigingen als ze voort willen blijven bestaan. 
Verenigingen die buitenlandse leden aannemen moeten zich goed realiseren wat de 
gevolgen zijn. De afdeling en het NPO kunnen dit niet tegenhouden in gevolge van het 
Europees recht, maar verenigingen kunnen dit wel op grond van het Burgerlijk Wetboek 2 
titel 2. 
 
 
NPO-zaken en overleg met zusterafdelingen 
Het gelanceerde conceptvluchtprogramma van het NPO in diverse versies heeft voor veel 
ophef gezorgd onder de leden en de afdelingen. Later is dit afgezwakt door de NPO-
voorzitter tot een discussiestuk, toch hebben de afdelingen dit deels verwerkt in hun 
conceptprogramma’s voor 2017. Het NPO-bestuur lijkt vooral te overleggen met diverse 
groepen liefhebbers en minder te luisteren naar de inbreng vanuit de afdelingen. Deze 
laatste hebben als reactie een regelmatig overleg gepland (4 a 5 wekelijks) om middels een 
vertegenwoordiging te communiceren naar het NPO-bestuur. 
Uit dit onderling overleg is ook het verzoek gekomen om de NPO-vergadering door te 
schuiven naar 12 december om meer tijd te creëren voor het indienen van voorstellen. 
Inmiddels is er een voorlopige agenda beschikbaar, maar de aanvullende stukken zijn dit 
momenteel nog niet. 
 
De resultaten van de enquête zijn 5 maanden na dato deels beschikbaar, maar een aantal 
zaken kon niet worden uitgefilterd door de vraagstelling. Toch was de respons met 5000 
inzendingen meer dan verwacht en zeker representatief. 
 
Op de komende NPO-vergadering zal ook het verschijnsel invliegduiven worden bekeken. 
Veel afdelingen zien dit als concoursvervalsing, binnen Zeeland ligt dit toch anders. Onze 
kiesman zal dan ook proberen de huidige regelgeving te behouden. 
 
De denkbeeldige lijn Roodeschool-Parijs zal ook komend seizoen de leidraad zijn voor de 
afdelingen voor de keuze van de losplaatsen. De afdelingen 1,5 en 6 zullen westelijk hiervan 
blijven, de afdelingen 2,7 en 11 dienen op deze lijn (met wat marge) hun keuze te maken en 
de afdelingen 3,4,8,9 en 10 dienen oostelijk van deze lijn te lossen. 
1842 de Lijser Waarom wordt de vlieglijn niet doorgetrokken achter Parijs ? De noordelijke 
provincies spelen al midfond boven Parijs, om onrust te voorkomen over oostelijke 
losplaatsen achter Parijs voor Zeeland zou dit beter zijn. Hij wil graag de garantie dat we 
geen Sens of Auxerre meer gaan spelen. De voorzitter geeft aan dat westelijk van Parijs 
tussen Pont Sint Maxence en Fontenay geen losplaatsen beschikbaar zijn, behalve Pontoise. 
Garanties kunnen niet worden gegeven, wel zal er zorgvuldig worden gehandeld om slechte 
concoursverlopen te voorkomen. 
 
De Wedvlucht Coördinatie Organisatie zal middels een computerprogramma bepalen of er 
verantwoord op een bepaald tijdstip kan worden gelost. Afdelingen geven hun gewenste 
losplaats en –tijdstip aan en in combinatie met de weersgegevens, aangeleverd door het 



4 
 

IWB, wordt gekeken of dit mogelijk is. Afdelingen blijven ten allen tijde verantwoordelijk 
voor hun uiteindelijke keuze. 
 
De nationale kampioenschappen voor 2017 zijn als volgt: vitesse tellen 5 van de 6 opgegeven 
vluchten, midfond 5 van de 6, dagfond 4 van de 5, marathon hok 4 van de 5, marathon duif 3 
van de 5, jonge duiven 6 van de 8. 
 
Binnen het BOZA (Sector 1 Zuid) is er een overleg geweest over het marathon- en 
dagfondprogramma. Met het overleg van de 11 afdelingen is het beleidsaspect van dit 
overleg overbodig geworden. Naast de 3 nationale marathonvluchten zijn nog 2 sectorale 
vluchten vastgesteld, ook de sector 2 heeft deze vluchten opgenomen in hun programma 
waardoor gezamenlijk vervoer een stuk makkelijker is geworden. 
 
Met zowel de afdeling 2 (B2000) als afdeling 5 (Zuid-Holland) is overleg geweest voor 
gezamenlijk vervoer voor een aantal vluchten. Het is aan de vergadering welke 
samenwerking de voorkeur verdient. 
1816 Hollestelle vraagt om een beschrijving van de mogelijkheden en eventuele voor- en 
nadelen van samenwerking met deze afdelingen. De verenigingen kunnen dan een 
afgewogen keuze maken. De voorzitter geeft aan dat dit voor een volgend overleg zal 
gebeuren. Mogelijk dat er een vlieggebied gaat komen waarin Zeeland, Brabant, Zuid-
Holland en een deel van Midden-Nederland opgenomen worden. 
 
De marathonvluchten zullen waarschijnlijk in 2017 niet alleen vervoerd worden door 
Brabant, maar ook worden opgehaald bij de nationale inkorfcentra. Er is prijsopgave 
gevraagd, maar we zullen dan als afdeling wel zelf voor chauffeurs moeten zorgen. Met 
maximaal 2 ophaalroutes zal er veelal maar 1 ophaalpunt komen per samenspel. 
 
Met Zuid-Holland zal op 26 augustus een gezamenlijke jonge duivenvlucht worden 
georganiseerd vanuit Fontenay. Zuid-Holland moet hierover nog wel beslissen op 7 
december op hun ALV. 
 
    
Bestuursverkiezing 
Het is het bestuur gelukt om een kandidaat te vinden voor de vacature in het 
afdelingsbestuur in het samenspel 5. Corné van Iwaarden is daarvoor voorgedragen. Door de 
vereniging 1863 Oud-Vossemeer is ook een kandidaat voorgedragen voor het 
afdelingsbestuur, nl. dhr.Kees van de Berge. Met de reglementair aftredende bestuursleden 
zijn er 5 kandidaten voor 4 beschikbare plaatsen, er zal dus een schriftelijke 
bestuursverkiezing plaatsvinden. Bij aanvang van de vergadering hebben de verenigingen 
hiervoor een stembiljet ontvangen, deze kunnen worden ingeleverd bij het stembureau, 
bemand door vereniging 1810. 
De uitslag luidt als volgt: Totaal te verdelen: 216 stemmen (4x 54 stemmen) Joop Kristelijn 
53 stemmen, Adrie Thijs 54 stemmen, Ab van Hoeve 53 stemmen, Corné van Iwaarden 45 
stemmen en Kees van de Berge 11 stemmen. 
De zittende bestuursleden zijn daarmee herkozen en Corné gaat de vacature invullen als 9e 
bestuurslid. 
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Vluchtprogramma 2017 
De voorzitter vraagt om reacties op het voorgestelde programma. 
1832 Hengst wil graag niet op Hemelvaartsdag inkorven voor Issoudun. De voorzitter geeft 
aan dat deze vlucht is vastgesteld in sectorverband, dus wijzigen is lastig. 
Ook vraagt hij om Menen als wedvlucht op het programma te zetten. De voorzitter 
antwoordt dat Menen te kort is om als wedvlucht te kunnen vervliegen, zeker voor Zeeuws-
Vlaanderen. 
1828 van Acker wil graag midfondconcoursen van tenminste 300 km. voor Zeeuws-
Vlaanderen. De voorzitter geeft aan dat er tussen Pontoise en Fontenay geen losplaatsen 
beschikbaar zijn ten westen van Parijs. 
1835 van Wallenburg geeft aan dat er geen vrachtverkeer mogelijk is op 14 juli in Frankrijk. 
De voorzitter zegt dat diertransporten wel mogen rijden, alleen mogen er geen 
duivenlossingen plaatsvinden. 
1810 Traas vraagt waarom de groepslossingen weer teruggedraaid worden naar West-
Midden en Oost. Zijn vereniging wil graag los met Walcheren. De voorzitter geeft aan dat er 
geen verbetering zichtbaar was in het verloop met de lossingen in 4 groepen, afspraak was 
om dit 1 jaar te proberen. Als 1810 los wil op de trainingsvluchten met Walcheren is dit 
mogelijk 
1829 Allemekinders wil dan ook graag los met Midden i.p.v. Oost. De voorzitter geeft aan 
dat dit ook te regelen is. 
1804 van Belzen wil graag alle opleervluchten vanuit Menen. 1832 Hengst haakt hierop in en 
geeft aan dat voor de Menen in week 23 nog niet veel animo zal zijn. De voorzitter vindt dit 
geen probleem, alleen opleer in week 24 en 25 vanuit Menen. 
1842 de Lijser vindt deze keuze jammer, ze hadden graag een vlucht vanuit Arras vervlogen 
in de vereniging in week 24. 
1863 de Wilde vindt de afstandsverschillen tussen de eerste jonge duivenvluchten erg fors. 
Hij zou liever een Auby of Niergnies ertussen zien. De voorzitter geeft aan dat er voldoende 
mogelijkheden zijn op de leervluchten van B2000 om de jonge duiven ervaring op te laten 
doen. 
1862 van Hoeve wil ook graag wat meer kortere vluchten op het jonge duivenprogramma. 
1840 Hoofdplaat vraagt waarom we op 15 juli vanuit Bordeaux geen middaglossing hebben, 
er staat immers al een ochtendlossing van de ZLU in Sint Vincent op het programma. De 
voorzitter geeft aan dat een middaglossing op zaterdag 15 juli een zondagconcours tot 
gevolg zal hebben. Streven van de afdeling is vluchten organiseren die op zaterdag 
thuiskomen. 
1826 van Eetvelt wil graag stemming over het inkorven van een midfond- en 
dagfondconcours op dezelfde avond. Bij handopsteking blijkt slechts een minderheid 
hiermee problemen te verwachten. 
1861 Moes vraagt op welke locaties de leervluchten op vrijdag worden opgehaald. De 
voorzitter antwoordt dat men zich hiervoor dient aan te melden per vlucht. 
 
Vanuit de Fondclub Zuid-Nederland is er een verzoek om op 16 september een jonge 
duivenvlucht vanuit Orleans op het vluchtprogramma te zetten. Dit zal dan een 
attractievlucht worden die niet meetelt voor de kampioenschappen. 
  
Met enkele van de bovenstaande wijzigingen wordt het vluchtprogramma voor 2017 
vastgesteld. 
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Verenigingsvoorstellen 
 
Vrijwel alle ingediende verenigingsvoorstellen zijn al bij eerdere agendapunten behandeld. 
1816 Hollestelle vraagt of deelname in een andere losgroep alleen geldt voor leervluchten. 
De voorzitter antwoordt dat op de wedvluchten iedereen in zijn eigen samenspel deelneemt. 
 
Wat verder ter tafel komt 
 
De Stichting Noord-en Zuid-Holland is een overkoepelende organisatie van de fondclubs in 
deze provincies. Ze organiseren een competitie waarbij zowel de nationale meerdaagse 
vluchten als de ZLU-vluchten meetellen. Ze hebben de wens uitgesproken om deze 
competitie ook open te stellen voor Zeeuwse liefhebbers nu we hetzelfde 
marathonprogramma vervliegen. In een later stadium zal hierover meer informatie worden 
verstrekt. 
 
Albert Winkel van de WOWD geeft op 19 november op de Nationale Manifestatie een lezing 
over verliezen met de jonge duiven. De voorzitter wil hem vragen om deze lezing ook in het 
voorjaar in Zeeland te houden als hiervoor belangstelling is. Hij geeft aan dat de vergadering 
nu bijzonder lauw reageert terwijl in augustus iedereen de mond vol had over de 
concoursverlopen met de jonge duiven. 
1842 de Lijser juicht dit initiatief toe en vraagt of hier na afloop ook nog een stukje discussie 
kan plaatsvinden omdat in zijn regio de ervaringen een stuk positiever zijn. De voorzitter zal 
dit meenemen in zijn verzoek aan dhr.Winkel. 
 
Rondvraag 
 
1804 van Belzen vraagt of de afdelingscontributie nog wijzigt voor 2017. De penningmeester 
geeft aan dat er van zijn kant geen reden voor verhoging is. 
 
1832 Hengst vraagt welke nationale inkorfcentra nog worden opgehaald nu Brabant de 
marathonvluchten gaat afhandelen. De voorzitter antwoordt dat deze mogelijkheid nog 
maar enkele dagen bekend is, dus er is nog geen uitgewerkt plan. 
 
1850 van Iwaarden vraagt of het melden op de marathonvluchten uitgebreid dan wel 
gewijzigd kan worden, bv. volgens het ZLU-systeem. Dit maakt het leven voor de meldpost 
een stuk aangenamer. De voorzitter zal dit meenemen in een gesprek met de betreffende 
NPO-bestuurder. 
 
1833 Kapoen vindt de maatregelen i.v.m. de vogelgriep nogal vergaand, postduiven werden 
toch niet gezien als pluimvee ? Wat als dit in het voorjaar weer opsteekt ? 
De voorzitter zal proberen te achterhalen wat de achtergronden zijn voor dit besluit van het 
NPO als hij in Houten op de Nationale Manifestatie is. Tot nu toe was de berichtgeving 
uiterst summier. 
 
Sluiting 
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng op deze vergadering en hoopt 
velen weer terug te zien op 26 november bij onze Zeeuwse Manifestatie in ’s Heerenhoek. 
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Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 17 november 2016 

 
* 1834 PV Zeelandia uit Middelburg is gestopt. 
 
* In 2017 herziening samenspelindeling. 
 
* Voorlopig geen duidelijke voorkeur voor samenwerking met afd.2 of 5. Wordt verder 
uitgewerkt in 2017. 
 
* Brabant gaat marathonvluchten nu ook ophalen in Zeeland. 
 
* Gezamenlijke jonge duivenvlucht met Zuid-Holland op 26 augustus vanuit Fontenay. 
 
* Bij bestuursverkiezing de zittende bestuursleden herkozen, tevens Corné van Iwaarden als 
9e bestuurslid gekozen. 
 
* Groepslossingen weer terug naar West-Midden en Oost na proefjaar met 4 groepen. 
 
* Opleer Menen in week 23 geschrapt, opleer week 24 wordt Menen. 
 
* Inkorven midfond- en dagfondvlucht op dezelfde avond geen probleem na stemming. 
 
* Attractievlucht FZN vanuit Orleans toegevoegd op 16 september. 
 
* Vluchtprogramma met bovenvermelde aanpassingen vastgesteld. 
 
* Afdelingscontributie blijft ongewijzigd. 
 


