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Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019 
 
Afgemeld: 1864 Scherpenisse 
Aanwezig: 24 van de 25 verenigingen, Maurice van de Kruk (NPO-voorzitter) en Jaap van der 
Kamp (Projectbureau Zeeuwse GPS2021-pilot) 
 
Opening 
Voorzitter Laban opent de vergadering en is blij dat hij, ondanks zijn kwakkelende 
gezondheid, deze hopelijk historische avond in goede banen mag leiden.  
De afgelopen maanden is er enorm veel werk verzet na de ondertekening van het 
Startdocument op 20 december 2018. Hiermee werd er een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten tussen de afdeling Zeeland, het NPO en de stichting de Nishoek. Allen gingen in het 
kader van het GPS2021 traject aan de slag om te komen tot een verwezenlijking van de 
hierin geschetste plannen voor een vernieuwing van de duivensport. In de volgende 3 
maanden is er niet alleen door bestuurders, maar ook door een actieve groep liefhebbers in 
de werkgroepen een aantal zaken besproken. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van het 
op deze vergadering te bespreken Basisdocument “Een dijk van een duivensport”. Dit 
Basisdocument zal de leidraad worden voor een aantal toepassingen waarmee de 
duivensport weer aantrekkelijk moet worden gemaakt in de maatschappij en er wordt dan 
ook volop ingezet op nieuwe technologieën die hiervoor beschikbaar komen. 
Hij spreekt zijn waardering uit voor allen die hieraan hebben meegewerkt en hopelijk ook na 
deze avond nog steeds bereid zijn om hun steentje bij te dragen aan de nieuwe duivensport, 
niet alleen in het Zeeuwse maar zeker ook als voorbeeld voor de rest van Nederland. 
 
Na agendapunt 7 zal er een korte pauze worden ingelast ter voorbereiding op het bespreken 
van het Basisdocument. 
 
Notulen en besluitenlijst 8 november 2018 
Deze worden onder dankzegging aan de opsteller zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Over de toegestuurde stukken en mededelingen zijn verder geen vragen. 
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Jaarverslag 2018 van de secretaris 
Hier zijn verder geen vragen of opmerkingen over, dit wordt als zodanig vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2018 van de Jeugdcommissie 
Ook hier verder geen vragen of opmerkingen, dus ook dit wordt vastgesteld 
 
Jaarverslag 2018 van de Evenementencommissie 
Dit wordt zonder vragen of opmerkingen vastgesteld 
 
Jaarverslag 2018 van de Ondersteuningscommissie 
Ook dit laatste jaarverslag van de commissie wordt zonder vragen of opmerkingen 
vastgesteld 
 
Jaarverslag 2018 van de penningmeester 
1832 Flipse vraagt waarom er in november is gewaarschuwd voor een verlies over het 
boekjaar 2018 van 40.000 euro terwijl dit nu “slechts” 23.000 euro blijkt te zijn. De 
penningmeester geeft aan dat hij in november nog niet beschikte over alle financiële 
informatie en enkele posten bleken vervolgens mee te vallen t.o.v. de begroting. 
 
Kascontroleverslag 2018 
De heren van de Acker en Hengst hebben de kascontrole uitgevoerd en verklaren dat alles 
goed is bijgehouden door de penningmeester. Ze adviseren de vergadering dan ook om de 
penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2018. De vergadering bevestigt dit 
met een applaus. 
Wel adviseren de kascontroleurs om de bestuurskosten en dan met name de 
kilometervergoeding goed in het oog te houden. Voorzitter Laban geeft aan dat de 
bestuurskosten sinds het aantreden van dit bestuur met 40% gedaald zijn t.o.v. het boekjaar 
2014, maar waar mogelijk zal dit een aandachtspunt blijven binnen het bestuur. 
 
De heren van Acker en Hengst geven beide aan dat ze ook bereid zijn om een 2e jaar als 
kascontroleur te fungeren. De voorzitter bedankt beide voor hun bereidwilligheid en 
accepteert hun aanbod. 
 
Begroting 2019 
De penningmeester heeft weer een sluitende begroting kunnen maken voor 2019, dit mede 
door een reorganisatie van de inkorfcentra en een nieuwe vervoerder. De beheerskosten 
worden nog steeds afgedekt door de contributie waardoor er geen verhoging noodzakelijk 
is. Het vervoersresultaat zal uiteraard sterk afhangen van het verloop van de vluchten, maar 
door het overschakelen naar een andere vervoerder is ook de kostprijsberekening 
aangepast. Met uitzondering van de marathonvluchten wordt er nu bij de verenigingen een 
mandprijs in rekening gebracht i.p.v. een prijs per duif. Verenigingen krijgen daardoor meer 
vrijheid in de wijze van doorberekenen aan hun deelnemers. 
 
1835 Wallenburg informeert of er eventueel nog manden worden overgeladen en zo ja, op 
welke wijze worden dan de kosten verdeeld van het lagere aantal manden. De voorzitter 
geeft aan dat er zo min mogelijk wordt overgeladen, alleen in het geval van gezamenlijk 
vervoer met de zusterafdelingen zou dit nog het geval kunnen zijn. Op de niet-sectorale 
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/nationale vluchten mag er gerust een enkele duif meer per mand worden ingekorfd om 
kleine resten te voorkomen, tevens adviseert hij om met slechts 2 restmanden 
(doffers/duivinnen) te werken i.p.v. de tot nu toe gebruikelijke drie. 
 
Er zijn verder geen vragen over de begroting en deze wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld. 
 
Benoeming reserve kiesman 
Joop Kristelijn is voorgedragen door het bestuur voor een tweede termijn als reserve 
kiesman, de vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
NPO-Ledenraad 9 maart 2018 
Het voorstel van de Zeeuwse Jeugdcommissie voor het invoeren van jeugdcompetities op 
basis van het Zeeuwse model werd unaniem aangenomen in de Ledenraad. 
 
De invulling van de dagfondstations is nog onderwerp van discussie in de BOZA. Afdeling 
Limburg lijkt haar eigen plan te trekken v.w.b. sectorlossingen. 
 
Verenigingsvoorstellen 
1804 en 1832 stellen voor om ook de laatste natoervluchten conform de afstanden in het 
Nationale Vliegprogramma in te vullen en daarmee ook een natoervlucht met 2 nachten 
mand aan te bieden. 1832 Flipse geeft aan dat hier ook al op de najaarsvergadering over 
gesproken is en zag graag het verzoek van beide verenigingen gehonoreerd. De voorzitter 
stelt voor om de natoervlucht op 5 september vanuit Pont St.Maxence te vervangen door 
een vlucht vanuit Melun met 2 nachten mand. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
1859 wilde alle geplande vluchten vanuit Quievrain vervangen door Menen. De voorzitter 
geeft aan dat gezien de vereiste kilometers op het Nationale Vliegprogramma dit echter niet 
mogelijk is Het voorstel wordt dan ook niet aangenomen. 
 
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet met de heren Van de Kruk en Van 
Iwaarden naast voorzitter Laban. 
 
Het Basisdocument is het resultaat van vele uren werk door met name het projectbureau 
o.l.v. Jaap van der Kamp en de afdelingssecretaris Willy Huige. Met de inbreng vanuit de 
werkgroepen is dit echt een gezamenlijk project en zal dan ook dienen als een blauwdruk 
voor de rest van de Nederlandse duivensport. Het document wordt pagina voor pagina 
doorgelopen, na het stellen van vragen zal dit als een geheel worden beoordeeld. 
 
1810 Traas had het document graag digitaal ontvangen om dit te kunnen delen met zijn 
leden. De voorzitter geeft aan dat dit een bewuste keuze is geweest, na afloop van de 
vergadering zijn er nog voldoende boekjes beschikbaar en op korte termijn zal het document 
ook digitaal worden toegestuurd. 
1828 van Acker vraagt naar de term “wildgroei”. De voorzitter geeft aan dat hiermee het 
afwijken van de gemaakte afspraken wordt bedoeld. 
1828.van Acker informeert naar de inhoud van een GPS2021 abonnement. De NPO-
voorzitter geeft aan dat hierin alle te maken jaarlijkse of vijfjaarlijkse kosten onder kunnen 
vallen zoals batterijvervanging, ringen, contributie etc. Marktwerking is in de duivensport 
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helaas kostenverhogend door het krimpend aantal liefhebbers. Door de kosten te spreiden 
over een langere periode zijn partijen bereid om te investeren waarmee ook de pieken uit de 
kosten voor de liefhebber worden gehaald. In Zeeland kan er in de pilot worden vastgesteld 
wat er gewenst is en wat niet. 
1842 Buijsse wil dan wel graag een keuze in de abonnementsvormen. 
1835 Wallenburg informeert of het voor liefhebbers nu verstandig is om nog te investeren in 
een nieuw kloksysteem. De NPO-voorzitter komt hier later op terug. 
1835 Wallenburg is benieuwd op welke wijze er gelegenheid voor trainingsduiven wordt 
geboden. De voorzitter van de Nishoek geeft aan dat er in de pilot meer mogelijkheden 
worden geboden dan er landelijk zijn toegestaan. Ook de nieuwe software van de 
Compuclub biedt hiervoor mogelijkheden. 
1835 Wallenburg informeert of ook de Nishoek weer op dezelfde wijze als voorgaande jaren 
gelegenheid gaat bieden voor trainingsduiven. De voorzitter van de Nishoek geeft aan dat ze 
gaan experimenteren met nieuwe technieken, dus zal dit niet op dezelfde wijze gaan 
gebeuren. De NPO-voorzitter vult aan dat het de bedoeling is om stappen voorwaarts te 
zetten met de nieuwe techniek en niet terug. Zeeland moet de toon gaan zetten, de rest 
gaat volgen. Voorzitter Laban geeft ook aan dat de Compuclub alle verenigingen gaat 
voorzien van nieuwe software die veel meer mogelijkheden biedt. 
1828 van Acker vraagt aan de Nishoek om geen conflicterende vluchten te organiseren met 
de afdeling Zeeland. Zowel de NPO-voorzitter als de voorzitter van de Nishoek werken vanuit 
een collectiviteit waarbij elkaar aanvullen centraal staat. 
1828 van Acker informeert of de Nishoek financieel bijdraagt aan de afdeling. De voorzitter 
van de Nishoek geeft aan dat er gezamenlijk een traject is ingegaan waarin we elkaar 
ondersteunen, dit geldt zowel de ene kant op als de andere. 
 
De NPO-voorzitter schetst de gedachtegang achter het instellen van een abonnement voor 
de kosten in de duivensport. Door collectiviteit is er financieel voordeel te halen bij partijen 
die willen investeren. Daar tegenover staat ook een vorm van zekerheid voor de 
investerende partij omdat dit een liefhebber langer aan een partij bindt. Door een aantal 
pakketten aan te bieden blijft er voldoende keus voor de liefhebber. Zaken als 
batterijvervanging, onderhoud en updaten van klokken, computerprogramma’s voor duiven, 
duivenfotografie of allerlei websites voor bv. live duivenvluchten volgen kunnen daarvan 
onderdeel uitmaken. Ook voor voerleveranciers of firma’s op het gebied van 
duivenproducten zijn dergelijke abonnementen aantrekkelijk. 
 
Duivencentrum Nishoek gaat zeer binnenkort haar leden voorzien van een nieuwe generatie 
kloksystemen van Bricon waarmee een enorme stap voorwaarts wordt gezet op technisch 
gebied binnen de duivensport. Ook de firma Benzing is aan het werk om een vergelijkbaar 
systeem uit te gaan testen in de Zeeuwse pilot. Voorzitter Laban geeft aan dat de 
verenigingen Zierikzee en Oostburg zijn gevraagd om na de Nishoek over te stappen op deze 
nieuwe systemen. 
 
1842 de Lijser geeft aan dat er een prachtig boekwerk ligt, maar vindt het jammer dat zijn 
naam verkeerd gespeld staat in de lijst van medewerkers. Tevens betreurt hij het dat de 
Zeeuwse vertegenwoordiger het voorstel om de sector te splitsen niet steunde toen dit in 
stemming werd gebracht op de NPO-Ledenraad. Reserve kiesman Joop Kristelijn geeft aan 
dat hij door de lengte van de vergadering even niet op zat te letten op dat moment, maar dit 
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had verder geen gevolgen voor de uitkomst van de stemming. De NPO-voorzitter geeft aan 
dat er door de secties wordt gekeken naar een herindeling van de sectoren en hoopt dat dit 
in 2020 geen issue meer zal zijn. 
 
Er zijn verder geen vragen meer over het Basisdocument en dit wordt vervolgens unaniem 
vastgesteld door de vergadering. 
 
Wat verder ter tafel komt 
De ophaalroutes worden momenteel besproken met de vervoerder en deze zullen op korte 
termijn worden verzonden aan de verenigingen. Het zal voor iedereen even wennen zijn, 
gelukkig komen er een aantal mensen die voor Geuze de duiven reden ook mee naar de 
nieuwe vervoerder. 
 
Rondvraag 
1835 Wallenburg zou graag het melden op de wedvluchten op dezelfde wijze als nu bij de 
ZLU wordt gehanteerd. De NPO-voorzitter geeft aan dat er in de nieuwe generatie systemen 
geen noodzaak meer is om melden. 
 
1832 Flipse wil graag nu al een makkelijke manier van melden zoals dat van de ZLU, de 
nieuwe systemen zullen zeer waarschijnlijk niet bij de start van het marathonseizoen al 
gemeengoed zijn. 
 
1832 Flipse vraagt naar de mogelijkheden voor midweekse trainingsvluchten. Adrie Thijs 
heeft hierover gesproken met de vervoerder en deze wil wel kijken wat er mogelijk is. 
 
1842 Buijsse  vraagt op welke wijze er overgeschakeld wordt op de nieuwe systemen. De 
NPO-voorzitter geeft aan dat dit met een volledige ondersteuning gebeurt van de 
leveranciers. 
 
1828 van Acker informeert wanneer verenigingen hun voorraad lege boxen krijgen 
aangevuld. De voorzitter geeft aan dat er op de eerste ophaalronde voldoende boxen 
worden meegenomen om dit aan te vullen. 
 
Sluiting 
 
Voorzitter Laban geeft aan trots te zijn op de Zeeuwse liefhebbers dat ze gekozen hebben 
om mee te gaan in het GPS2021 traject en hoopt dat er op deze wijze nog jarenlang een 
mooie Zeeuwse duivensport mogelijk is. 
 
 
 


