
  

 

Notulen Ledenraad 17 november 2022  
Locatie: de Zandlooper, Lewedorp  

 

  

1. Opening door de voorzitter 

Terugblik seizoen 2022: Sportief en organisatorisch goed verlopen. Wel 

hitteprotocol meermaals ingezet. Ervaringen met de firma Geuze uitstekend.  

“Zeeuwse duiven weer in de Zeeuwse containers” zorgde met name aan het begin 

van het programma voor vele deelname records en een mooie financiële buffer. 

Teruglopende aantallen duiven volgden bij de midfondvluchten en helaas bij de 

laatste 8 vluchten sterk dalende deelname vanwege de beperkingen vanwege de 

vogelgriep maatregelen die liefst 3 verenigingen dupeerden. 

Al met al toch een positiever financieel plaatje dan vooraf gevreesd. 

Helaas werden we getroffen door het plotseling overlijden van ons gewaardeerde 

bestuurslid Aimé. Een groot gemis. 

 

2. Appel aanwezigen 

Alle verenigingen zijn aanwezig 

 

3. Notulen Ledenraad 17 maart 2022  

De notulen worden met dank aan de opstellers ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Bestuursverkiezing 

Het bestuur is blij dat Mat en Rien zich bereid hebben verklaard zitting te nemen 

in het afdelingsbestuur en stelt voor deze kandidaten bij acclamatie te benoemen. 

Eddy van Acker (Heikant) heeft over beide kandidaten nog vragen die door de 

voorzitter afdoende worden beantwoord. 

Beide kandidaten worden daarna bij acclamatie gekozen. 

 

5. Bestuursvoorstel nieuwe vlieggebieden 

De voorzitter licht de historie m.b.t. het ontstaan van dit voorstel toe.  

Uit Tom Kapoen (Zierikzee) zijn pleidooi blijkt dat Zierikzee duidelijk tegen is.  

De voorzitter legt uit dat dit voorstel het resultaat is na inspraak, toetsing van 

juridische (on)mogelijkheden, ontvangen reacties op concept voorstel vanuit de 

verenigingen en dat dit voorstel door een ruime meerderheid van de verenigingen 

wordt gesteund. Het voorstel treft Zierikzee slechts op de 3 eerste jonge 

duivenvluchten en daar deden het afgelopen seizoen maximaal 2 leden van 

Zierikzee aan mee. Wel pleit de voorzitter tot solidariteit bij de andere 

verenigingen om Zierikzee niet op nog meer vluchten met aparte lossing per 



samenspel te treffen. Peter de Wilde (Oud Vossemeer) steunt Zierikzee. Zierikzee 

blijft zich verzetten waarna de voorzitter besluit over te gaan tot stemming.  

Sas van Gent, Sluiskil, Zaamslag, Oud-Vossemeer en Zierikzee stemmen tegen. 

De overige 14 verenigingen zijn voor waarmee bestuursvoorstel  d.d. 27 oktober 

2022 met ruime meerderheid wordt aangenomen. 

Eddy van Acker informeert of de wijziging van samenspelen wellicht nog invloed 

heeft op 2- jaarse puntentelling voor Olympiade duiven. 

Dit wordt nagevraagd bij de NPO. 

 

6. Pauze met consumptie 

 

7. Verengingsvoorstellen 

Voorstel Oud-Vossemeer om alle vitesse vluchten (oud, jong en navluchten) apart 

per samenspel te lossen wordt door Peter de Wilde uit solidariteit richting 

Zierikzee ingetrokken. 

Hetzelfde doet Hulst met hun voorstel om de eerste 3 vitesse vluchten jong en 

oud per samenspel te lossen. 

. 

8. Zeeuwse Manifestatie 

Gerrit Jan licht het programma voor onze manifestatie van a.s. zaterdag toe en 

roept allen op om er onder het genot van een hapje en een drankje een leuke en 

gezellige bijeenkomst van te maken. 

De voorzitter vermeldt verder nog het zeer triest te vinden dat er m.n. in het 

oosten van onze provincie meerdere liefhebbers geweigerd hebben een bon te 

schenken. Dit terwijl onze afdeling verlies lijdt. 

 

9. Olympiade activiteiten 

De voorzitter roept de verenigingen op om hiervoor voorstellen te doen resp. uit te 

werken en vrijwilligers op te geven voor de organisatie van die activiteiten. 

Het bestuur zal passende initiatieven toejuichen en ondersteunen 

 

10. Wat verder ter tafel komt 

Geen punten 

 

11. Rondvraag 

René Corré (Wkp) vraagt namens een lid uit zijn vereniging voortaan in de 

notulen de namen en verenigingen van sprekers te vermelden. 

Eddy van Acker heeft geruchten gehoord over een mogelijke toetreding van 

Goeree Overflakkee tot Zeeland’96. De voorzitter heeft dit gerucht ook gehoord 

maar zegt dat er op dit punt niks officieels bekend is. 

Op Eddy zijn vraag hoe Zeeland’96 gaat stemmen op de a.s. NPO ledenraad zegt 

de voorzitter de pré-adviezen van het NPO bestuur te volgen. 

Kapelle heeft klachten over de ventilatie in de ophaalwagens. Die wordt blijkbaar 

pas aangezet na het inmanden bij hun vereniging. Bestuur zal dit opnemen met 

de firma Geuze. De voorzitter informeert de vergadering nog over plannen voor 

aanvullende eisen t.a.v. de verluchting bij duivenvervoer en verlaging van 

toegestane aantallen duiven per mand die binnenkort op NPO niveau 

geconcretiseerd gaan worden. 



Rien Quist wijst de vergadering erop dat bij de eindejaar-schoonmaak gebleken is 

dat er verenigingen zijn die hun manden niet schoonmaken en ontsmetten. 

De voorzitter wijst de verenigingen op hun plicht dat voortaan wel te doen. 

Tevens wordt geadviseerd om bij maratonvluchten  2 vellen karton te gebruiken. 

Dit komt de hygiëne in de manden zeer ten goede. 

Peter Oele wijst de verenigingen erop dat ze vanaf nu alleen nog karton op de rol 

(70 bodems) kunnen bestellen. De verenigingen moeten die zelf op maat snijden. 

Reden: de enorm gestegen karton prijzen en de zeer hoge meerprijs als die per 

vel /bodem geleverd moeten worden. 

 

12.Sluiting. 

     De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng 

 


