-blad 1Gelders Overijsselse Unie
Regio Zuid 4
Verslag van de voorjaarsvergadering op 10 maart 2016 te Elst Gld.
Opening
Voorzitter Meuwsen opent de vergadering en heet een ieder welkom. De agenda vermeldt een aantal
interessante onderwerpen, hij verwacht een vruchtbare en constructieve vergadering.
Appèl afgevaardigden
Aanwezig: 23 verenigingen. Zonder kennisgeving afwezig de verenigingen Snel, Arnhem-Oost en Vredesduif
Alverna.
Notulen van de najaarsvergadering van 12 november 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van die vergadering. Deze worden daarom goedgekeurd, onder
dankzegging aan de notulist.
Ingekomen stukken
Er zijn in het kader van het bestuursvoorstel om de kringen te herindelen brieven binnengekomen van:
de Postduif, de Hoven, Zutphen e.o. en de Zwaluw. Op de brief van de Postduif, waarin men een andere
kringindeling voorstelt, kwam een reactie binnen van de Koerier.
Vz deelt de vergadering mee deze ingekomen stukken te behandelen bij agendapunt 9 (bestuursvoorstel
kringindeling).
Mededelingen
Dries de Weijer, tot voor kort convoyeur van onze regio en de afdeling, wordt naar voren geroepen om te
worden gehuldigd namens de NPO voor alle werkzaamheden binnen de organisatie van afdeling 8 GOU. Hem
wordt de zilveren speld van verdienste opgespeld, vergezeld van een bos bloemen. De huldiging wordt
bevestigd met een applaus van de vergadering.
Verslag FCC
Geen op- of aanmerkingen.
Financieel verslag 2015
Geen op- of aanmerkingen.
Begroting 2016
Geen op- of aanmerkingen.
Voorstel verenigingen
Er is een aantal stukken binnengekomen die zowel een voorstel als een reactie op het bestuursvoorstel
betreffen. Over het voorstel van de Postduif, dat op 9 maart jl. binnenkwam, kan dus niet gestemd worden,
want de verenigingen hebben zich daar niet over kunnen buigen. Een aantal stukken is op voorhand
rechtstreeks naar de verenigingen gestuurd en dat is een goede zaak. Op die manier kan men zich vast inleven
in de materie van die berichten.

- blad 2 Vervolgens komt het voorstel van de Luchtbode 0829 aan de orde: deze vereniging wil, in tegenstelling tot het
voorstel van Gevleugelde Vrienden Dieren, 4 i.p.v. 5 africhtingvluchten voor de jonge duiven. Vz komt echter
met een alternatief en noemt 12-6 Wijchen voor het noordelijke deel van de regio en Rosmalen voor het
zuidelijke deel, 19-6 Oss voor Noord en Rosmalen voor Zuid, tenslotte 26-6 Tilburg voor de gehele regio.
Er wordt de vraag gesteld over het wegvallen van een vlucht: wat gebeurt er dan. Antwoord Vz.: indien
mogelijk een doordeweekse vlucht.
Albers 0924: waarom is Reusel een wedvlucht? Het is namelijk een vlucht van nog geen 100 km voor de regio
Nijmegen. Pennekamp geeft uitleg over deze losplaats, Reusel was immers in opdracht van de vergadering als
losplaats op het vliegprogramma geplaatst. Het wordt nu Geel (5 verenigingen zijn tegen deze losplaats).
De penningmeester wijst de vergadering op het feit dat wanneer we meer dan 2 oefenvluchten organiseren, de
volledige kosten voor de regio komen. Daarom kan het gewenst zijn om achteraf de vrachtprijs vast te stellen.
Heezen 0803: wat is het minimaal aantal duiven om een vlucht te organiseren? Dat blijft onduidelijk, mede ook
van wel of niet ophalen en afstand naar de losplaats. Van Haeren 0813 wijst op het positieve saldo dat de regio
heeft, m.a.w. de regio kan een eventueel tekort dragen.
Voorstel bestuur tot herindeling van de kringen
Voorwoord van de voorzitter:
“Een belangrijke taak van een bestuur is naast het maken van beleid, het toezien op de uitvoering ervan. Als uit
besluitvormingen onbedoelde effecten voortkomen die leiden of kunnen leiden tot bevoordeling of benadeling
van een deel van haar leden, dient zij er voor te zorgen dat de ongelijkheid wordt opgeheven. Haar taak is een
beoordeling van het algemeen belang, dus een meningsvorming waarbij de belangen van de leden uit elke
kring worden meegewogen om zodoende tot evenwichtige en eerlijke besluiten te komen.
Het bestuur is van mening dat de huidige kringindeling onbedoeld er toe heeft geleid dat van oneerlijk spel
sprake is. Zie hiervoor haar toelichting op het bestuursvoorstel. Vooral de omvangrijke verschillen in de
breedtematen van de huidige kringen heeft als gevolg dat van oneerlijk spel sprake is. Als voorbeeld hiervan
wijst het bestuur op het enorme verschil tussen het werkgebied van kring 1 en kring 3. Dat van kring 1 bedraagt
184 km², dat van kring 3 726 km².
Om de geconstateerde verschillen op te heffen en eerlijk spel gewaarborgd te krijgen, heeft het bestuur haar
verantwoordelijkheid genomen gebruik te maken van haar middels artikel 28 lid 4 HHR afdeling toegewezen
bevoegdheid, de kringen opnieuw in te delen. Die bevoegdheid is autonoom en behoeft, in afwijking van wat in
de eerder toegezonden toelichting op het bestuursvoorstel is aangegeven, niet de goedkeuring van de
Algemene Vergadering. Het bestuur wil haar voorstel evenwel laten toetsen door de Algemene Vergadering,
omdat dit past binnen democratisch beleid dat het bestuur in haar besluitvorming wenst mee te nemen.
Inmiddels zijn een aantal reacties binnengekomen, waarin opmerkingen en suggesties zijn opgenomen ten
aanzien van het bestuur. Enkele hebben niet het karakter van een amendement, althans die worden door het
bestuur niet als zodanig aangemerkt, maar dienen om zo breed mogelijke visie te ontwikkelen om tot een zo
effectief mogelijk eindproduct te komen. Met de behandeling ervan geeft het bestuur aan dat haar voorstel
niet heilig hoeft te zijn als uit de discussie van deze avond een eventuele optimalisering van haar voorstel kan
komen. Wanneer de vergadering niet tot een vergelijk komt, zal het bestuur uiteindelijk gebruik maken van
haar eerder genoemde bevoegdheid en de kringen als voorgesteld indelen”.
Na dit voorwoord volgt er een uitgebreide discussie.
Bonnier 0804: er is niemand tegen oneerlijk spel. Het aantal liefhebbers dat genoemd wordt in de bijlage bij dit
agendapunt is feitelijk lager. Het is beter energie te steken in levensvatbare kringen.
Troost 0857: hij noemt de grootte van kring 3. Noemt de oppervlakte bij herindeling, ook dan zit er een groot
oppervlakteverschil in. Volgens hem kloppen de afstandsverschillen van kring 1 niet. Deze zijn groter dan

- blad 3 aangegeven. Hij vindt dat er in kring 1 een eentonige uitslag te zien is, door toedoen van één grote liefhebber.
Zutphen wordt kleiner en kleiner door het feit dat deze liefhebber overheerst.
Jansen 0901: Iedereen is tevreden, een herindeling zorgt voor onrust, dus niet doen.
Lafleur 0852: de afdeling heeft een toekomstbeeld geschetst. De regio heeft geen toekomstvisie. Er zijn binnen
5 tot 10 jaar nauwelijks nog liefhebbers, kringen stellen dan niets meer voor. Vz antwoordt dat wij niet weten
wat er dan gaat gebeuren, wellicht de regio’s zuid 3 en 4 samen?
Een aantal afgevaardigden van het regiobestuur heeft een voorgesprek gehad met afgevaardigden van kring 1,
niet met kring 2. Vz: als dit ook de ook de wens was van de verenigingen van kring 2, dan was dat ook gebeurd
met deze kring.
Vreman 0803: hij was bij het overleg met een afvaardiging van het regiobestuur. Hij vraagt waarom de kringen
niet in de lengterichting zijn ingedeeld? Vz maakt de vergadering nogmaals duidelijk wat de inhoud van de brief
van de Postduif is, waarin de regio in 4 lengtekringen is ingedeeld. Het aantal leden met een coördinaat in die 4
kringen ligt tussen de 122 en 162. De inhoud van de brief zal worden meegenomen in de overwegingen.
Groenen 0931: het is te waarderen dat men voor eerlijk spel is. Noemt vooral de grootste liefhebber van kring
1 en spreekt over het maximum aantal duiven dat men in concours mag zetten. De kringindeling zoals de
Postduif die voorstaat, is de doodsteek voor de kortste afstanden, zeker met een zuidwestenwind. Hij vindt het
regiovoorstel het meest eerlijk.
Van Haeren 0813: zijn vereniging de Toekomst heeft een verspreidingsgebied van Oosterhout tot Arnhem. Wil
bij kring 2 blijven en dus niet veranderen, ook niet wat de Postduif voorstaat.
De Vz. wil graag de mening van de vergadering peilen en stelt de vraag of er draagvlak is voor de kringindeling
zoals de Postduif die gepresenteerd heeft.
Ten Dolle 0829 zou wel een amendement willen indienen.
De peiling die volgt laat zien dat slechts enkele verenigingen de kringindeling van de Postduif wensen, de
overgrote meerderheid is tegen.
De Vz. gaat verder met zijn betoog en geeft aan dat handhaving van de bestaande situatie geen alternatief is.
Wat volgt, is een discussie over het wel of niet veranderen. Er zijn veel geluiden voor handhaving van de
huidige kringen.
Vz besluit vervolgens om de kringen in te delen zoals voorgesteld door het regiobestuur, eventueel voor de
periode van een jaar. Wat volgt is een motie van afkeuring, ingediend door Troost 0857. De vergadering wijst
die af.
Vervolgens wordt er vanuit de vergadering op de man gespeeld, door bijvoorbeeld een aantal
regiobestuursleden niet integer te noemen.
Bestuursverkiezing
Voorafgaande aan de daadwerkelijke verkiezing vraagt Pennekamp het woord. Hij is aftredend en heeft zich
herkiesbaar gesteld. Hij vraagt zich af of hij nog wel verder wil als regiobestuurder na alle zeer negatieve
reacties uit de vergadering, die meermaals ook op de persoon zijn gespeeld. Hij heeft dat als zeer kwetsend
ervaren. Na een korte overweging stelt hij zich toch herkiesbaar.
De herkiesbare personen Meuwsen en Pennekamp worden herkozen.
Johan Smeier, al lid van het bestuur, wordt gekozen in de functie van 1-e secretaris.
Peter van Fulpen wordt gekozen als lid van het bestuur.

- blad 4 Vliegprogramma 2016
Vz geeft aan dat dit inmiddels al is besproken. Opmerking notulist: E-29 Tours wordt vervangen door Issoudun.

Evaluatie afdelingsvergadering
Vz noemt nog even de kwestie zaterdag/zondag.
Vervolgens neemt Pennekamp de afdelingsvergadering van 7 maart jl. nog een keer door.
Het valt hem op dat diverse verenigingen van regio zuid 4 het laten afweten op de
afdelingsvergadering.
Verder noemt hij het vervoer en lossen in kringverband naar/op verschillende losplaatsen. De afdeling
hanteert de regel dat de “vervuiler” betaalt, in dit geval dus de leden en/of regio.
De kampioenschappen zaterdag en zondag komen aan de orde.
De jonge duiven komen naar huis op de eerste twee vluchten, als er die dag niet gelost kan worden.
Bij code rood op zaterdag is er de mogelijkheid om op zaterdag in te korven (uitsluitend) op de eerste
5 jonge duivenvluchten.
Op de midfondvluchten wordt er op 4 vluchten op vrijdag ingekorfd en drie op donderdag vanwege de
grotere afstand.
Heezen 0803: moeten we nu eerder inkorven op die bewuste vrijdagen? Volgens de vervoerscoördinator moet
het mogelijk zijn om op de geëigende tijdstippen in te korven. Het antwoord is dus nee.
Lafleur 0852: hij wil peilen of men op de midfondvluchten die op vrijdag worden ingekorfd samen wil lossen
met regio zuid 3. De peiling luidt: ja.
Bonnier 0804: Men praat iedere keer over aantallen. Wat laat je bij de basis? Hoe houd je de duivensport
levend? Door deze ontwikkeling van indeling van kringen gaat het dood!
Rondvraag
Peters vervoerscoördinator: de manden moeten bij het aanleveren aan de loods afgelood zijn. Is dat niet het
geval, dan gaan deze manden niet mee naar de losplaats. Veiligheid voor alles.
Van Haeren 0813: neemt de regio het spelsysteem van 1 : 3 aan? Er is geen voorkeur voor dit systeem, het blijft
dus bij 1 : 4.
Berendsen 0803: in de oude kring 1 was hij splitlid, omdat hij in Duiven (kring 2) zijn coördinaat heeft. Hoe is
dat nu? Vz: door de herindeling behoort zijn coördinaat tot de nieuwe kring. Hij is dus splitlid af.
Heezen 0803: is het volledig oneens met de materie van splitleden en onderneemt verdere actie.
Bosveld 0860: moeten de ent- en hoklijsten naar de nieuwe secretaris? Het antwoord is: ja.
Krijgt Compuclub bericht van de herindeling van de kringen? Ook hier is het antwoord: ja.
Hij stelt vast dat er in het “stille seizoen” karretjes worden geplaatst in de loods in Huissen. Hoe zit dat met de
kosten? Pennekamp: de afdeling brengt die in rekening.
Groenen 0931: komen de midfondvluchten op Teletekst? Hier wordt bevestigend op geantwoord.
Koenen 0901: hij dankt Dries de Weijer voor zijn inzet in al die tijd als convoyeur.
Zijn concourspenningmeester wil graag eens per maand de vluchtgelden betalen. Kan dat? Hierover volgt nog
overleg met de regiopenningmeester.

- blad 5 Lafleur 0852: hij gaat onderzoeken of de indeling van de kringen op de manier zoals die is besloten wel door de
beugel kan.
Looyschelder 0813: gaan we weer in zee met het IWB? Het antwoord is: ja.
Voskamp 0777: wat zijn de kosten van een Concourscombinatie? Vz verwijst hem naar CC de Lingewaard, de
combinatie die exact weet wat de meerkosten zijn.
Tevens deelt hij mee dat hij geen aantal duiven en manden van kring 1 meer zal verzamelen, om die vervolgens
door te bellen naar de vervoerscoördinator.
Sluiting
Voorzitter sluit de bewogen vergadering en wenst allen een goed vliegseizoen en wel thuis.

De notulist,
J.W. de Vries.
18 maart 2016.

