GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
F.H. Jacobs
Rabbershoek 34
8107 AJ Broekland
Tel.: 06-45168988
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Broekland 15-11-2014

Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de extra vergadering, welke op maandag 17-11-2014
plaatsvindt in het Duivensportcentrum (Pr. Beatrixlaan 240, 7321 AA) te Apeldoorn. Aanvang 20.00
uur

Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. Ingekomen stukken
• Ingekomen stuk ten aanzien van agendapunt 4
4. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement Afdeling
• Voorstel wijzigingen Statuten en Huishoudelijk reglement Afdeling
5. Rondvraag
6. Sluiting

Met vriendelijke sportgroeten,
Frank Jacobs, secretaris

CC: Regio`s, Afdeling klokkencommissie, Vervoerscommissie, Lossingscommissie en FCC
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3 Ingekomen stuk ten aanzien van agendapunt 4

Aan: Het bestuur van de Gelders-Overijsselse Unie en de besturen van alle inliggende verenigingen

Welsum, 29 oktober 2014
Betreft: GOU-vergadering 28 oktober 2014

Geacht Bestuur en kiesmannen en –vrouwen, beste sportvrienden, speciaal zij die gisteren aanwezig
waren op de GOU-vergadering,
Naar aanleiding van het verloop van de najaarsvergadering van de GOU, gisteren dinsdag 28 oktober
2014, moet mij iets van het hart.
Het gaat dan met name om agendapunt 5 “Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement Afdeling”
en de hierop betrekking hebbende discussie in de Rondvraag.
Mij moet dus iets van het hart omdat ik er gisteren bij het naar huis rijden en ook vandaag nog een
steeds viezere smaak van in de mond kreeg. En omdat ik bij deze kwestie de kop niet in het zand wil
steken.
Wat is het geval. Het GOU-bestuur had een wijziging van de Statuten geagendeerd. Voor een ieder
was duidelijk, en dit is door de voorzitter ook toegelicht, dat het om een kleine technische wijziging
ging en niet om een inhoudelijke en/of principiële wijziging. Hierdoor zou met een verkorte
procedure kunnen worden volstaan, mits hiervoor volledige instemming van de vergadering zou
worden verkregen. Bij stemming bleek dat 2 kiesmannen, afgevaardigden namens hun vereniging,
tegen stemden en dus niet akkoord gingen met deze verkorte procedure. Een van de twee
kiesmannen heeft zijn stemgedrag nog nader toegelicht, de motieven van de andere kiesman zijn
voor de vergadering ongewis gebleven. Resultaat bij dit agendapunt was dat het afdelingsbestuur
concludeerde dat er binnen 3 weken opnieuw een afdelingsvergadering moet worden belegd om
alleen dit punt opnieuw te agenderen. (Mij is even onduidelijk wat er gebeurt als weer wordt
tegengestemd, maar goed). Mijn conclusie is dat alles weliswaar geheel volgens de regels is verlopen,
maar wel heel jammer dat 2 kiesmannen tegen de grote meerderheid van de vergadering in willens
en wetens gebruik hebben gemaakt van hun (soort) veto-recht. Nogmaals, hun goed recht, maar wel
heel jammer. Immers, hoewel veruit in de minderheid, geeft dit voor bestuur en alle verenigingen
weer een extra last, extra kosten en de nodige ergernis. Ik vraag mij hierbij echt af wat er voor deze
kiesmannen nu te winnen valt. Kennelijk missen zij een “antenne” die zegt dat je niet altijd je gelijk
koste wat kost moet zien te halen.
Dat nog allemaal daar aan toe.
In de rondvraag spraken 2 andere kiesmannen zich uit over het verloop en de stemmingsuitslag van
agendapunt 5. Waarbij zij naar mijn inschatting het gevoel van 70-80-90 of misschien wel 95% van de
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vergadering verwoordden. De heer v.d. Berg was vooral teleurgesteld in de gang van zaken en de
uitkomst van de stemming. Hij analyseerde nogmaals de hele kwestie en vroeg zich af of wij zo met
elkaar moeten omgaan in de, toch al in zwaar weer verkerende, duivensport. De heer Scherpenzeel
hield een vergelijkbaar betoog en vroeg beide kiesmannen met klem om hun stemgedrag te
heroverwegen, om zo toch tijdens deze vergadering tot volledige instemming ten aanzien van de
Statutenwijziging nog te kunnen komen. Beide kiesmannen hielden, helaas, voet bij stuk, waarbij de
opmerking van een van de heren onnodig grof en kwetsend was. Hiermee richting de heer
Scherpenzeel duidelijk op de man spelend. Maar eigenlijk heb ik ervaren dat zijn uitspraak “wat de
heer Scherpenzeel ervan vindt kan me aan de reet roesten” in feite een minachting uitstraalt richting
hele vergadering. Zo heb ik het zelf althans ervaren. Als in onze Tweede Kamer dergelijke uitspraken
worden gedaan, is het voorpagina nieuws en zien we het een week lang in het acht uur journaal
terug. Over normen en waarden gesproken. Hierbij dus nogmaals mijn conclusie dat, hoewel beide
tegenstemmers volgens de regels in hun recht staan, zij naar mijn mening onnodig en deels
ongemotiveerd de bestuurlijke duivensport binnen de GOU een slechte dienst hebben bewezen door
koste wat kost vast te houden aan hun standpunten en op geen enkele wijze de grote meerderheid
tegemoet willen komen. De woorden “dat is pure pesterij” heb ik gisteren na afloop van de
vergadering meerdere malen in de zaal gehoord. Het zij zo, en voor wat de kiesman in kwestie betreft
zou een excuus richting de heer Scherpenzeel erg op z’n plaats zijn. Want nu, en vooral in de
toekomst, hebben we elkaar meer dan ooit nodig. Allemaal.
Dat is wat mij dus van het hart moet.
Ik ga niet schelden, ik speel niet op de man, en ik heb enorme waardering voor de heren v.d. Berg en
Scherpenzeel, die ik bij deze een hart onder de riem wil steken.
Daarnaast heb ik veel vertrouwen in dit, deels nieuwe, bestuur. Waarbij met name de heer Pasman
als nieuwe voorzitter op mij een heel goede indruk heeft gemaakt. Bestuur bedankt.

Met hartelijke sportgroeten,

Gerard Willemsen, mede namens Roelof van Dijk,
afgevaardigden/bestuursleden van P.V. De Luchtpost Vaassen (0738)
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4. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement Afdeling

In het noorden van de Afdeling zijn twee jaar geleden regio 1 en 2 samen gegaan en vormen nu regio
Noord. De Statuten en Huishoudelijk reglement Afdeling moet hierop nog worden aangepast. Maar
zoals bekend schrijft het huidige artikel 34 van de Statuten een uiterst zware procedure voor.
Wijziging van dit artikel kan slechts geschieden door een besluit, dat met algemene stemmen
genomen wordt in een Algemene Vergadering Afdeling waarin alle kiesmannen Afdeling aanwezig
zijn, dan wel vertegenwoordigd door reservekiesmannen Afdeling. Indien niet alle kiesmannen of
reservekiesmannen aanwezig zijn wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken weer een
tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of
reservekiesmannen bevoegd is een besluit te nemen, maar wel met algemene stemmen.
Als afdelingsbestuur hadden we afgelopen vergadering het voorstel gedaan om de voorgestelde
wijziging als technische wijziging te zien en derhalve niet onder het regiem te brengen van artikel 34
van de Statuten. Aangezien twee kiesmannen hieraan geen instemming konden verlenen, kon de
gewenste wijziging niet in stemming gebracht worden. Derhalve is deze extra vergadering
uitgeschreven.
4.1 Voorstel wijzigingen Statuten en Huishoudelijk reglement Afdeling

We stellen voor om de onderstaande wijziging van artikel 3A (Statuten) en Artikel 50 (HHR) in
stemming brengen. Wijzigingen zijn in geel aangegeven.
Statuten Afdeling
Artikel 3
1. De Afdeling stelt zich overeenkomstig de Statuten N.P.O. artikel 3 lid 1 ten doel:
Het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met
postduiven in de ruimste zin van het woord.
2. De Afdeling tracht dit doel overeenkomstig de Statuten N.P.O. onder meer te bereiken door:
a. het uitvaardigen van uniforme reglementen en voorschriften;
b. het eerbiedigen van ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en
geslacht.
…………………
Statuten
Artikel 3A
De Afdeling kent in de Regio’s 1 Noord en Zuid 3 twee groepen principiëlen vallende onder artikel 3
lid 2 onder b.
1. Leden Basisverenigingen die de duiven op zaterdag thuis willen hebben op de vitesseen midfondafstanden, dit geldt niet voor NPOvluchten, door middel van een wedvlucht
en indien dit niet mogelijk is willen zij dat de duiven op zaterdag teruggaan. Op
zondag nemen zij niet deel aan wedvluchten;
2. Leden Basisverenigingen behorende tot de zaterdag- en zondagvliegers. Deze leden
willen op zaterdag een wedvlucht. Indien dit niet mogelijk is willen zij dat de wedvlucht
op een andere dag plaatsvindt. Zij zullen op zondag deelnemen aan wedvluchten.
De Afdeling verplicht zich dit principe van ieder van beide groepen te eerbiedigen. In het
Huishoudelijk reglement wordt dit nader uitgewerkt.
WIJZIGING STATUTEN
Artikel 34
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wijziging van deze Statuten kan slechts worden behandeld in een Algemene Vergadering
Afdeling, waartoe tenminste veertien dagen tevoren is opgeroepen en waarbij in de oproeping is
medegedeeld, dat wijziging van de Statuten wordt voorgesteld.
Het voorstel tot wijziging wordt woordelijk bij de agenda gevoegd.
Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering
Afdeling alle kiesmannen Afdeling aanwezig zijn, dan wel via reservekiesmannen Afdeling
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
a. Een besluit tot wijziging Statuten kan slechts genomen worden met twee derde meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen op een vergadering waarin tenminste een zodanig aantal
kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling blijkens de presentielijst ter vergadering
aanwezig is dat zij tezamen vertegenwoordigen tweederde of meer van de uit te brengen
stemmen die mogelijk zijn bij een voltallige Algemene Vergadering Afdeling.
b. Indien niet het in dit lid onder a vereiste aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling
aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene
Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of
reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te nemen over het voor de vorige
Algemene Vergadering Afdeling geagendeerde voorstel tot wijziging Statuten.
Besluiten worden genomen met twee derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Wijziging van artikel 3 lid 2 sub b kan slechts geschieden door een besluit, dat met algemene
stemmen genomen wordt in een Algemene Vergadering Afdeling waarin alle kiesmannen Afdeling
aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd door reservekiesmannen Afdeling.
Wijziging artikel 3A kan slechts geschieden door een besluit, dat met algemene stemmen
genomen wordt in een Algemene Vergadering Afdeling waarin alle kiesmannen Afdeling aanwezig
zijn, dan wel vertegenwoordigd door reservekiesmannen Afdeling. Indien niet alle kiesmannen of
reservekiesmannen aanwezig zijn wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een
tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen
of reservekiesmannen bevoegd is een besluit te nemen, maar wel met algemene stemmen.
Wijziging Statuten treedt in werking, zodra de wijziging notarieel is verleden.

Huishoudelijk Reglement Afdeling
NIET DOORGAAN WEDVLUCHTEN
Artikel 50
Ter uitvoering van het gestelde in Statuten artikel 3A geldt:
1.
De duiven van de zondagvliegende leden basisverenigingen in Regio 1Noord en Zuid 3
zullen, indien nodig, afzonderlijk vervoerd worden, zodat indien men geen mogelijkheid tot
lossen op de zaterdag heeft, men kan lossen op zondag of op een
later tijdstip.
2.
De duiven van de niet-zondagvliegende leden basisverenigingen in Regio 1Noord en Zuid 3
zullen, indien nodig, afzonderlijk vervoerd worden, zodat indien men geen mogelijkheid tot
lossen op de zaterdag heeft, terug gaat naar een haalbare afstand of naar de
verenigingslokalen.
3.
In de overige regio's wordt voor principiële Basisleden het terzake bepaalde in het
Wedvluchtreglement N.P.O. onverkort toegepast.
4.
I.v.m. bovenstaande geldt dat, indien voor liefhebbers behorende tot groep 1 een wedvlucht
niet is doorgegaan, de betreffende wedvlucht voor de gehele afdeling niet wordt meegeteld
voor het afdelingskampioenschap. Dit geldt niet voor het onderdeel eendaagse fond,
meerdaagse fond, de N.P.O.vluchten jonge duiven en nationale vluchten jonge duiven. De
deelnemers aan deze wedvluchten behorende groep 1 ontvangen bij een vlucht waarop de
eerste duif in de Afdeling op zondag arriveert, de gemiddelde punten behaald op het totale
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5.

onderdeel. Voor de onderdelen eendaagse fond en meerdaagde fond is deze regeling niet
van kracht indien bij 50% of meer van de vluchten de eerste duif op zondag arriveert.
Indien na een lossing, door welke oorzaak ook, de eerste duif op zondag
terugkeert van een wedvlucht in regio 1 Noord of Zuid 3, behoudens genoemd in artikel 50 lid
4, telt in regio 1Noord of Zuid 3 alleen de verenigingswedvlucht, behoudens de kringen met
alleen zondagvliegende leden basisverenigingen waarbij ook de kringwedvlucht telt.
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