GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
G.H. Kok
Baan 37
8271 BD IJSSELMUIDEN
tel.nr. : 038-3327252
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

IJsselmuiden, 15-9-2009
Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering van de
afdeling Gelders-Overijsselse Unie, welke plaats vindt op maandag 12-10-2009
Plaats
: Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240, 7321 AA APELDOORN (tel. 055-3551222)
Aanvang
: 20.00 uur
AGENDA
1. Opening
2. Appél afgevaardigden aan de hand van appéllijst
3. Notulen Voorjaarsvergadering d.d. 02-03-2009
4. Bestuursverkiezing
Het afdelingsbestuur stelt als kandidaat dhr. N.S. Meuwsen, Groesbeekseweg 3, 6524 CJ Nijmegen
5. Bestuursmededelingen
6. Bespreking bestuursvoorstel inzake Matrix 2010 met ingediende verenigingsvoorstellen.
7. Wijziging Huishoudelijk Reglement Artikel 50 lid 4. t.a.v. Gemiddelde Punten.
8. Overige Verenigingsvoorstellen
9. Agenda NPO-vergadering d.d. 17-10-2009
10. Rondvraag
11. Sluiting

Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Kok, secretaris
Bijlagen:

- Notulen Voorjaarsvergadering d.d. 02-03-2009
- Concept Vliegprogramma 2010 (versie 25-8-2009)
- Geloofsbrief najaar 2009

Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Kok, secretaris
CC: Regio’s, Afdelingsklokken-, Vervoers- en Financiële Controle Commissie, Kiesmannen Afdeling
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ad 6. Bespreking bestuursvoorstel inzake Matrix 2010 met ingediende
verenigingsvoorstellen
Het bestuursvoorstel inzake Matrix 2010 staat centraal.
Onderstaand ziet u de binnengekomen verenigingsvoorstellen.
6.1 Voorstellen van Zuid Oost, Apeldoorn (0709 (ingediend 05-09)
Voorstel 1: Wij zouden graag zien dat de matrix voor het komende vliegseizoen volgend jaar eerder bij
de verenigingen is om hierover nog met de leden van gedachten te kunnen wisselen. Tijd om hierover
een vergadering te beleggen is er amper daar de voorstellen al op een zeer korte termijn binnen moeten
zijn bij de afdeling.
Antwoord bestuur: De datum van de najaarsvergadering is ruimschoots bekend evenals de datum van de
voorlopige agenda. De vereniging kan daarmee zelf een verenigingsvergadering plannen.
Voorstel 2: Voor de jonge duiven zouden wij graag een extra africhting zien en de africhtingen voor de
jongen gelost per kring.
Pré-advies bestuur: Dit voorstel dient in de regiovergadering aan de orde te komen.
Voorstel 3: De sprong vanaf de africhting (jonge duiven) naar Maaseik vinden wij veel te groot.
Als eerste vlucht na de africhting Boxtel en dan nog een keer Boxtel zou een prima afstand zijn.
Pré-advies bestuur: Dit voorstel dient in de regiovergadering aan de orde te komen.
Voorstel 4: De aanvang van het vliegseizoen op 10 april vinden wij te vroeg, liever zien wij het begin
van de vluchten op 24 april, of desnoods 17 april.
Pré-advies bestuur: Vanwege het nationaal vliegprogramma is dit niet mogelijk
Voorstel 5: Na twee of drie vluchten stellen wij een zogenaamde “terugkomvlucht” voor (na 2 of 3
vluchten weer terug naar de eerste afstandsvlucht), je bent dan in de gelegenheid om de jaarlingen in te
lassen.
Pré-advies bestuur: Dit voorstel dient in de regiovergadering aan de orde te komen.
Voorstel 6: Wij willen de Vitesse graag achter elkaar vliegen, zonder een midfondvlucht er tussen.
Pré-advies bestuur: Tegen i.v.m de opbouw richting Orleans. Als onverhoopt die Midfondvlucht blijft
staan tot zondag, dan is er slechts geringe tijd voor het herstel van de duiven voor de 1e Dagfondvlucht
de week daarna.
6.2 Voorstellen van De Snelvliegers, Genemuiden (0404) (ingediend 10-09)
Voorstel 1: Eén Vitessevlucht aan het vliegprogramma toevoegen en wel op 03-04.
Pré-advies bestuur: Tegen.
Een aantal jaren hebben we als afdeling bewust gekozen om het aantal vluchten te minderen en gekozen
voor 6 Vitessevluchten. Tevens zijn we er geen voorstander om nog een week eerder te starten.
In 2010 is i.v.m. het Nationaal vliegprogramma de start al 2 weken eerder dan in 2009.
Voorstel 2: De Vitessevluchten aaneengesloten vervliegen.
Dus geen midfondvlucht er tussen in met twee nachtenmand.
Pré-advies bestuur: Tegen, zie voorstel 6.1.6.
Voorstel 3: Waarom zijn er, volgens de concept matrix, geen NU vluchten in 2010 op de dagfond?
Antwoord afd. bestuur: De NU heeft haar vliegprogramma nog niet vastgesteld. Ook niet voor de
Overnachtfond. Verwacht wordt dat het NU-vliegprogramma in overeenstemming is met die van 2009.
Voorstel 4: Als laatste zouden wij graag zien dat er in de weekenden van 3 Juli en 10 Juli een
puntenvlucht voor de jonge duiven vervlogen gaat worden. Dit i.p.v. de nu geplande twee vrije
zaterdagen voor de vitesse/midfond spelers.
Pré-advies bestuur: Tegen. Zie ook het pré-advies bij voorstel 1.
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6.3 Voorstellen van PV Gorssel (0740) (ingediend 10-09)
Voorstel 1: Later beginnen, te weten laatste weekend van april.
Pré-advies bestuur: Vanwege het nationaal vliegprogramma is dit niet mogelijk.
Voorstel 2: Terugkeer van de G-vluchten en daardoor later van start met de jonge duiven. Motivatie; 1)
veel minder verliezen en 2) minder inkorven dus minder belasting voor de inkorvers.
Pré-advies bestuur: Niet mogelijk m.b.t. het later starten met de jonge duiven ivm nationaal
vliegprogramma. Ter vergadering met betrekking tot de G-vluchten.
Voorstel 3: Eén overnachtfondvlucht laten vervallen, zodat de ‘kleine melkers’ ook gewoon elke
overnachtvlucht mee kunnen doen. Kortom: terugkeer van het vliegprogramma zoals die ook in 2007
werd vervlogen.
Pré-advies bestuur: Beslissing aan de vergadering.
6.4 Voorstel van De Valeouwe, Apeldoorn (0706) (ingediend 11-09)
Voorstel 1: Wij zijn beslist niet gelukkig met het vroeger starten van het vliegprogramma. Ons voorstel
is om gewoon per 24 april de vitesse op te starten. Daaraan voorafgaande 2 africhtingsvluchten.
Pré-advies bestuur: Vanwege het nationaal vliegprogramma is dit niet mogelijk.
6.5 Voorstel van De Snelpost Kampen (0409 (ingediend 12-09)
Voorstel 1: Voorstel wijziging matrix vliegprogramma:
Terug naar het ‘oude’ vliegprogramma van vorig jaar en deze matrix in de prullenbak gooien.
Dus dat houdt o.a. het volgende in: Later starten met de vluchten, Geen zaterdagen zonder vluchten., Niet
3 vluchten op één zaterdag.
Motivatie: uit de enquête van 2 jaar geleden kwam heel duidelijk naar voren dat de leden in afdeling 8
voorstanders waren van later beginnen. Nu wordt dat, zonder enige kennisgeving, veranderd. Daarnaast
zijn wij heel benieuwd hoe u als afdeling heeft gestemd. Wij vinden dat u de afdeling onvoldoende heeft
geïnformeerd over het Nationaal vliegprogramma
Pré-advies bestuur: Tegen.
6.6 Voorstel van De Zilvermeeuw te Nunspeet (0755) (ingediend 12-09)
Voorstel 1: Op 3 juli 2010 is er geen enkele vlucht. Wij stellen voor om hiervoor een extra vitesse of
midfondvlucht in te lassen. Motivatie hiervoor is dat wij het nut er niet van in zien om - midden in het
(hoog)seizoen - een week stil te liggen. Je kunt dan beter een vitesse of midfondvlucht hebben. Daarnaast
kunnen de eendaagse duiven - tussen de 2 eendaagse vluchten in ook weer gekorfd worden. Als het een
vitesse vlucht betreft, tel je deze mee voor het generaal kampioenschap en niet voor het onderdeel
vitesse, omdat het gat dan te groot is tussen de enerlaatste en laatste vitesse vlucht.
Pré-advies bestuur: We zijn tegen een extra vlucht. Doch van de NPO hebben we op 15-09 vernomen
dat de midfondtermijn verruimd is t/m 03-07. Daarom zijn we ervoor om de midfondvlucht van 26-6 te
verschuiven naar 03-07 (donderdagavond inkorving).
6.7 Het bestuursvoorstel inzake Matrix 2010
Zie de bijlage.
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ad 7. Wijziging Huishoudelijk Reglement Artikel 50 lid 4. t.a.v. Gemiddelde Punten.
De huidige tekst luidt:
NIET DOORGAAN WEDVLUCHTEN
Artikel 50
Ter uitvoering van het gestelde in Statuten artikel 3A geldt:
1.
In Regio 1 worden beide groepen Leden basisverenigingen ondergebracht, doch de
duiven van de zondagvliegers worden afzonderlijk vervoerd. Bij geen mogelijkheid tot
lossen op de zaterdag gaan de duiven van de niet-zondagvliegers terug naar het lokaal,
zodat dezen de duiven op zaterdag terug kunnen hebben. Voor de anderen telt het
resultaat van de verenigingswedvlucht.
2.
In Regio 3 worden beide groepen leden basisverenigingen ondergebracht. Bij geen
mogelijkheid tot lossen op de zaterdag gaan de duiven terug naar het lokaal, zodat de
leden basisverenigingen behorende tot Regio 3 hun duiven op zaterdag terug kunnen
hebben.
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
Fond, de N.P.O.vluchten 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 onderdeel.
5.
Indien na een lossing, door welke oorzaak ook, de eerste duif op zondag terugkeert
van een wedvlucht in regio 1 of 3, behoudens genoemd in artikel 50 lid 4, telt in regio 1
of 3 alleen de verenigingswedvlucht.
Toelichting: groep 1 staat omschreven in de statuten onder Artikel 3A
Artikel 3A
De Afdeling kent in de Regio’s 1 en 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.

Voorstel: Artikel 50 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement wijzigen in:
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 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.
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ad 8. Overige Verenigingsvoorstellen
8.1 Voorstellen van Onderlinge Vrienden, Puiflijk (0907) (ingediend 8-09)
Voorstel 1: Dat alle regio’s hun vliegprogramma zodanig samenstellen dat na twee vitessevluchten op de
overige vluchten voor de vitesse en midfond de gehele afdeling gezamenlijk gelost kan worden.
Dit geldt tevens ook voor de jongen en de natourvluchten..
Pré-advies bestuur: Voor.
Voorstel 2: Het niet meer verplicht stellen het spel te spelen dat volgt op het verenigingsspel. Men moet
de liefhebbers meer de vrijheid geven in hetgeen zij zelf willen. Niks moet, zoveel mogelijk mag.
Pré-advies bestuur: Tegen. In artikel 69 lid 2 van het NPO-Wedvluchtreglement staat:
“ Bestuur Afdeling mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel, zonder
extra kosten voor de deelnemer, kunnen worden opgenomen in de uitslag van ieder spel
vanaf het verplichte spel tot en met het afdelingsspel.”

Voorstel 3: Op de uitslagen van de eendaagse fondvluchten zouden wij graag zien dat er een extra kolom
wordt ingevoegd waarop de liefhebber kan zien op welke plaats hij in het totale concours van de afdeling
geëindigd is. Dus als iemand de 3e speelt in Afdeling 8/Zuid, dat er voor de 3 bijvoorbeeld een 5 komt te
staan die dan staat voor de vijfde snelste van het totale afdelingsconcours.
U heeft als bestuur ook een V achter het ringnummer kunnen plaatsen, dus dit moet ook mogelijk zijn
volgens ons. Bovendien heeft dit een echte meerwaarde voor veel liefhebbers.
Pré-advies bestuur: Tegen, dit gaat tegen het beleid in waarbij de afdeling wordt opgedeeld in noord
en zuid, zoals dit gebeurt bij de afdelingsvluchten.
8.2 Voorstellen van De Snelvliegers, Genemuiden (0404) (ingediend 26-8 en 10-09)
Voorstel 1: Hierbij een voorstel waar we graag de mening van de fondspelers in onze Afdeling over zou
horen.(voorstel zou moeten ingaan voor het seizoen van 2010).
We zouden graag zien dat ze in Nederland op afdeling niveau en ook in overkoepelend spelverband van
de NU (Noordelijke Unie) een aantal (3 stuks) ochtendlossingen voor de meerdaagse fond zouden gaan
organiseren. Deze vluchten moeten dan los komen te staan van de ZLU. (Zuid Limburgse Unie)
Dit soort vluchten (ochtendlossing) zouden een toegevoegde waarde zijn voor de fondspelers van
afdeling 8. Tevens zou dit onder de vlag van de NU een mooie tegenhanger van de ZLU kunnen zijn.
Pré-advies bestuur: Tijdens de vergadering wordt de mening van de vergadering gepeild.
Voorstel 2: De wedvlucht vanaf Berlijn graag in 2010 op zaterdag organiseren. Nu is deze vlucht al 2
jaar op zondag geweest en zijn op voorhand de principiële liefhebbers uitgeschakeld.(of minimaal
belemmerd in hun deelname)
Pré-advies bestuur: Voor. Als de vergadering hier in meerderheid voor is, zal het afdelingsbestuur
navraag doen tijdens de rondvraag op de NPO-vergadering.
8.3 Voorstellen van PV Gorssel (0740) (ingediend 10-09)
Voorstel 1: Alle verenigingen dienen aan te leveren. Mocht dat een probleem worden, dan hoeven
verenigingen die aanleveren geen 0,35 eurocent per duif te betalen op de dagfond (en evt. andere
onderdelen). Kortom: het aanleveren van duiven promoten, niet afstraffen.
Pré-advies bestuur: Tijdens de voorjaarsvergadering zal hierop teruggekomen worden.
Voorstel 2: Voor de Afdelingkampioenschappen vitesse en midfond. de punten uit de regio-uitslag
halen. Kampioenen zijn nu niet de mensen die het beste draaien.
Pré-advies bestuur: Tegen.
8.4 Voorstel van De Valeouwe, Apeldoorn (0706) (ingediend 11-09)
Voorstel 1: Liever geen lossingen van duiven meer in de middag, zeker niet rond 14:00 uur. Dan nog
liever later zeg maar rond 16:00 uur. Natuurlijk alleen op korte afstanden en met goede vooruit zichten.
Pré-advies bestuur: Tegen. Als het weer zodanig is dat er verantwoord gelost kan worden, dan behoren
de duiven gelost te worden.
Agenda definitief najaar 2009

Pagina 5 van 6

8.5 Voorstel van De Lingebode, Zetten (0865) (ingediend 11-09)
Voorstel 1: Volgens onze vereniging is er weinig overeenkomst tussen de spelsoorten eendaagse fond en
overnachtfond. Onze vereniging stelt het volgende voor :
De spelsoorten eendaagse fond en overnachtfond zijn dermate verschillend , dat samenvoeging tot een
kampioenschap fond ( generaal kampioenschap fond) niet logisch is .
Met ingang van seizoen 2010 kennen deze spelsoorten alleen een eigen kampioenschap en geen
combinatie kampioenschap meer in afdeling en regio's GOU .
Pré-advies bestuur: Tegen.
8.6 Voorstellen van P.V.Elst en Omstreken (1000) (ingediend 11-09)
Voorstel 1: Dat er op de vitesse vluchten geen lossingen meer mogen plaatsvinden van 2 regio’s samen.
Reden: De wind en de massa maken de uitslagen, veel verliezen van jonge duiven vooral op de
navluchten. b.v. regio 3 en 4 samen los op Geel. Breedte gebied ongeveer 70 km. kortste afstand 80
Antwoord afd. bestuur: Dit voorstel dient in de regiovergadering aan de orde te komen.
Voorstel 2: Alle midfond vluchten als afdeling te lossen, omdat de afstandsverschillen dit jaar tussen de
regio’s 1/2 en 3/4 minimaal waren, kunnen de vliegprogramma’s wel het zelfde worden.
Pré-advies bestuur: Voor.
8.7 Voorstel van De Zilvermeeuw te Nunspeet (0755) (ingediend 12-09)
Voorstel 1: Voorstel voor een nationaal concours derby der junioren; dus niet verschillende losplekken
voor de diverse afdelingen, maar 1 losplaats, denk bijvoorbeeld aan Orleans. Als onze afdeling hiervoor
is, kan dit voorstel door de kiesmannen worden meegenomen naar de landelijke NPO vergadering.
Pré-advies bestuur: Tegen. Dit hebben wij als afdeling al eerder voorgesteld, doch een grote meerderheid
van de NPO-kiesmannen heeft dit weggestemd. Indien andere afdelingen met een voorstel komen, zullen
we hierop positief reageren.
8.8 Voorstel van Ons Genoegen, Zevenaar (0876) (ingediend 29-08)
Met verwijzing naar agendapunt punt 7: Wijziging reglement Gemiddelde Punten van de voorlopige
agenda van de op 12 oktober a.s. te houden najaarsvergadering van Afdeling 8 (GOU) stellen wij het
navolgende voor:
Op de nationale vlucht A05 Bordeaux van 31 juli 2009 zijn er duiven uit de manden ontsnapt. Hier waren
ook duiven bij van leden van onze vereniging 0876 Ons Genoegen Zevenaar. Naar aanleiding van dit
gebeuren, willen wij voorstellen, dat van een gedupeerde liefhebber alle duiven (dus niet alleen de
ontsnapte) uit het concours worden genomen en gemiddelde punten worden toegekend.
Motivatie: in verband met de aangewezen kampioenschappen worden vaak slechts 2 duiven (1e en 2e
getekende) ingezet. Wordt er wegens een ontsnapping 1 van de 2 duiven uit het concours genomen, dan
is de kans van de gedupeerde liefhebber gelijk met 50% gedevalueerd.
Pré-advies bestuur: We onderzoeken dit en komen hier tijdens de voorjaarsvergadering op terug.
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