GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
G.H. Kok
Baan 37
8271 BD IJSSELMUIDEN
tel.nr. : 038-3327252
E-mail: secretarisafd8@home.nl

IJsselmuiden, 17-09-2008
Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van harte uit voor de najaarsvergadering van de
afdeling Gelders-Overijsselse Unie, welke plaats vindt op dinsdag 14-10-2008.
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. 03-03-2008
4. Bestuursverkiezing (vacature 1e penningmeester)
5. Jaarverslag 2007 penningmeester
* verslag Financiële Controle Commissie (FCC)
* décharge bestuur
* begroting 2008
6. Verkiezing leden Financiële Controle Commissie
7. Bestuursmededelingen
8. Bespreking bestuursvoorstel inzake Matrix 2009 (bijgevoegd) met ingediende verenigingsvoorstellen.
9. Agenda NPO-vergadering d.d. 18-10-2008
10. Rondvraag
11. Sluiting

Bijlagen:

- Binnen gekomen voorstellen voor de Najaarsvergadering
- Concept Vliegprogramma 2009
- Geloofsbrief najaar 2008

Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Kok, secretaris

CC: Regio’s, Afdelingsklokken-, Vervoers- en Financiële Controle Commissie, Kiesmannen Afdeling
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ad. 3. Notulen Voorjaarsvergadering d.d. 03-03-2008
Deze zijn u op 06-03-2008 toegezonden.
ad. 4 Bestuursverkiezing
Via ons schrijven van 03-04-2008 informeerden wij u als afdelingsbestuur reeds over ons besluit te weten:
‘Gezien de problemen rond het financieel verslag 2007, de begroting 2008 en de noodzaak van een goed
financieel beheer van de afdeling hebben wij als bestuur besloten om per 7 april
de heer J. van Gent te Dreumel te benoemen tot 1e penningmeester.
Bij dit besluit heeft de voortgang van de beoefening van de postduivensport en het belang van een
verantwoord financieel beheer en beleid binnen onze afdeling voorop gestaan’.
Wij achten het zinvol om dit nog even te onderstrepen.
Een bestuursverkiezing in deze vergadering is dan ook niet meer aan de orde.
ad 5. Jaarverslag 2007 penningmeester etc.
Deze stukken zijn u op 08-06-2008 toegezonden.
ad 6. Verkiezing leden Financiële Controle Commissie
De volgende drie personen hebben zich kandidaat gesteld en stellen zich ook even kort voor:
1. Dhr. G. van Eikenhorst, Werfkamp 20, 8051 ZS Hattem.
Ik ben 57 jaar en zit al vanaf mijn kinderjaren in de duivensport. Ook bestuurlijk ben ik altijd wel actief
geweest. Ooit was ik de jongste secretaris binnen de toenmalige NABvP als secretaris van Afdeling D.
Verder maak ik al ruim 30 jaar deel uit van het bestuur van 'De Reizende Postduif Hattem' op dit moment in
de functie van penningmeester. Na een lange loopbaan bij ABN AMRO ben ik op dit moment werkzaam
voor o.a. Het Spoor der Kampioenen, een wekelijks verschijnend magazine voor postduivenliefhebbers.
2. Dhr. W.H. van Gelder, Tullekensmolenweg 89, 7364 BB Lieren.
Ik ben 34 jaar, gehuwd, heb twee kinderen (4 en 2 jaar) en ben woonachtig in Lieren bij Apeldoorn.
Uiteraard heb ik duiven, zo ongeveer mijn hele leven al.
Ik ben (vliegend) lid van PV Zuid Oost (0709-1263) in Apeldoorn.
In het dagelijks leven ben ik (op de vestiging Zwolle) accountant (AA) bij de Jong & Laan accountants
belastingadviseurs. Dat is een middelgroot accountants- en belastingadvieskantoor met circa 30 vestigingen
(800 medewerkers) in Noord/Oost Nederland. Verder ben ik Federatie Belastingadviseur (FB) en fiscaal
jurist (Mr.).
3. Dhr. J.A.G.M. Jacobs, Grotestraat 49, 6653 BK Deest.
Ik ben lid van PV Onderlinge Vriendschap te Puiflijk van Regio 3, tevens penningmeester en 2e voorzitter
van genoemde vereniging.
Na verkiezing van deze 3 leden, is elke Regio vertegenwoordigd in de FCC en is de Financiële Controle
Commissie weer compleet.
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ad. 8. Bespreking bestuursvoorstel inzake Matrix 2009 met ingediende verenigingsvoorstellen.
In een aparte bijlage ziet u de binnengekomen verenigingsvoorstellen.
De talrijke voorstellen willen wij in onderstaande volgorde per aandachtgebied aan de orde stellen.
Bij sommige voorstellen hebben wij een preadvies advies gegeven.
Aanvang en einde seizoen (5x):
• 2.3 Onderlinge Vriendschap, Puiflijk (voorstel 3); 5.1 De Zilvermeeuw, Nunspeet (voorstel 1);
7.1 De Luchtpost, Wijchen (voorstel 1); 8.1a & b Elst en omstreken, Elst (voorstel 1a en 1b);
14.d De Postduif, Ingen (voorstel d)
Aanvang vliegseizoen (eerder beginnen):
Preadvies bestuur: Tegen. Uit de enquête van vorig jaar is overduidelijk gebleken dat de
meerderheid positief was over een latere start.
Einde seizoen: één week later.
Preadvies bestuur: Tegen.
Vitesse (3x):
• 4.1.1 & 4.1.2 De Duif, Zwolle (voorstel 1.1 & 1.2) ;
Preadvies bestuur: Tegen.
Er zullen bij de doordeweekse invliegvluchten hoogwaarschijnlijk een minimaal aantal duiven zijn,
zodat de kosten per duif hoog zijn. M21 is voorheen al gekozen om meer afstand voor de dagfond te
hebben. Daarom kunnen we niet meegaan in het voorgestelde concept vliegprogramma.
• 5.3 De Zilvermeeuw, Nunspeet (voorstel 3); 7.1 De Luchtpost, Wijchen (voorstel 1);
Extra vitessevlucht: Preadvies bestuur: Tegen.
Gezamenlijk vervoer en lossen (6x):
• 1 De Koerier,Oosterbeek; 2.1 Onderlinge Vriendschap, Puiflijk (voorstel 1);
5.2 De Zilvermeeuw, Nunspeet (voorstel 2); 10b De Postduif, Kampen(voorstel 10b);
11.4 De Postjager, Elburg (voorstel 4); 13.1 PV Gorssel, Gorssel (voorstel 1)
Als afdelingsbestuur zijn we voorstander van efficiënt vervoer en daar waar mogelijk gecombineerd
vervoeren en lossen. Wij zullen dit bespreken met de regio’s en vervoerscommissie.
Midfond (4x): )
• 4.1.1 De Duif, Zwolle (voorstel 1.1):
Preadvies bestuur: Tegen, zie Vitesse
• 7.1 De Luchtpost, Wijchen (voorstel 1);
Extra midfondvlucht: Preadvies bestuur: Tegen
• 7.4 De Luchtpost, Wijchen (voorstel 4);
Bestuur: Dit is afhankelijk van het punt gezamenlijk vervoer en lossen, want op dit moment leggen
de regio’s de losplaatsen voor de Midfond vast.
• 8.1c Elst en omstreken, Elst (voorstel 1c);
Bestuur: Ter vergadering.
Eendaagse fond (2x):
• 2.2 Onderlinge Vriendschap, Puiflijk (voorstel 2); 7.3 De Luchtpost, Wijchen (voorstel 3)
Verdere afstand bij start en andere vluchten;
Preadvies bestuur: Tegen.
Op dit moment zijn we van mening dat er een mooie opbouw op de eendaagse fond is en daarnaast is
afgelopen jaar Chateauroux al toegevoegd aan het programma om het zuiden tegemoet te komen.
Overnacht fond (5x):
• 2.5 Onderlinge Vriendschap, Puiflijk (voorstel 5); 6. De Sperwer, Hulshorst; 12.2 De Snelle Wieken,
IJsselmuiden (voorstel 2)
Alle overnachtfond vluchten laten tellen voor het overnachtfond programma.
Preadvies bestuur: Ter vergadering..
• 4.1.2 De Duif, Zwolle (voorstel 1.2) ;
Preadvies bestuur: Tegen, zie ook Vitesse
• 7.2 De Luchtpost, Wijchen (voorstel 2);
Preadvies bestuur: Tegen, dit is vorig jaar al besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering NPO.
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Jonge duiven (5x):
• 2.4 Onderlinge Vriendschap, Puiflijk (voorstel 4);
Preadvies Bestuur: Tegen. Er bestaat al de mogelijkheid om de oude duiven mee te geven met de
jonge duiven en we zien geen meerwaarde om hiervan ook een concours te maken.
• 5.5 De Zilvermeeuw, Nunspeet (voorstel 5); 11.1 De Postjager, Elburg (voorstel 1)
Preadvies Bestuur: Tegen.
• 7.5 De Luchtpost, Wijchen (voorstel 5);
Preadvies Bestuur: Voor, maar dan Breuil le Vert Clermont in plaats van Chantilly
• 8.3b Elst en omstreken, Elst (voorstel 3b);
Preadvies Bestuur: Tegen, omdat dan helemaal geen nationaal karakter meer overblijft.
Kampioenschappen (5x):
• 5.4 De Zilvermeeuw, Nunspeet (voorstel 4); 11.3 De Postjager, Elburg (voorstel 3);
13.2 PV Gorssel, Gorssel (voorstel 2)
Preadvies Bestuur: Dit punt te verschuiven na de voorjaarsvergadering.
• 12.1 De Snelle Wieken, IJsselmuiden (voorstel 1); 10.c De Postduif, Kampen (voorstel c)
Gemiddelde punten:
Preadvies Bestuur: Ter vergadering.
Voor de goede beeldvorming hieronder enkele aantallen.
Alleen leden in Regio 1 en 3 maken gebruik van Gemiddelde Punten.
Regio 1: Totaal hadden 102 leden zich opgegeven.
Van E32 kregen 80 leden GP, van E33 71 leden en van E34 38 leden.
Regio 3: Totaal hadden 61 leden zich opgegeven.
Van E32 kregen 25 leden GP, van E33 24 leden en van E34 17 leden.
In 2008 hebben dus 55 leden (met GM) op alle Dagfondvluchten ingekorfd.
Hiervan eindigden 4 leden bij de 1e tien afdelingskampioenen
Lossingaangelegenheden:
• 8.2 Elst en omstreken, Elst (voorstel 2); 10a De Postduif, Kampen (voorstel 10a)
Advies: We hechten veel waarde hieraan en komen tijdens voorjaarsvergadering hierop terug.
Overig:
• 3.1 De Hoven (voorstel 1): 14. c De Postduif, Ingen (voorstel c)
Preadvies bestuur: Tegen, dit gaat tegen het beleid in waarbij de afdeling wordt opgedeeld in noord
en zuid, zoals dit gebeurt bij de afdelingsvluchten.
• 3.2 De Hoven (voorstel 2):
Preadvies bestuur: Tegen. Uit de enquête van vorig jaar is gebleken dat de meerderheid tegen
de G-vluchten was.
• 8.3a Elst en omstreken, Elst (voorstel 3a):
Preadvies bestuur: Tegen
• 9. De Zwaluw, Wijhe;
Bestuur: Dit moet nog technisch onderzocht worden. Mits het niet kostenverhogend is en technisch
mogelijk is, dan akkoord. Op de voorjaarsvergadering komen we hierop terug.
• 13.3 PV Gorssel, Gorssel (voorstel 3);
Bestuur: Het aantal losplaatsen is beperkt. Daarnaast is een lossing aan de westkant sneller mogelijk,
omdat daar in veel gevallen eerder opklaringen zijn. Het is een zaak van de regio om de vitesse
vluchten in te delen.
• 15 Gevleugelde vrienden, Dieren;
Preadvies bestuur: Tegen, dit druist in tegen het NPO-reglement. Wekelijks kan en moet de
liefhebber wel of niet zondag aangeven. Het is zijn verantwoordelijkheid dit aan te geven en hij
tekent ook hiervoor.
Teletekst:
Onderstaande zaken worden behandeld bij agendapunt 9
• 11.2 De Postjager, Elburg (voorstel 2); 12.3 De Snelle Wieken, IJsselmuiden (voorstel 3);
14.a & b De Postduif, Ingen (voorstel a & b)
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