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

IJsselmuiden, 02-02-2009
Geacht verenigingsbestuur,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering van de
afdeling Gelders-Overijsselse Unie, welke plaats vindt op maandag 02-03-2009.
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 Najaarsvergadering d.d. 14-10-2008
4. Jaarverslag 2008 secretaris
5. Jaarverslag 2008 penningmeester
* verslag Financiële Controle Commissie (FCC)
* décharge bestuur
* begroting 2009
6. Bestuursmededelingen
7. Verkiezing leden Financiële Controle Commissie
Er is één vacature.
8. Bestuursverkiezing
9. Verkiezing kiesmannen NPO en reserve kiesmannen
10. Bestuursvoorstellen
11. Verenigingsvoorstellen
12. Bespreking Agenda voorjaarsvergadering NPO d.d. 07-03-2009
13. Rondvraag
14. Sluiting

Bijlagen:

- Jaarverslag 2008 penningmeester
- Dechargevoorstel FCC over boekjaar 2008
- Rooster van aftreden 2008
- Jaarverslag 2008 secretaris
- Geloofsbrief

1)

1) wordt u nog nagezonden

Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Kok, secretaris
CC: Regio’s, Afdelingsklokken-, Vervoers- en Financiële Controle Commissie, Kiesmannen Afdeling
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ad. 3. Notulen Najaarsvergadering d.d. 14-10-2008
Deze zijn u op 03-11-2008 toegezonden.

ad. 8 Bestuursverkiezing
Dhr. J. van Gent is formeel nu al weer aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Dhr. H. Brom is aftredend en is niet herkiesbaar.
Als invulling van één van de twee ontstane vacatures stelt het afdelingsbestuur voor als kandidaat
dhr. R.den Dulk, Arnhemseweg 34, 6731 BT Otterlo.
Bij deze stelt hij zich ook even kort voor:
Ik ben 57 jaar, geboren te Scheveningen en momenteel woonachtig in Otterlo.
Mijn beroep is uitvoerder in de woningbouw en ik ben sinds 1985 duivenhouder, eerst in Afd. 6, daarna
in de Werbo en nu dan nu in Afd. 8.
Bij onze club PV De Voorbode bekleed ik de functie van voorzitter, evenals bij de Kring 1 van Regio 3.
Tevens zal ik dit jaar toetreden tot het bestuur van de N.O.O.K.

ad. 9 Verkiezing kiesmannen NPO en reserve kiesmannen
Doordat het ledenaantal per 1-2-2009 van onze afdeling onder de 3.500 zal komen, hebben wij als
afdeling geen recht meer op 4 kiesmannen maar op 3 kiesmannen.
Omdat dhr. H. Brom niet mee herkiesbaar is in het afdelingsbestuur, blijven voor onze afdeling
dhrn. D. Lindner, G.H. Kok en F.H. Jacobs de 3 kiesmannen.
Wij kunnen nu ook nog maar 1 reservekiesman benoemen.
Daarom stellen we voor als nieuwe reservekiesman dhr. B. Scherpenzeel.

ad. 10. Bestuursvoorstellen
10.1 Contributieverhoging
Wij stellen voor de Afdelings- en Regiocontributie als volgt te verhogen:
-Afdelingscontributie
€ 4,00 (was € 2,75)
-Regiocontributie
€ 2,50 (was € 2,27)
Het geheel van de NPO-, Afdelings- en Regiocontributie ziet er dan voor 2009 als volgt uit :
Afdelingscontributie € 4,00
Regiocontributie
€ 2,50
NPO-contributie
€ 13,00 ( € 11,00 + € 2, deze € 2 zowel in 2009 als 2010)
Samen
€ 19,50 ( Een jeugdlid betaalt geen Afdelings- en Regiocontributie, dus € 13,00.)
10.2 Kampioensduif Fond (Afdeling, Regio, Kring)
Momenteel hanteren we voor de duifkampioenschappen de volgende regel (zie 4.2 Informatieboek
Vliegseizoen 2008):
“Voor alle onderdelen, Generaal Snelheid en Generaal Fond is er ook één duifkampioenschap.”
Voorstel:
“Voor alle onderdelen en Generaal Snelheid is er ook één duifkampioenschap.
(Dus het duifkampioenschap Generaal Fond vervalt.)

Voor het onderdeel Meerdaagse Fond gelden de 3 beste resultaten van de duif.”
Motivatie
Omdat gewoonlijk een duif meer vluchten op de Dagfond kan vliegen, dan een duif op de Meerdaagse
Fond, is nu vaak de duifkampioen Dagfond ook de duifkampioen Generaal Fond.
Tevens worden overnachtfondduiven veelal maximaal 3x per jaar gespeeld.
Momenteel is vaak de duifkampioen Meerdaagse Fond, de duif die 4x is gespeeld, waardoor een duif
die 3x is gespeeld bijna nooit duifkampioen wordt. Dit vinden wij ongewenst.
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ad. 11. Verenigingsvoorstellen
11.1 t/m 11.3 betreffen doorgeschoven voorstellen uit de najaarsvergadering.
11.1 Puntentelling voor korte vluchten uit Kring en Regio
Betreffen 3 identieke voorstellen.
a. PV Gorssel, Gorssel (0740)
Haal de punten uit de regio’s, dan is het probleem van te kleine samenspelen ook niet meer aanwezig.
Ook zal het zo zijn dat de prijzen meer verdeeld worden. De kans op kettinguitslagen is kleiner.
Niet kijken naar doelgroepen maar letten op het algemeen belang.
Motivatie: Waarom een wijziging van 100 naar 75 leden. Waarom niet de punten uit de regio’s laten
gelden voor het Nationaal kampioenschap. Als hier geen verandering in komt dan haken nog meer
melkers af door deze onrechtmatige puntentelling. Dit werkt demotiverend.
Hebben jullie als bestuur daar vrede mee? Nee toch!
b. De Zilvermeeuw, Nunspeet (0755)
Betreft kampioenschappen:
Systeem 1:10 verfijnd , maar de punten uit zowel kring en regio halen; dus punten uit regio en kring bij
elkaar optellen en delen door 2 = aantal punten per vlucht.
Motivatie: gelet op het feit dat er veel verschil zit in sterkte en ligging van kring er nooit eerlijk om een
kampioenschap in regio en afdeling gestreden worden. Door punten uit beide spelverbanden te laten
tellen, krijg je een eerlijker beeld in de kampioenschappen.
c. De Postjager, Elburg (0735)
Voorstel wijziging kampioenschapstelsel,
De punten behaald in de kring + punten behaald in de regio bij elkaar optellen en delen door 2, het getal
dat daaruit komt telt voor de kampioenschappen.
Motivatie: Om tot een eerlijker verdeling te komen van de Regio- en Afdelingkampioenen voor de
Vitesse, Midfond , Jonge Duiven en Natour, voor de Fond geldt al de punten uit de Regio.
Het door ons voorgestelde systeem is eerlijker dan het nu gehanteerde systeem waarbij alleen de punten
uit de kring tellen.
Preadvies bestuur: Tegen. Het uitgangspunt, voor Vitesse, Midfond, Jonge duiven en Natoer de
KRING-punten te laten gelden voor het Regio- en Afdelingskampioenschap, wordt vanaf de
totstandkoming van de Afdeling gehanteerd. Wij vinden dit als bestuur nog altijd een goed
uitgangspunt, om reden dat de invloed van de wind en de ligging dan minder is.
11.2 Elst en omstreken, Elst (1000)
Lossingsaangelegenheden:
a. Afwijkende lossingsvolgorde tussen regio 3 en 4 en/of andere aanwezigen op de losplaats in
bijzondere (weer)situaties
Motivatie: Indien oostelijk nog geen goede vliegcondities zijn en in midden Nederland wel, vinden wij
niet dat er gewacht moet worden tot regio 4 los kan/is (Geel jonge duiven). Dit zou ook moeten gelden
indien er andere regio’s of afdelingen (met verdere afstanden?) op dezelfde losplaats staan of net komen
aanrijden.
Bestuur: Dit is een zaak van Regio 3 en 4 om dit onderling te overleggen.
b. Standaard een kwartier aanhouden tussen lossing regio 3 en 4 en/of tussen andere afdelingen i.p.v. de
nu gebruikelijke 10 minuten tussen regio 3 en 4.
Motivatie: Met een kwartier verschil wordt het risico kleiner dat kopvliegers van het ene concours
verzanden tussen prijsduiven van het daarvoor geloste concours
Preadvies bestuur: We zijn een voorstander van om in principe een kwartier na elkaar te lossen, tenzij de
weersvoorspelling dit niet toelaat.
c. Lossingsverslagen op de website publiceren, voor meer transparantie in de genomen besluiten
Motivatie: Meer transparantie in het lossingsbeleid richting de leden
Preadvies bestuur: Daar wordt aan gewerkt.
Agenda Voorjaarsvergadering 02-03-2009.doc

Pagina 3 van 5

d. Vlottere teletekstberichtgeving
Motivatie: Lossingsberichten van andere afdelingen die later lossen staan eerder dan de berichten van
afdeling 8 op Teletekst. Soms zijn de duiven al een uur los.
Bestuur: We zijn voor een snellere melding via de media.
e. Meer ‘risico’ nemen NPO vluchten met lossen.
Motivatie: Wij zijn van mening dat er geen balans is tussen de overwegingen om wel of niet te lossen
op zaterdag en zondag. Naar onze mening zijn er dit jaar dagfondvluchten uitgesteld waarbij op
zaterdag lossen geen grotere risico’s meebracht dan de voorspellingen voor zondag aangaven en op
zondag wel gelost werd.
Preadvies bestuur: Hier kunnen we niet mee akkoord gaan.
11.3 De Postduif, Kampen (0410)
Aan alle lossingcommissies, die onder verantwoordelijkheid van de afdeling vallen, de volgende eisen te
stellen:
-De lossingcommissie bestaat uitsluitend uit leden, die zelf actief deelnemen aan de wedvluchten.
-Leden van de lossingcommissie zijn kundig in het omgaan met computers en in het bijzonder met
Internet.
-In het wedvluchtenboekje wordt uitvoerig beschreven hoe de procedure verloopt om tot een lossing te
komen: welke telefonische contacten wanneer worden gelegd, welke sites worden geraadpleegd, welke
andere instanties om advies worden gevraagd.
Preadvies bestuur: De afdelingslossingscommissie is uitgebreid met Bram Scherpenzeel en we hebben
voldoende vertrouwen in deze mensen. Lossingscommissies van de regio’s hebben ook veel contacten
met de lossingscommissie van de afdeling.
Een zo uitvoerige procedurebeschrijving als voorgesteld vinden we overbodig en niet gewenst.
Het moet gaan om een juiste toepassing en interpretatie van de geraadpleegde gegevens.
11.4 Wijziging spelregels Nationaal Duifkampioenschap Meerdaagsefond (Reisduif, Babberich, 0875)
Huidige regelgeving:
Voor het nationale duifkampioenschap meerdaagsefond tellen 5 vluchten.
Wijzigen in:
Voor het nationale duifkampioenschap meerdaagsefond tellen 3 vluchten (plus een reserve vlucht) welke
van te voren worden aangewezen.
Motivatie:
Het kan toch niet zo zijn dat voor het duifkampioenschap meerdaagsefond meer vluchten tellen dan voor
de eendaagsefond. Bovendien werkt dit het doorspelen van duiven in de hand door liefhebbers, die ten
koste van alles, hoog willen eindigen in het duifkampioenschap meerdaagsefond. Door vluchten aan te
wijzen, wordt voorkomen dat de duiven i.v.m. dit kampioenschap worden kapot gespeeld.
Denk hierbij ook aan mogelijke kritiek van de dieren bescherming en de partij voor de dieren.
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
Preadvies bestuur: Wij zijn het eens met de essentie van dit voorstel.
Conform bestuursvoorstel 10.2 stellen wij voor om dit voorstel (11.4) dan als volgt te verwoorden:
“Wijzigen in: Voor het nationale duifkampioenschap meerdaagsefond tellen de 3 beste resultaten
van de duif.”

Agenda Voorjaarsvergadering 02-03-2009.doc

Pagina 4 van 5

11.5 Voorstel 800 km grens (P.V. Airborne, Renkum, 0853)
Het betreft de vlucht Limoges van 29 mei 2009. (voorheen zijnde Brive)
Deze overnachtingsvlucht valt voor een groot gedeelte van onze afdeling onder de 800 km, dat wil dus
zeggen dat deze vlucht niet telt voor de Olympiade, het Internationaal fondspel en voor Wie Heeft Ze
Beter. Het kan en mag toch niet zo zijn dat 2/3 van onze leden deze wedvlucht niet kan opgeven omdat
deze niet aan de vereiste 800 km voldoet.
Sector 1 heeft Limoges/Bergerac vervangen voor Mont de Marsan om voor de kortste afstand minimaal
800 km te garanderen.
Voorstel
Limoges vervangen voor overnachtingsvlucht bv. Brive, waarbij de gehele afdeling boven deze 800 km
grens uit komt.
Bestuur: Het afdelingsbestuur heeft n.a.v. eerdere signalen t.a.v. de regels van de Olympiade een
voorstel ingediend bij de NPO om de minimale afstand voor de Marathon te verlagen naar 700 km.
Tijdens de afgelopen Olympiade is er ook een FCI-vergadering geweest, waar gezien een publicatie in
Het Spoor der Kampioenen reeds dit punt aan de orde is gebracht en is aangenomen.
T.a.v het Internationaal Fondspel en Wie Heeft Ze Beter is geen actie nodig, daar een minimale afstand
voor de meerdaagse fond daar geen criterium is.
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