GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
N.A. Meuwsen
Groesbeekseweg 3
6524 CJ NIJMEGEN
Tel. 06-20594126
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Nijmegen, 15-02-2012
Geacht verenigingsbestuur,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering van de afdeling GeldersOverijsselse Unie, welke plaatsvindt op dinsdag 13 maart 2012.
Plaats:
Aanvang:

Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.
20.00 uur

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Appél afgevaardigden aan de hand van de appéllijst
Notulen Najaarsvergadering d.d. 01-11-2011
Jaarverslag 2011 secretaris
Jaarverslag 2011 penningmeester
* verslag Financiële Controle Commissie (FCC)
* decharge bestuur
* begroting 2012
6. Bestuursmededelingen
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Jan van Gent (penningmeester) en Roel den Dulk (bestuurslid).
Aftredend en niet herkiesbaar: Nico Meuwsen (1e secretaris).
Het bestuur draagt Frank Jacobs voor als kandidaat voor de vacante functie van 1e secretaris.
I.v.m. het aftreden van de huidige 1e secretaris is er een vacature voor het bestuur.
Voor deze vacature draagt het bestuur voor dhr. Erik van de Belt, Spoorstraat 65,
8271 RG IJsselmuiden.
Tegenkandidaten kunnen worden ingebracht tot 5 maart 2012.
8. Verkiezing kiesmannen NPO: Aftredend en herkiesbaar: Bram Scherpenzeel
Tegenkandidaten kunnen worden ingebracht tot 5 maart 2012
9. Verenigingsvoorstellen
10. Bestuursvoorstel
11. Bespreking Agenda voorjaarsvergadering NPO d.d. 24-03-2012
12. Rondvraag
13. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Nico Meuwsen, secretaris
1) Voor de bijlagen (geloofsbrief, rooster van aftreden, jaarverslag secretaris en jaarverslag
penningmeester) wordt verwezen naar de betreffende documenten op onze website.

cc.: Regio`s, Afdelingsklokken-, vervoers-, Financiële Controle Commissie en Kiesmannen afdeling.
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ad. 9. Verenigingsvoorstellen
9.1 Er zijn een aantal voorstellen van de najaarsvergadering doorgeschoven naar deze
voorjaarsvergadering (de nummering is die van de vorige vergadering).
5.10.1 Hierbij het verzoek om meer doordeweekse (met maandag of dinsdag-inkorving) africhting
zowel voor oude- als jongeduiven te (laten organiseren) en indien dat niet gerealiseerd kan worden
minimaal tussentijds een terugvlucht voor jongeduiven te organiseren zodat jongen met
“startproblemen” alsnog ingelast kunnen worden.
Door: PV Zuid-Oost, Apeldoorn (0709)
Pré-advies bestuur: Tegen. Nu in 2012 er weer jonge duiven vluchten en natourvluchten
op het programma staan zijn er voldoende mogelijkheden om duiven te spelen.
Om de overnachtspelers te gemoed te komen kunnen dan eventueel de z.g. taart vluchten in het
leven geroepen worden. Net zoals nu door vliegen tot half oktober.
Door: PV de Reisduif Babberich (0875)
Antwoord bestuur: Toelichting ter vergadering.

5.10.2

6.1.9 Lossingsinfo niet na de wedvlucht plaatsen, maar op zaterdag tijdens de wedvlucht.
Zie afdeling 7, Midden-Nederland.
Door: Airborne PV Renkum (0853)
Antwoord bestuur: Toelichting ter vergadering.
6.2.1 Indeling in de Kring waar de coördinaten liggen
Leden die in het gebied van een bepaalde kring hun duiven en coördinaat hebben en die "meevliegen"
in een andere kring omdat ze lid zijn bij een vereniging die in deze andere kring valt, laten
"meevliegen" in de kring waar ze volgens het coördinaat thuis horen. Zij krijgen dan voor de diverse
kampioenschappen de punten uit de betreffende kring waarin ze thuishoren en alsdan ook
"meevliegen". Reden hiervoor is om competitievervalsing tegen te gaan.
Door: PV de Zilvermeeuw, Nunspeet (0755)
Antwoord bestuur: Dit is in de NPO-reglementen vastgelegd. Verdere toelichting ter vergadering.

Het melden op de teletekst midfondvluchten te laten vervallen.
Toelichting : Voor de meldposten is dit een onnodige belasting, die tot gevolg heeft dat ze zelf niet van
de thuiskomst van hun eigen duiven kunnen genieten. Weliswaar is de meldtijd verruimt, maar de
liefhebbers trekken zich hier niets van aan en willen alleen maar weten of ze vroeg zitten en beginnen
direct te bellen na de constatering.
Overigens hebben wij veel respect voor het door U ontwikkelde meldprogramma.
Het doel van het melden n.l. controle op de constatering, wordt niet uitgevoerd en heeft het melden
hiervoor geen zin. Beter zou zijn de voorlopige uitslag van Compuclub te nemen op zaterdagavond of
zondagmorgen. Dit heeft bovendien als voordeel dat de uitslag correct is en geen wijzigingen hoeven
te worden aangebracht.
Door: P.V.Het Nudekwartier, Wageningen (0771)
Antwoord bestuur: Er is geen verplichting om op de teletekst midfondvluchten de duiven te melden.
Wil men wel op Teletekst komen dan is het melden wel verplicht.
6.4.1

6.4.2 Meldsysteem voor de teletekstvluchten als volgt aan te passen: ieder lid zelf de eerste duif in te
laten voeren via het meldsysteem, voor degene die geen internet hebben wordt onderling in de
vereniging afspraken gemaakt wie voor hen de gegevens in gat voeren.
Reden: de functionaris te ontlasten, omdat de aankomsten van de duiven snel verlopen, zodat hij zelf
ook van zijn duiven kan genieten.
Door: Pv de Duif, Zwolle (0425)
Antwoord bestuur: Toelichting ter vergadering.

6.5.1

Wij als vereniging willen het voorstel indienen om de afrekenstroken digitaal te verwerken,
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De reden is? In een digitaal tijdperk is het versturen van de uitslagen en afrekenstroken nog ouderwets,
het aantal liefhebbers dat een uitslag wil is minimaal (1-2 per vereniging), deze kunnen dan per post
verzonden worden, voor diegene die een uitslag wil, komen dan de verzend kosten er bij.
Net zo als het nu Nationaal gebeurt.
Vooral voor onze Regio-4 gaat dit een hoop geld besparen.
Voor de Concourspenningmeesters is dit ook makkelijker digitaal te verwerken.
Zij kunnen als de liefhebbers dit willen op hun beurt weer verzenden(Mail) of printen.
Door: P.V. de Reisduif Babberich(0875)
Pré-advies bestuur: In de najaarsvergadering gaven wij aan, dat wij deze materie eerst nader wilden
onderzoeken in samenspraak met de wedvluchtverzorgers en de wedvluchtpenningmeesters.
De conclusies die wij uit dit onderzoek kunnen trekken zijn:
a. Er zijn nog een aanzienlijk aantal leden die niet beschikken over een PC of internet en dus niet
zelf in staat zijn afrekenstroken of uitslagen te bekijken of te printen.
b. Het aantal gewenste uitslagen ligt aanzienlijk hoger dan 1-2 per vereniging.
Wij schatten dat dit gemiddeld nog tussen de 25 en 50% ligt.
c. Een concourspenningmeester zal een lid over het algemeen een afrekenstrook willen overhandigen
om te zorgen voor inning/uitbetaling van de kosten.
d. Samenspelen, midfondclubs, fondclubs e.d. kennen ook hun afrekenstroken en uitslagen
die gedistribueerd moeten worden.
e. De wedvluchtverzorgers en de wedvluchtpenningmeesters blijven een wezenlijke taak hebben,
waar logisch een vergoeding tegenover blijft staan.
Als bestuur zijn wij tegen het voorstel van P.V. De Reisduif, Babberich.
Wel adviseren wij de regio’s om steeds kritisch te blijven kijken of de werkzaamheden
zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.
9.2 Nieuw ingediend voorstel (0933 PV de Zwaluw Beneden Leeuwen)
In onze laatste ledenvergadering van onze vereniging hadden de fondliefhebbers een voorstel om voor
de fondvluchten 2 vluchten voor de liefhebbers te houden van boven de 1000 km zoals in het verleden.
Dit speciaal voor de in het zuiden van de afdeling vliegende fondliefhebbers.
Ik (J.J. van Gent, voorzitter) realiseer me dat de afstand voor de noordelijke liefhebbers dan ook omhoog
gaat maar ook zij hebben de fondduiven.
Wij vinden dit verzoek redelijk gezien wij dan nog 3 vluchten onder de 900 km vervliegen.
Nu hebben we 1 vlucht boven de 1000 km nl. St. Vincent en de rest van de vluchten liggen tussen de
800 km en 903 km
- Brive
800 km
- Perigueux
819 km
- Albi
niet bekend
- Orange
859 km
- Cahors
903 km
Antwoord bestuur: Toelichting ter vergadering
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9.3 Bevoegdheid kringindeling bij het afdelingsbestuur leggen
(ingediend door 7 verenigingen uit Deventer 3x, Wijhe, Raalte, Heino, Bathmen)
Een lange brief van deze verenigingen eindigt met het voorstel:
‘Tenslotte willen we voor het voorjaarsvergadering afdeling 8 het voorstel indienen om de
bevoegdheid voor de kringindeling neer te leggen bij de afdeling en weg te nemen bij het regiobestuur.
Na jarenlagen strijd hebben we niet meer het vertrouwen dat het regiobestuur op een objectieve manier
de kringen kan indelen. Daarnaast kunnen sommige problemen ook regio-overschrijdend worden
opgelost, maar op dit moment conflicteert dit met de bevoegdheden. Namelijk het is een bevoegdheid
van de afdeling om de regiogrenzen in te delen.’
Antwoord bestuur: Toelichting ter vergadering
ad. 10. Bestuursvoorstel
Daar waar op de dagfondvluchten gezamenlijk vervoerd wordt met andere afdelingen naar eenzelfde
losplaats zal ook gezamenlijk gelost worden.
Motivatie: In de praktijk komt het voor dat op enkele vluchten om reden van kostenbesparing samen
wordt vervoerd met afdeling 9 en soms ook 11. In die gevallen zitten duiven van meerdere afdelingen
in eenzelfde wagen en geven wij er de voorkeur aan om op eenzelfde tijdstip samen met de andere
afdeling(en) te lossen.
In 2012 is de situatie als volgt
E21 Orleans (geen gezamenlijk vervoer met andere afdelingen)
E23 Salbris (NU-concours dus gezamenlijke lossing met afd. 7 en 9)
E25 Blois
(Nationaal-concours, één landelijke lossing)
E27 Bourges (NU-concours dus gezamenlijke lossing met afd. 7 en 9)
E29 Tours (wellicht gezamenlijk vervoer met afd. 9 en/of 11)
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