Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.
Secretaris:

Banknummer: NL30 RABO 0137 3313 39
T.n.v. Gelders-Overijsselse Unie.

Dhr. Kemp van Esseveld.
Rijksstraatweg 34.
3921 AJ
ELST (Utr.).
Mob. Nr.: 06-51244413.
E-mail: kemp@esseveld.nl

Elst (Utr.), zaterdag 31 oktober 2015,
Aan bestuursleden van de besturen verenigingen ingedeeld in Regio 3 Zuid;
Geacht bestuurslid/bestuur,
Namens het bestuur van Regio Zuid 3 van de GOU heb ik het genoegen U uit te nodigen voor
een ledenvergadering van Regio Zuid 3 van de GOU. Deze vergadering wordt gehouden in
het lokaal van PV de Postduif, Verhuizensestraat 8a te Ingen.
Datum en tijd: maandag 9 november 2015, aanvang 20:00 uur.
AGENDA:
1. Opening:
2. Appel kiesmannen: (denk aan de geloofsbrief).
3. Notulen: voorjaarsvergadering 9 maart 2015 (zie de bijlage).
4. Mededelingen en ingekomen stukken: (ter behandeling op de vergadering).
5. Financiële zaken:
6. Behandeling voorstellen verenigingen: (zie onderstaande).
Voorstel; PV de Lingebode, Zetten, Ter vergadering zie reactie afdeling.
Voorstel; PV TOG, Heteren, Pre-advies: VOOR starten vanaf b.v. Meerkerk of St. Job.
Voorstel; PV de Zwaluw te Beneden-Leeuwen, Pre-advies: TEGEN zie notulen 2014,
kan alleen afdeling breed en is nu statutair niet uitvoerbaar.
7. PAUZE.
8. Behandeling afdelingsagenda: (zie de afdelingssite).
9. Overige zaken; (vacature 2de secretaris).
10. Rondvraag;
11. Sluiting.
Met vriendelijk groet,
Bestuur Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.
Secr. Dhr. K. (Kemp) van Esseveld.

VOORSTEL PV de Lingebode te Zetten:
Aan het bestuur van regio III .

Zetten 16 september 2015

Geacht bestuur ,
bijgaand stuk voor de afdelingsleden vergadering zouden wij graag als discussiestuk
bijgevoegd zien bij de najaarsvergadering van Regio III .
Met vriendelijke groeten ,
Jan Sival ( secretaris )
From: Jan Sival
Sent: Wednesday, September 16, 2015 9:51 PM
To: Frank Jacobs
Subject: Aan het bestuur van de GOU 7 september 2015

Geacht bestuur ,

Zetten 16 september 2015

bijgaand een reactie van PV de Lingebode op de enquête en een voorstel om onze brief
integraal te behandelen op de najaarsledenvergadering .
Concreet wordt het bestuur van de afdeling gevraagd om op basis van ons commentaar in
wijsheid te overleggen met de leden c.q. bloedgroepen om te komen tot een
vliegprogramma dat past bij de huidige inzichten . Tijdens de stille periode moet dit bestuur
in staat zijn een werkbaar voorstel op te stellen .
Met vriendelijke groeten ,
namens PV de Lingebode
Jan Sival ( secretaris )
-----------------------------------------------------------Zetten 16 september 2015
Aan het bestuur van de GOU,
t.a.v. de secretaris F.H. Jacobs
onderwerp : de enquête nationaal vliegprogramma ; met voorstellen voor najaarsvergadering
2015
Geachte heer Jacobs, beste Frank,
Via een enquête vraagt het bestuur van de GOU de mening van de leden over het nationaal
vliegprogramma . Echter de probleem- c.q. vraagstelling van een enquête zijn van
uitzonderlijk belang voor het welslagen van een enquête .
Bij de vraagstelling die u als bestuur hanteert, gaat ons inziens helaas het nodige mis.

Zonder inzicht in wat de duivensport anno 2015 en volgende jaren zal gaan voorstellen, krijgt
u een lijst cijfers waar u geen brood van kunt bakken.
1. Vragen over de lengte van bepaalde disciplines zonder dat vaststaat of de uitkomsten
tezamen in het vliegseizoen gestoken kunnen worden is nogal onhandig.
2. Bij elke discipline zou expliciet de mening gevraagd moeten worden van de echte
deelnemers. Een overtuigd vitesse- midfond speler kijkt anders tegen de afstanden van de
eendaagse fond en de marathonvluchten aan dan de fondspelers.
Voor dat fondspel zult u toch echt bij onze fondclubs te rade moeten gaan.
3. Node wordt inzicht in de kwaliteit van de vitesse -, midfond- en eendaagse fondvluchten
gemist.
Het maakt nogal wat uit of de vitessevluchten zo rond de 150 km cirkelen of dat er gekozen
is voor een opbouw van 100 km tot 300 km.
De midfondvluchten - eertijds het domein van duiven, die afstanden van 300 km tot 500 km
konden verteren - zijn voor het Zuiden van de afdeling teruggebracht tot vluchten rond de
300 km met twee nachten mand.
Bij de eendaagse fond is iets dergelijks gebeurd. Vanwege de diepte in onze afdeling zit het
Noorden met aantrekkelijke vluchten, terwijl het Zuiden in afstand fors te kort komt.
Argenton , een vlucht georganiseerd door “de Noordelijke Unie” , was voor het Zuiden een
belangrijke en welkome aanvulling.
Om ook het Zuiden tevreden te kunnen stellen, zult u voor het duivenvervoer voor sommige
vluchten van Noord en Zuid in de nabije toekomst wellicht moeten zoeken naar andere
samenwerkingsverbanden. Daartoe zult u toch wel verplicht worden als de uitstroom van
leden niet tot staan gebracht kan worden.
4. Het meest pijnlijke is vraag 16.
Statutair is vastgelegd dat verenigingen kunnen besluiten of zaterdag- of zondagvereniging
te zijn.
U stelt domweg de vraag, hoeveel procent van de leden denkt u dat voor het automatisch
blijven overstaan tot de zondag is.
Wilt u via deze vraag een splitsing in de afdeling scheppen? Volstrekt buiten de orde.
Immers je moet elkaar de sport niet misgunnen. Dat is de kern.
Wat liefhebbers vooral willen is onder goede omstandigheden een wedvlucht op zaterdag.
Dit met name in het belang van hun duiven en hun sociale leven.
Als blijkt dat op de afgesproken losplaats niet gelost zou kunnen of kan worden vanwege de
weersomstandigheden, zou van te voren al bekeken kunnen of eigenlijk moeten worden of
er een alternatieve losplaats voorhanden is
( plan B !!! ).
Als de weersvoorspelling voor de zondag ook slecht en het lossen onmogelijk is, moet van te
voren al de vlucht geannuleerd en zo snel mogelijk verplaatst worden naar een andere
datum.
In goed overleg met alle geledingen zijn afspraken te maken, hoe te handelen in
uitzonderlijke situaties.
Dat zou soms kunnen leiden tot lossen op zondag - ook voor de kortere vluchten - , maar dat
kan nooit de norm zijn.

Je zult moeten proberen te vermijden dat door de gekozen methodiek duiven vliegen voor
des keizers baard. En wat nog erger is, dat liefhebbers afhaken omdat hun mening er
kennelijk niet toe doet. Daarover zijn afspraken te maken. ( oplossingen : gemiddelde punten
; een vlucht laten vervallen ; terug naar dichterbij of …. …..).
Wij als P.V. de Lingebode nodigen het bestuur van de GOU uit om met al haar wijsheid te
overleggen met de leden c.q. bloedgroepen. Ongetwijfeld is met respect voor ieders mening
een programma te ontwikkelen, dat past bij de huidige inzichten.
Namens P.V. de Lingebode (0865).
Jan Sival (secretaris)
Velddwarsstraat 1
6671 MA Zetten
0488-452517
J.Sival85@Planet.nl
P.S.
Onze vereniging brengt bovenstaande reactie ongewijzigd in als discussiepunt voor de
najaarsledenvergadering van de GOU .

VOORSTEL PV TOG te Heteren:
Geachte bestuur,
Naar aanleiding van onze verenigingsvergadering zou ik graag het onderstaande voorstel
willen laten behandelen tijdens de regio vergadering van 9 November a.s.
P.V. TOG Heteren stelt voor om voor de jonge duiven 3 africhtingsvluchten te organiseren.
De opbouw van deze africhtingsvluchten zou dan 60, 80 en 100 km. moeten worden. (Afstand
Wageningen).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten
H. Barends secr.

VOORSTEL PV de Zwaluw te Beneden-Leeuwen:
Voorstel PV de Zwaluw 0933
In onze vergadering is het volgende voorstel met grote meerderheid aangenomen:

Binnen Regio 3 afschaffen van de principiële zaterdagvliegers en de vluchten wanneer deze
op zaterdag niet gelost kunnen worden met de gehele regio3 tot zondag blijven staan.
Dit is al voor de dagfond en overnachtfond maar nu uit te breiden voor alle disciplines in het
vliegprogamma.
Dit voorstel is ons ingegeven door de vele frustraties welke ontstaan doordat we gesplitst
vervoeren en handelen. Voor 2015 hebben al 2 verenigingen aangegeven om ook maar op
zaterdag terug te komen omdat ze alleen maar een verenigingsuitslag konden maken welke
alleen maar voor de verenigingskampioenschappen telden. Ook zijn er binnen de regio 2
verenigingen welke een principiële achtergrond hebben en toch besloten hebben om de duiven
tot zondag te laten staan 0768 Bennekom en 1061 Ederveen.
Ook het gesplitst vervoeren en soms met een oplegger met ongeveer 30 boxen is niet
bevorderlijk voor de sfeer binnen de duivenwereld.
Wat hebben wij de zaterdagvliegers nog te bieden wanneer we met z’n allen tot zondag
blijven staan.
1. Als deze liefhebbers hun duiven op zondag willen constateren is denken wij geen enkel
probleem. Zij kunnen dan hun systeem op maandag uitlezen en zorg dragen het W-bestand
voor 21.00 uur aan te leveren bij de rekenaar van de afdeling. De verenigingen 0729 – 0865 –
1000 – 1021 en 1061 hebben dit al aangevraagd bij de afdeling 8
2. Ook kunnen liefhebbers welke niet op zondag willen constateren gebruik maken om te
kiezen voor gemiddelde punten en de liefhebbers van de verenigingen welke nu niet kunnen
concoursen omdat zij lid zijn van een principiële vereniging kunnen in de nieuwe constructie
gewoon meedoen met het concours.
Voor het rekenbureau zijn beide opties geen probleem om deze in te vullen.
Namens 0933 PV de Zwaluw

