GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
F.H. Jacobs
Rabbershoek 34
8107 AJ Broekland
Tel.: 06-45168988
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Broekland 01-09-2014

Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de voorlopige agenda voor de najaarsvergadering, welke op dinsdag 28-10-2014
plaatsvindt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. a) Notulen voorjaarsvergadering d.d.05 -03-2014
b) Presentatie Extra vergadering 24-04-2014
4. Bestuursmededelingen
5. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement Afdeling
6. Bestuursverkiezing
Door het aftreden van E. v/d Belt is er dit voorjaar een vacature binnen het afdelingsbestuur
ontstaan.
Bestuur Afdeling 8 is nog in gesprek met een aantal kandidaten en nadere informatie volgt in de
definitieve agenda.
7. Vliegprogramma 2015
8. Overige Bestuursvoorstellen
9. Verenigingsvoorstellen
10. Agenda NPO –vergadering d.d. 01-11-2014
11. Rondvraag
12. Sluiting
Met vriendelijke sportgroeten,
Frank Jacobs, secretaris

Toelichting:
1. Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen.
Deze behoren uiterlijk 21-09-2014 bij de afdelingssecretaris binnen te zijn.
2. De definitieve agenda ontvangt u uiterlijk 30-09-2014
Bijlage:
Concept matrix vliegprogramma 2014

CC: Regio`s, Afdeling klokkencommissie, Vervoerscommissie, Lossingscommissie en FCC
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5. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement Afdeling
In het noorden van de Afdeling zijn twee jaar geleden regio 1 en 2 samen gegaan en vormen nu regio
Noord. De Statuten en Huishoudelijk reglement Afdeling moet hierop nog worden aangepast. Maar
zoals bekend schrijft het huidige artikel 34 van de Statuten een uiterst zware procedure voor. Wijziging
van dit artikel kan slechts geschieden door een besluit, dat met algemene stemmen genomen wordt in
een Algemene Vergadering Afdeling waarin alle kiesmannen Afdeling aanwezig zijn, dan wel
vertegenwoordigd door reservekiesmannen Afdeling. Indien niet alle kiesmannen of
reservekiesmannen aanwezig zijn wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken weer een
tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of
reservekiesmannen bevoegd is een besluit te nemen, maar wel met algemene stemmen.
Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest, min of meer huishoudelijke zaken als van twee regio’s
naar een regio, onder een dergelijk zwaar regiem te brengen. Feitelijk is hier sprake van een simpele
technische wijziging. Wij stellen u dan ook voor, alvorens wij gaan voorstellen dat de regio 1 en 2
regio Noord gaat heten, een apart besluit te nemen waarbij u uitspreekt dat artikel 34 van de Statuten
nooit bedoeld is geweest om technische wijzigingen in artikel 3A ook onder het regiem van artikel 34
te brengen.
VOORSTEL:

De Algemene Vergadering van Afdeling 8 GOU spreekt uit dat technische wijzigingen van artikel 3A
van de Statuten nooit bedoeld zijn om onder het regiem te brengen van artikel 34 van de statuten. Of er
sprake is van een technische wijziging, is ter beoordeling van Bestuur Afdeling.
WIJZIGINGEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING

Bij geen bezwaren tegen het vorige voorstel, stellen we daarna de onderstaande wijziging voor. Als
eerste willen we de wijziging van Artikel 34 van de Statuten in stemming brengen. Bij aanname
kunnen we de wijziging van artikel 3A (Statuten) en Artikel 50 (HHR) in stemming brengen.
Wijzigingen zijn in geel aangegeven.
Statuten Afdeling
Artikel 3
1. De Afdeling stelt zich overeenkomstig de Statuten N.P.O. artikel 3 lid 1 ten doel:
Het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport
met postduiven in de ruimste zin van het woord.
2.

De Afdeling tracht dit doel overeenkomstig de Statuten N.P.O. onder meer te bereiken
door:
a. het uitvaardigen van uniforme reglementen en voorschriften;
b. het eerbiedigen van ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras
en geslacht.
…………………

Statuten
Artikel 3A
De Afdeling kent in de Regio’s 1 Noord 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.
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De Afdeling verplicht zich dit principe van ieder van beide groepen te eerbiedigen. In het
Huishoudelijk reglement wordt dit nader uitgewerkt.
WIJZIGING STATUTEN
Artikel 34
1. Wijziging van deze Statuten kan slechts worden behandeld in een Algemene
Vergadering Afdeling, waartoe tenminste veertien dagen tevoren is opgeroepen en
waarbij in de oproeping is medegedeeld, dat wijziging van de Statuten wordt
voorgesteld.
2. Het voorstel tot wijziging wordt woordelijk bij de agenda gevoegd.
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene
Vergadering Afdeling alle kiesmannen Afdeling aanwezig zijn, dan wel via
reservekiesmannen Afdeling vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met
algemene stemmen wordt aangenomen.
4. a. Een besluit tot wijziging Statuten kan slechts genomen worden met twee derde
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op een vergadering waarin tenminste
een zodanig aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling blijkens de
presentielijst ter vergadering aanwezig is dat zij tezamen vertegenwoordigen
tweederde of meer van de uit te brengen stemmen die mogelijk zijn bij een voltallige
Algemene Vergadering Afdeling.
b. Indien niet het in dit lid onder a vereiste aantal kiesmannen of reservekiesmannen
Afdeling aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een
tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal
aanwezige kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te
nemen over het voor de vorige Algemene Vergadering Afdeling geagendeerde
voorstel tot wijziging Statuten.
Besluiten worden genomen met twee derde meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen.
5. Wijziging van artikel 3 lid 2 sub b kan slechts geschieden door een besluit, dat met
algemene stemmen genomen wordt in een Algemene Vergadering Afdeling waarin alle
kiesmannen Afdeling aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd door reservekiesmannen
Afdeling.
6. Wijziging artikel 3A kan slechts geschieden door een besluit, dat met algemene stemmen
genomen wordt in een Algemene Vergadering Afdeling waarin alle kiesmannen Afdeling
aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd door reservekiesmannen Afdeling. Indien niet
alle kiesmannen of reservekiesmannen aanwezig zijn wordt na tenminste één week en ten
hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het
aantal aanwezige kiesmannen of reservekiesmannen bevoegd is een besluit te nemen,
maar wel met algemene stemmen. Technische wijzigingen in artikel 3A behoeven een
verzwaarde meerderheid zoals omschreven in lid 4a van dit artikel. Of er sprake is van
een technische wijziging is ter beoordeling van het Afdelingsbestuur.
7.

Wijziging Statuten treedt in werking, zodra de wijziging notarieel is verleden.

Huishoudelijk Reglement Afdeling
NIET DOORGAAN WEDVLUCHTEN
Artikel 50
Ter uitvoering van het gestelde in Statuten artikel 3A geldt:
1.
De duiven van de zondagvliegende leden basisverenigingen in Regio 1Noord en 3
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2.

3.
4.

5.

zullen, indien nodig, afzonderlijk vervoerd worden, zodat indien men geen
mogelijkheid tot lossen op de zaterdag heeft, men kan lossen op zondag of op een
later tijdstip.
De duiven van de niet-zondagvliegende leden basisverenigingen in Regio 1Noord en
3 zullen, indien nodig, afzonderlijk vervoerd worden, zodat indien men geen
mogelijkheid tot lossen op de zaterdag heeft, terug gaat naar een haalbare afstand of
naar de verenigingslokalen.
In de overige regio's wordt voor principiële Basisleden het terzake bepaalde in het
Wedvluchtreglement N.P.O. onverkort toegepast.
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.
Indien na een lossing, door welke oorzaak ook, de eerste duif op zondag
terugkeert van een wedvlucht in regio 1 Noord of 3, behoudens genoemd in artikel
50 lid 4, telt in regio 1Noord (behoudens de kringen met alleen zondagvliegende
leden basisverenigingen waarbij ook de kringwedvlucht telt) of 3 alleen de
verenigingswedvlucht.

6. Vliegprogramma 2015
In de bijeenkomst begin dit jaar met het NPO bestuur hebben de aanwezige leden overduidelijk blijk
gegeven van het feit dat men er voorstander is om meer en meer zaken centraal vanuit de NPO te
organiseren en begeleiden. Het afgelopen seizoen zijn diverse plannen met betrekking tot de
toekomstige organisatie uitgewerkt en besproken. Helaas is er nog weinig beslist. Wat wel is
aangenomen, is het nationaal vliegprogramma voor 2015. Dat wil zeggen dat voor de nationale
kampioenschappen alle afdelingen op dezelfde dag en op zoveel mogelijk dezelfde afstand
concoursen. Een besluit dat wij als afdelingsbestuur van harte ondersteunen. Een goede zaak vinden
wij.
Dat houdt dus in dat het bijgesloten concept vliegprogramma voor 2015 in grote lijnen vaststaat. Er is
voor alle afdelingen ruimte om eventueel zelf vluchten toe te voegen. Hier kunnen we dus op de a.s.
najaarsvergadering eventueel nog indien de meerderheid dat wenst, wijzigingen aanbrengen,
respectievelijk vluchten toevoegen. In het concept vliegprogramma hebben wij rekening gehouden bij
de overnachtfond met de uitslag van de enquête, waar een ruime meerderheid later wil beginnen
dan de afgelopen seizoenen.
Daar waar er sprake is van de zo genaamde NU-vluchten is het mogelijk dat de gekozen stations nog
gewijzigd worden omdat we daar samen met de andere betrokken afdelingen op één lijn moeten
komen. We proberen dit tevens voor de dagfondvluchten die buiten het NU-programma vallen.
Wij verzoeken u om het bovenstaande aan uw leden kenbaar te maken en ook met uw eventuele op- of
aanmerkingen rekening te houden met het feit dat in het nationale vliegprogramma voor 2015 geen
wijzigingen mogelijk zijn.
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