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

Broekland 03-09-2012

Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de voorlopige agenda voor de najaarsvergadering, welke op maandag 29-10-2012
plaatsvindt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. Notulen voorjaarsvergadering d.d.13 -03-2012
4. Bestuursmededelingen
5. Bespreking bestuursvoorstel vliegprogramma 2013
6. Overige Bestuursvoorstellen
7. Verenigingsvoorstellen
8. Agenda NPO –vergadering d.d. 03-11-2012
9. Rondvraag
10. Sluiting
Met vriendelijke sportgroeten,
Frank Jacobs, secretaris

Toelichting:
1. Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen.
Deze behoren uiterlijk 22-09-2012 bij de afdelingssecretaris binnen te zijn.
2. De definitieve agenda ontvangt u uiterlijk 01-10-2012
Bijlage:
Concept matrix vliegprogramma 2013

CC: Regio`s, Afdeling klokkencommissie, Vervoerscommissie en FCC
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6. Overige Bestuursvoorstellen
6.1 Afdelingskampioenschappen
Voor elk van de onderdelen (Vitesse, Midfond, Eendaagse fond, Meerdaagse fond, Jonge duiven en
Natour) zal per onderdeel de slechtste vlucht vervallen. Dit betekent het volgende voor de
verschillende kampioenschappen:
• Onaangewezen: de slechtste vlucht vervalt
• Aangewezen: de slechtste vlucht vervalt
• Duifkampioenschap: de slechtste vlucht vervalt (met uitzondering van de Meerdaagse fond
waarbij alleen de drie beste vluchten tellen)
Voor het generaal kampioenschap snelheid worden de resultaten van de afzonderlijke onderdelen
waarbij 1 aftrekvlucht per onderdeel is meegenomen bij elkaar opgeteld.
Motivatie
Het kan voorkomen dat om één of andere reden een liefhebber of liefhebbers gedupeerd worden op een
vlucht. Bijvoorbeeld door het uitvallen van een constateersysteem of overmacht bij het ontsnappen of
blijven staan van duiven. Bij de puntentelling zoals we die in onze afdeling tot nu toe kennen is in het
geval van dergelijke calamiteiten een liefhebber direct kansloos om in aanmerking te komen voor een
kampioenschap. Met de voorgestelde regeling willen we tegemoet komen aan deze negatieve
consequenties als gevolg van overmacht.
Bovendien willen we de mogelijkheid bieden om mee te dingen naar een kampioenschap zonder de
druk van het verplicht zijn in te korven gedurende een heel seizoen of een lange aaneengesloten
periode. We beogen hiermee tevens een gezinsvriendelijker duivensportbeoefening.
6.2 Bestuursvoorstel Regio’s
Het bestuur heeft het voornemen om op termijn de regio’s als bestuurslaag binnen de afdeling te laten
vervallen en commissies te (laten) vormen die de uitvoering van het werk regionaal organiseren.
Toelichting:
De volgende motieven liggen aan dit voornemen ten grondslag:
1. eenduidiger afdelingsbeleid voor alle regio’s;
2. moeilijker (regio)bestuursleden te krijgen
3. gelijke organisatievorm met overige afdelingen;
Procedure:
a) beginnen met de samenvoeging van regio 1 en 2 voor januari 2013;
b) bespreken met regio’s 3 en 4 hoe verdere samenwerking het beste kan plaatsvinden;
c) samen met de huidige regio’s de voorbereiding voor de nieuwe structuur vormgeven;
d) er naar te streven ‘het voornemen om de regio als bestuurslaag te laten vervallen’ in de
najaarsvergadering 2013 om te zetten in een besluit en het aanpassen van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement
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