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

Broekland, 12-01-2017
Geacht verenigingsbestuur,
Hierbij ontvangt u de voorlopige agenda voor de voorjaarsvergadering van de afdeling Gelders-Overijsselse
Unie, welke plaatsvindt op donderdag 9 maart 2017.
Plaats
:
Recreatiepark De Scherpenhof, Bandijk 60, 7396 NC Terwolde
Aanvang
:
20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Appél afgevaardigden aan de hand van de appéllijst
3. Notulen
•
Najaarsvergadering 31-10-2016
4. Jaarverslag 2016 secretaris
5. Jaarverslag 2016 penningmeester
•
Verslag Financiële Controle Commissie (FCC)
•
Decharge bestuur
•
Begroting 2017
6. Bestuursmededelingen.
7. Bestuursverkiezing
•
Aftredend en niet herkiesbaar: P.J.H. Pennekamp en W. Pasman
•
Aftredend en herkiesbaar: W.E. van Laar
•
Reglementair aftredend en dus niet herkiesbaar: F.H. Jacobs
•
Bestuur draagt de heer W.G.M. ten Dolle (Molenveldsingel 64, 6981 JS, Doesburg) voor als
kandidaat voor de vacante functie van secretaris.
•
Bestuur draagt de heer H.J. van den Berg voor als kandidaat voor de vacante functie van
voorzitter.
•
Er zijn nog 4 vacante functies en verzoeken de ALV dringend om met geschikte kandidaten te
komen.
8. Verkiezing kiesmannen NPO:
•
Reglementair aftredend (9 jaar kiesman) en niet herkiesbaar: F.H. Jacobs
•
Aftredend en niet herkiesbaar: W. Pasman
•
Bestuur draagt de heer W.G.M. ten Dolle voor als kiesman NPO en de heer H.J. van den Berg
als kiesman NPO.
9. Verkiezing FCC
Per abuis is vergeten om in 2016 de verkiezing FCC te houden. Derhalve zijn er nu drie personen
aftredend. De heren H.A.J.G. van Haeren en G. van Eikenhorst zijn aftredend en tevens herkiesbaar.
De heer W.H. van Gelder is aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn nu nog 2 vacante functies en
verzoeken de ALV dringend om met geschikte kandidaten te komen.
10. Wijziging Huishoudelijk Reglement Afdeling
11. Bestuursvoorstellen
12. Toekomstvisie
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13. Verenigingsvoorstellen
14. Bespreking NPO vergaderingen
•
Verantwoording Najaarsvergadering NPO d.d. 12-12-2016: Zie verslag NPO.
•
Agenda voorjaarsvergadering NPO d.d. 11-03-2017
15. Rondvraag
16. Sluiting
Met vriendelijke groet,
F.H. Jacobs, waarnemend secretaris
1) Verenigingsvoorstellen dienen uiterlijk te zijn ingediend op 4 februari 2017
cc.: Regio`s, Afdelingsklokken-, vervoers-, Financiële Controle Commissie en Kiesmannen afdeling.
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10. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING
10A. WIJZIGINGSVOORSTEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ARTIKEL 50
Volgt nog.
10B WIJZIGINGSVOORSTEL IVM ONDUIDELIJKE STEMMING NAJAARSVERGADERING
Door: PV de Luchtbode, Arnhem (0804), PV de Toekomst, Elst (0813) en PV de Koerier, Oosterbeek (0852)
De kiesmannen van de PV de Luchtbode 0804 dhr. B. Bonnier, PV de Toekomst 0813 dhr. H. v. Haeren en PV de Koerier 0852 dhr.
P. Lafleur stellen hierbij voor om artikel 28 van het huishoudelijk reglement te wijzigen:
Artikel 28 van het huishoudelijk reglement luidt: de indeling van basisverenigingen in kringen geschiedt door het bestuur Regio.
Voorstel voor de nieuwe tekst
Artikel 28 luidt: de indeling van basisverenigingen in kringen geschiedt door bestuur Regio. Deze indeling behoeft goedkeuring van
de algemene vergadering van de Regio.
Motivering: Artikel 28 past niet meer in deze tijd waar (regio)bestuurders op eenzijdige en ondemocratische wijze hun wil
opleggen aan de leden van de basisverenigingen.
Een aantal jaren geleden heeft het Regio 2 bestuur aan de hand van artikel 28 de kringindeling veranderd. Dat heeft geleid tot een
conflict waardoor het Regio 2 bestuur is afgetreden.
In dit voorjaar is in Regio Noord een extra vergadering belegd met het onderwerp `de kringindeling`. Het Regio Noord bestuur was
zo wijs om deze indeling niet door te drukken in tegenstelling tot het Regio 4 bestuur dat wel de kringindeling vaststelde zonder
stemming in de ledenvergadering.
Wij zijn van mening dat alleen besluiten die genomen zijn door de leden voldoende draagvlak hebben in onze organisatie.
Dit is in overeenstemming met het voorwoord van de voorjaarsvergadering van 7 maart jl. van de afdelingsvoorzitter W. Pasman
namens het bestuur van de afdeling waarin gesteld wordt dat uiteindelijk de leden beslissen.
Preadvies bestuur: Afgelopen najaarsvergadering was er onduidelijkheid over de stemming en derhalve hebben we het voorstel
opnieuw geagendeerd. Na de najaarsvergadering is er ook nog verder inhoudelijk naar het voorstel gekeken. Je moet afvragen of
alle verenigingen van een regio moeten mee beslissen ten aanzien van een overgang van één vereniging. Derhalve stellen we een
gewijzigd voorstel voor, namelijk Artikel 28 te wijzigen in:
“De indeling van basisverenigingen in kringen geschiedt door bestuur Regio. Betreft het een kringwijziging voor meer dan twee
leden basisverenigingen dan behoeft het goedkeuring van de algemene vergadering van de Regio.”
Verdere toelichting ter vergadering.
11. BESTUURSVOORSTELLEN
11A KLASSERING DUIVEN IN NEUTRALISATIETIJD BIJ GELIJKE SNELHEID
Afgelopen seizoen is gebleken dat tijdens de vlucht Orange met een ochtendlossing, dat de afdelingsklassering in de
neutralisatietijd met gelijke snelheid niet parallel loopt met de toepassingen van de NPO.
Zo bleek op de Nationale uitslagen (NPO) dat bij gelijke snelheid de volgorde van aankomst (vaknummer) van de duiven in de
neutralisatietijd doorslaggevend was voor de klassering in de uitslag, terwijl bij de afdeling de hoogst getekende als eerste
geklasseerd wordt. Daardoor werd in de afdelingsuitslag de tweede duif (geconstateerd om 00:30 uur) hoger geklasseerd dan de
eerste duif (geconstateerd om 23:15 uur).
In het verleden als twee duiven op hetzelfde tijdstip handmatig (bijvoorbeeld in twee verschillende klokken) geklokt werden, was
er onduidelijkheid welke duif voor ging. Destijds is toen besloten om de hoogst getekende voor te laten gaan. Nu met een
elektronisch constateersysteem lijkt het ons verstandiger/eerlijker om de volgorde van constatering aan te houden (vaknummer)
Voorstel bestuur: Voor de afdeling de klassering van de duiven met gelijke snelheid op dezelfde manier als de NPO (Nationaal) te
klasseren. Dus mochten twee duiven exact de zelfde snelheid hebben, worden ze geklasseerd op volgorde van constatering.
11B KAMPIOENSCHAPPEN
Voorstel bestuur: We stellen voor om de kampioenschappen conform 2016 te handhaven.
Nr. Onderdeel
Kampioenschap
Vluchten
Punten uit
(aantal vluchten)
1
Vitesse (6)
On- & aangewezen
V-vluchten
Kring
2
Midfond (7)
On- & aangewezen
M-vluchten
Kring
3
Dagfond (5)
On- & aangewezen
E-vluchten
Regio
4
Marathon (6)
On- & aangewezen
A-vluchten
Regio
5
Jonge duiven (7)
On- & aangewezen
J-vluchten J37 Kring
Melun
Regio
6
Natoer (5)
On- & aangewezen
N-vluchten
Kring
7
Generaal Snelheid
On- & aangewezen
Totaal nr.1, 2, 5 en 6
** Aangevuld met de NOZ liefhebbers die bij de eerste 10 zijn geëindigd in het
zaterdagkampioenschap.

Aantal
kampioenen**
10
10
10
10
10
10
10
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Voor alle onderdelen en Generaal Snelheid is er ook één duifkampioenschap. Voor het onderdeel Meerdaagse Fond gelden de 3
beste resultaten van de duif.
•
•

Onaangewezen
Aangewezen

= punten volgens het ‘verfijnd puntensysteem 1 op 10’
= punten van de 1e of 2e getekende duif
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