ad. 6: Bestuurmededelingen
1. De Breman wisselbokaal
Om de naam, Breman, als sponsor van een drietal containerwagens, op afdelingsniveau nadrukkelijker
onder de aandacht te brengen, zal de “Breman Wisselbokaal” in het leven worden geroepen. Deze zal
vervlogen worden over twee jonge duivenvluchten, namelijk J54 (de regio-vlucht vóór Peronne) en J55
Peronne. Het gaat daarbij om het duifkampioenschap over deze twee vluchten. Deze wisselbokaal zal
vanaf dit seizoen t/m 2014 vervlogen worden. Daarnaast stelt Breman dit jaar een aantal leuke prijzen
ter beschikking en niet alleen voor de algemene winnaar, maar ook voor de winnaars van elke regio.
De liefhebbers zullen hierover later geïnformeerd worden via de uitslagen.
2. Overgang P.V. De Snelpost 0739 Ermelo
PV De Snelpost uit Ermelo heeft het verzoek tot indeling in afdeling 7 ingediend. Dit verzoek zal
tijdens de algemene ledenvergadering NPO op 8 maart aan de orde komen. Als afdelingsbestuur
hebben we gemeend om hieraan onze medewerking te geven. Als belangrijkste reden hiervoor was het
gemis aan spelvreugde door een ongunstige ligging van de vereniging in afdeling 8. Afdeling 7 heeft
ook te kennen gegeven dat ze de volledige medewerking willen verlenen. Dus vanaf aankomend
seizoen zal naar aller waarschijnlijkheid P.V. De Snelpost, Ermelo in afdeling 7 worden ingedeeld.
3. Inkorfstaten
De liefhebber is verantwoordelijk voor de juistheid van een handgeschreven inkorfstaat of een geprinte
inkorfstaat. Conform het NPO-wedvluchtreglement (o.a. art. 92) dient de liefhebber na het inkorven de
geprinte inkorfstaten voor akkoord te ondertekenen. Daarbij is het van belang dat hij/zij erop let, dat
alle gegevens, met name aantal duiven, nivo’s en wel of niet op zondag, juist zijn ingevuld.
Wordt daarbij een onjuistheid geconstateerd, dan kan dit op alle inkorfstaten met de pen gecorrigeerd
worden. De verenigingsfunctionaris dient deze wijziging ook in de verenigingscomputer aan te brengen
voordat het UDP-bestand verzonden wordt.
Reclames op een uitslag kunnen dan ook alleen worden gehonoreerd, als er een fout is gemaakt door de
verenigingsfunctionaris of de rekenaar.
4. UDP-bestanden
Bij de vereniging ligt de verantwoordelijkheid om de twee UDP-bestanden (het D-bestand en het
W-bestand) tijdig door te zenden naar de rekenaar en ook vast te stellen dat dit bestand is aangekomen.
Dit moet voor het D-bestand (=Deelnemers-bestand) gebeuren op de avond van inkorven doch uiterlijk
de dag erna vóór 8.00 uur.
Na het afslaan dient het W-bestand (=Wedvlucht-bestand) vóór 24.00 uur verzonden te worden.
Op de van Compuclub-site bij ‘Tussenstanden’ kan bij ‘ontbrekende verenigings-D-bestanden’ en
‘ontbrekende verenigings-W-bestanden’ geconstateerd worden of het bestand daadwerkelijk bij
Compuclub aangekomen is.
Een vereniging die problemen heeft met het versturen van de UDP-bestanden, dient dit voor het
genoemde tijdstip telefonisch of per email te melden bij de afdelingssecretaris of de 2e secretaris.
Verenigingen die enkel een D-bestand of W- bestand of beide niet tijdig insturen zonder bericht,
worden niet opgenomen in de betreffende uitslag.
Alleen via een reclame achteraf worden de deelnemers alsnog geplaatst.
Met de rekenaar is afgesproken dat de gegevens uit het D-bestand de basis zijn en dat uit het
W-bestand alleen de constateertijden van de duiven en de afslagtijden gehaald worden.
Een eventuele aanpassing van gegevens in het W-bestand door een verenigingsfunctionaris wordt dus
genegeerd door de rekenaar. Daarom is het van belang dat ook alle ringnummers en poules van de
duiven op de inkorfavond worden ingebracht, dus ook van de duiven met een gummiring.
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5. Compuclub
Het tarief voor het rekengeld blijft ongewijzigd
Een Regio-uitslag kost voortaan 81 eurocent (was 75) en een afdelingsuitslag 94 eurocent (was 93).
6. Noordelijke Unie (NU)
In een vergadering op 28-01 zijn nadere beslissingen genomen over uitslag, kampioenschappen etc..
-Er zijn 4 zones en wel tot 900 km., tot 950 km, tot 1000 km en boven de 1000 km.
-Liefhebbers die deelnemen aan het Nationale (Sector) Spel, nemen automatisch deel aan
het Internationale Spel van de NU zonder meerkosten en krijgen één uitslag waarin het Sectorspel
én het Zonespel zijn opgenomen.
-Het kampioenschap van de Noordelijke Unie wordt vervlogen volgens het “verfijnde NPO-systeem”.
Voor de NU-kampioenschappen tellen de 5 beste resultaten van de 6 vluchten; wanneer er een
wedvlucht niet doorgaat, tellen de 4 beste resultaten van de 5 vluchten. Het minimaal aantal vluchten
voor een NU-kampioenschap is 3. De punten behaald per zone tellen voor de kampioenschappen.
De volgende kampioenschappen worden vervlogen:
Onaangewezen: 10 kampioenen.
Aangewezen: tellen 2 van de 3 aangewezen duiven, welke bovenaan de poulebrief staan. Van deze
duiven worden de punten bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2. Er zijn 10 kampioenen aangewezen.
Totaal kampioenschap: de punten van onaangewezen en aangewezen kampioenschap worden bij
elkaar opgeteld. Er zijn 10 kampioenen Totaal.
Asduiven: er worden 5 asduiven gehuldigd.
Vervolgens is er een Superprestige en Marathonkampioenschap. Zie hiervoor later op
www.noordelijke-unie.nl. Voor Duitsland wordt een apart Nu Kampioenschap vervlogen.
-Er is een NU-commissie benoemd. Deze commissie ressorteert onder de verantwoordelijkheid van
de vijf afdelingen”
7. Kampioenschappen Afdeling en herkomst punten
In 2007 kenden we door de G-vluchten een afwijkend kampioenschapstelsel.
Voor 2008 is dit weer gelijk aan de situatie van voor 2007. Zie hieronder.
nr. Onderdeel
Kampioenschap Vluchten
on- en aangewezen
1. Vitesse
V-vluchten
onen
aangewezen
2. Midfond
M-vluchten
on- en aangewezen
3. Eendaagse fond
E31 t/m E34 en A03
onen
aangewezen
4. Meerdaagse fond
A01, A02, A09, A04, A06
on- en aangewezen
5. Jonge duiven
J-vluchten en
A08 (Chantilly)
on- en aangewezen
6. Natoer
N-vluchten
onen
aangewezen
7. Generaal Snelheid
Totaal van nr. 1, 2, 5 en 6
on- en aangewezen
8. Generaal Fond
Totaal van nr. 3 en 4

Punten uit
kring
kring
regio
regio
kring
regio
kring

Aantal
10
10
10
10
10
10
10
10

Voor alle onderdelen, Generaal Snelheid en Generaal Fond is er ook één duifkampioenschap.
* onaangewezen
= punten volgens het ‘verfijnd puntensysteem 1 op 10’
* aangewezen
= punten van de 1e of 2e getekende duif
Jeugdkampioenschappen: (10 kampioenen voor alle vluchten samen) zowel on- als aangewezen.
Hiervoor gelden alle Vitessevluchten, de 1e vijf Midfondvluchten, de 1e vijf Jonge duivenvluchten en
alle Natourvluchten.
-De punten komen voor het afdeling-, regio- en kringkampioenschap uit de jeugduitslag van de regio.
-Vluchten die in kringverband worden gelost, komen niet in aanmerking voor het jeugdkampioenschap.
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8. Website Afdeling 8
Hieronder geeft bestuurslid P. Visser de stand van zaken weer.
In het najaar van 2007 ben ik lid geworden van het afdelingsbestuur en heb ik een begin gemaakt met
het opzetten van een website voor onze afdeling. Dat idee was al eerder in me opgekomen en zo zijn
ook de eerste contacten ontstaan. Inmiddels is er ook wat te zien en wil ik graag iets over de voortgang
vertellen.
Eind vorig jaar is er dus een voorzichtig begin gemaakt. Er is een internetadres (een domeinnaam)
vastgelegd en er is op papier een voorzet gemaakt over de manier waarop de website zou moeten
functioneren. Voor mij is in eerste instantie de techniek van belang. Aan de uiterlijke verschijning is
nog niet veel gesleuteld. Wél is aandacht besteed aan het gebruiksgemak want het moet voor zoveel
mogelijk mensen zo eenvoudig mogelijk toegankelijk zijn.
Begin dit jaar is er ook in de bestuursvergadering aandacht besteed. Welke informatie willen we er op
zetten? Voor wie moet dat toegankelijk zijn? Hoe verandert dat onze werkwijze? Hoe wordt informatie
sneller verspreid naar secretarissen? Enzovoort. Het is daarbij uiteraard ook van belang welke wensen
de basisleden hebben. Wat leeft er? Om daar achter te komen hebben we een email gestuurd aan alle
secretarissen met de vraag om het bericht te verspreiden naar de verenigingsleden. De grote vraag was:
wie wil ons helpen met het opzetten van een website? Er werd helaas door niemand gereageerd. Dat
was op zich vreemd want in de wandelgangen horen we regelmatig de vraag waarom afdeling 8 geen
website heeft. Daarop hebben we nogmaals een email verstuurd aan alle leden van wie wij een
emailadres hebben. We hebben de vraag uitgebreid met het verzoek om ook ideeën aan te leveren. Dat
heeft inmiddels beduidend meer reacties opgeleverd.
Niet alle reacties zijn overigens even positief. Sommige mensen vragen zich af of zo'n website wel
nodig is, een enkeling vindt dat we wel wat anders te doen hebben. Voor mij persoonlijk is het
natuurlijk gewoon interessant om een goede website op te zetten. Voor mij als lid van het
afdelingsbestuur is het een goed middel om het bestuur dichter bij de leden te brengen. Wij begrijpen
natuurlijk ook wel dat het niet de oplossing is voor alles wat een oplossing nodig heeft maar de snelle
manier van elkaar informeren en beschikbaar stellen van allerhande gegevens is al een enorme
vooruitgang. Een ander groot voordeel is dat informatie op dezelfde plek beschikbaar blijft.
Verreweg de meeste reacties zijn wel positief en er zijn veel ideeën aangedragen. Er is uiteraard van
alles mogelijk maar bij ieder onderwerp moeten we wel nadenken over eventuele gevolgen. Het is in
ieder geval wel de bedoeling om alle informatie die op papier vrij beschikbaar is ook via het internet
aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een informatieboekje, verslagen, kampioenschappen, enzovoort.
Er is besloten om rustig te beginnen. Vanaf vandaag is de website voor iedereen toegankelijk
via http://www.afdeling8gou.nl.
De informatie die er op dit moment staat is in grote lijnen onderverdeeld in:
- een nieuwspagina
- een agenda van evenementen
- contactgegevens van onze organisatie
- informatie over de wedvluchten (bijv. het vliegprogramma),
- uitslagen voor afdeling en regio's (eerste honderd)
- vergaderstukken
Wij hebben besloten om in ieder geval de agenda's en de notulen van de ledenvergaderingen per direct
beschikbaar te stellen. Daar is ook veel vraag naar.
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Verder zullen we waar mogelijk gebruik maken van de "nieuwspagina" om de leden op de hoogte te
houden van allerhande ontwikkelingen. We zijn ons er van bewust dat niet iedereen een
internetaansluiting heeft maar de ervaring leert dat met slechts enkele ingangen toch een heleboel
mensen worden bereikt. Uiteraard blijven we voorlopig ook de papieren versies rondsturen.
Onze gedachten zijn in ieder geval om verder te gaan met de ideeën die al zijn geopperd. Zaken die
financiële of bestuurlijke gevolgen hebben zullen eerst in het afdelingsbestuur worden besproken.
Zaken die zondermeer mogelijk zijn zal ik in de website verwerken. Verder is het nog de vraag in
hoeverre regio's willen inhaken. Er is bijvoorbeeld voorgesteld dat regio's ook een nieuwspagina
krijgen. Nou is er van alles mogelijk natuurlijk maar is het voor hen interessant om zo'n subpagina bij
te houden? Uiteraard zullen we hier nog op terugkomen.
Zo zijn er nog veel meer ideeën maar waar het voorlopig om gaat: het verder beschikbaar stellen van
informatie en de leden op de hoogte houden van het laatste nieuws. Voor iedereen die een
internetaansluiting heeft: ga eens kijken op afdeling8gou.nl en neem de mensen zonder
internetaansluiting eens mee! Heb je zelf ook een idee? Laat het ons weten. We hopen natuurlijk dat
de meesten van jullie het wél een goede ontwikkeling vinden.
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