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Aan de aangesloten verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost 
Nederland.  
 
Sportvrienden,  
 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene jaarvergadering die wordt 
gehouden op vrijdagavond 26 oktober 2018 in zaal Hofsteenge te Grolloo, 
aanvang 20:00 uur. 
 
 Agenda  
 
1. Opening door de voorzitter.  

 
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.  

De afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een door de 
vereniging ondertekende machtigingsbrief (zie bijlage).  

 
3. Verslag van de Algemene vergadering 9 maart 2018 (zie bijlage).  

 
4. Ingekomen stukken/mededelingen.  

 
5. Verenigingsvoorstellen, zie de bijlagen.  

 
6. Sluiting.  

 
Met vriendelijke sportgroeten,  
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland. 
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Notulen Algemene Vergadering 9 maart 2018. 
 
1. Opening door de voorzitter.  
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom op deze jaarvergadering.  
Aan de agenda wordt toegevoegd bij punt 6: de agenda NPO voor de 
ledenvergadering van 10 maart a.s. 
Sinds 25 februari 2018 is de “Regeling maatregelen beschermings- en 
toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk” van kracht. Daarmee is er sprake van een 
ophokplicht en een verbod om duiven te vervoeren of bij elkaar te brengen voor 
tentoonstellingen en (wed-)vluchten e.d. binnen het zogenaamde 
toezichtsgebied. 
Verwacht mag worden dat deze maatregelen worden opgeheven 30 dagen nadat 
de stallen van de getroffen kippenboerderij zijn ontsmet, dus omstreeks  
28 maart a.s., mits uiteraard intussen geen nieuwe gevallen van vogelgriep 
worden ontdekt.  
Daarmee kunnen de leden binnen het toezichtsgebied de duiven niet goed 
voorbereiden op de start van de eerste wedvlucht. Het bestuur komt op korte 
termijn met een oplossing voor dit probleem. 
De voorzitter memoreert aan de installatie van de diverse secties binnen de NPO. 
Vanuit afdeling 10 nemen de heren Westen, Ensing en Sebens actief deel aan de 
secties. De voorzitter feliciteert de liefhebbers en wenst hun veel succes toe. 
 
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.  
 
Afwezig 8 verenigingen: 
ver. 0119 Gruno, ver. 0132 De Vriendenkring, ver. 0136 De Trouwe Duif,  
ver. 0307 Vitesse, ver. 0319 P.V. La Vitesse ’97, ver. 0331 De Postduif ’90, 
ver. 0334 P.V. Zwartemeer, ver. 0364 Keer Weer. 
 
 
Afwezig met kennisgeving 12 verenigingen: 
ver. 0113 De Luchtbode, ver. 0305 Steeds Sneller, ver. 0308 De Reisduif, 
ver. 0311 De Vliegenier, ver. 0313 De Snelpost, 0315 Vrije Vogels,  
ver. 0324 De Snelvlucht, ver. 0328 P.V. Hoogeveen, ver. 0336 Snelle Wieken, 
ver. 0350 De Stormvogels, ver. 0352 De Vredesduif, ver. 0402 De Vechtvogels. 
 
 
Aanwezig 39 verenigingen: 
ver. 0101 De Blauwe Doffer, ver. 0102 De Koeriers, ver. 0103 De Snelpost,  
ver. 0108 P.V. De Eemsvliegers, ver. 0109 De Marnevliegers,  
ver. 0110 De Noordpoolvliegers, ver. 0115 De Postduif, ver. 0116 Expresse,  
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ver. 0118 Groningen Vooruit, ver. 0124 De Luchtstormers,  
ver. 0125 De Vredesduif, ver. 0131 De Zwaluw, ver. 0137 De Trouwe Duif,  
ver. 0138 De Trouwe Duif, ver. 0142 De Waddenvliegers, ver. 0151 De Trekkers, 
ver. 0153 WPV, ver. 0155 De Olle Witte, ver. 0157 Naar Huis,  
ver. 0162 Op Eigen Wieken, ver. 0301 De Vliegers, ver. 0303 De Luchtbode,  
ver. 0309 De Hunevliegers, ver. 0312 P.V. DZOH,  
ver. 0318 The Flying Dutchmen, ver. 320 PV De Kanaalstreek, 
ver. 0329 Vol Spanning, ver. 0339 Steeds Sneller, ver. 0342 De Valk,  
ver. 0347 De Ruimtevaarders, ver. 0349 De Snelle Thuiskomst,  
ver. 0353 De Uiver, ver. 0355 Snel, ver. 0356 De Stormvogels,  
ver. 0360 De Straaljager, ver. 0362 De Vechtevliegers, ver. 0415 De Luchtpost, 
ver. 0429 Nieuwleusen, ver. 0431 De Streekvliegers. 
 
Vereniging 0149 De Zwaluw, Wildervank is inmiddels opgeheven. 
 
3. Verslag van de Algemene vergadering van 10 oktober 2017. 
Het verslag wordt zonder verdere op- en aanmerkingen goedgekeurd.  
 
 
4. Ingekomen stukken/mededelingen.  
Aan bestuur NPO is gevraagd hoe om te gaan m.b.t. het inkorven voor de 
sectorale vluchten. Vooral v.w.b. Morlincourt, midfond en Troyes, dagfond, is 
gezien de te verwachten aantallen duiven het niet verantwoord alleen in te 
korven bij het aantal NIC’s van vorig jaar. We wachten berichtgeving bestuur 
NPO af en zullen de verenigingen tijdig informeren. 
Zoals aangegeven in de opening komt het bestuur op korte termijn met een 
oplossing v.w.b. de eerste wedvlucht voor de getroffen liefhebbers. 
Voor de zuid-groep hebben we inmiddels 2 nieuwe convoyeurs kunnen 
verwelkomen, waar we natuurlijk zeer content mee zijn, gezien de problematiek 
van vorig jaar. 
We hebben inmiddels een overleg gehad met afdeling 11. Naast de zaken voor 
het komend seizoen is ook de samenwerking tussen de beide afdelingen 
besproken, vooral gericht op de toekomst. Afgesproken is dat in april de 
voorzitter en secretaris van beide afdelingen een extra ingelast overleg gaan 
houden met als thema van samenwerken tot eventueel samengaan. Vervolgens 
wordt een overleg met het gezamenlijk bestuur van de beide afdelingen 
ingepland. In de najaarsvergadering komen wij hierop terug. 
Een punt van orde betreft de aangevraagde concoursbescheiden, welke na afloop 
van de vergadering kunnen worden afgehaald. 
 
  
5. Bestuursverkiezing. 
De voorzitter geeft aan dat er geen (tegen) kandidaten zijn gesteld.  
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Respectievelijk Meindert Koning als secretaris en Adri van der Linden als 
bestuurslid worden bij acclamatie herbenoemd voor de komende 3 jaar. 
Aart Bakker heeft te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid, maar 
omdat er geen opvolging beschikbaar is, gaat hij nog door voor een jaar. Daarna 
wil hij de situatie voor zichzelf opnieuw bezien. Vervolgens wordt ook Aart 
Bakker bij acclamatie herbenoemd.   
 
 
6. Benoeming kiesmannen en reservekiesman NPO 
Doordat het leden aantal binnen de Afdeling minder dan 1.500 basisleden 
bedraagt, hebben we volgens de statuten NPO recht op 1 kiesman.  
Het bestuur stelt voor dhr. A.J. van der Linden te benoemen als kiesman, met als 
reserve dhr. R. Popkes.  
Aldus wordt besloten. 
Toegevoegd: agenda NPO ledenraad 10 maart a.s.  
De voorzitter geeft aan dat er een nieuwe rekenmethode NFO voor de 
marathonvluchten is ontwikkeld en wordt geagendeerd.  
In de mededelingenmap stelt het Bestuur NPO voor om vanaf seizoen 2018 voor 
alle opgevangen duiven in de centrale hokken automatisch 5 euro te gaan innen, 
verrekening via afdeling /vereniging, ongeacht of betreffende liefhebber de duif 
wel of niet gaat terughalen. Hierover zal waarschijnlijk nog geen besluit worden 
genomen. 
 
 
7. Jaarverslag 2017. 
Dhr. Talen (0342) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de passage over 
vereniging 0402 Dalfsen. Deze vereniging heeft te kennen gegeven zich graag 
aan te willen sluiten bij afdeling 8. De voorzitter geeft aan dat dit naar alle 
waarschijnlijkheid in ieder geval dit jaar nog niet van toepassing zou kunnen zijn. 
Over dergelijke zaken moet NPO Ledenraad een besluit nemen. Bestuur NPO 
dient hiervoor na consultatie van betrokken afdelingen een voorstel in t.b.v. de 
Ledenraad. 
Vervolgend wordt het jaarverslag goedgekeurd. 
 
 
8. Financieel verslag 2017. 
De voorzitter merkt op dat een extern administratiekantoor onder supervisie van 
de penningmeester, dhr. T. Speelman, het financieel verslag heeft opgesteld. 
Er zijn voorafgaande aan de vergadering geen vragen gesteld. 
De aanbevelingen gedaan door de kascommissie worden na vaststelling van het 
financieel verslag door de vergadering geagendeerd voor de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 
Vervolgens wordt het financieel verslag goedgekeurd en bedankt de voorzitter de 
penningmeester voor het verslag. 
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9. Verslag kascommissie. 
Kascommissielid dhr. N. Boddema geeft aan dat de kascommissie de gevoerde 
administratie in orde heeft bevonden. De kascommissie adviseert de 
ledenvergadering decharge te verlenen aan de penningmeester. 
 
 
10. Decharge bestuur. 
De voorzitter memoreert naar de kascommissie, die heeft vastgesteld dat de 
verantwoording en verwerking een getrouw beeld geven in het financieel 
jaarverslag 2017 en de kascommissie stelt dan ook voor de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde en verantwoorde beleid over het jaar 
2017. De voorzitter merkt op dat ook dit jaar de penningmeester weer veel werk 
heeft verzet in nauwe samenwerking met het administratiekantoor van  
dhr. Gerbers. 
De voorzitter merkt op dat formeel decharge verlenen niet alleen de 
penningmeester betreft maar het gehele bestuur. Vervolgens wordt dan ook 
decharge verleend aan het bestuur. 
De kascommissie wordt nogmaals bedankt voor de gedane aanbevelingen en het 
werk welke weer is verzet. 
 
 
11. Begroting 2018. 
Er zijn voorafgaande aan de vergadering geen vragen gesteld.  
De vergadering stelt de begroting 2018 vast. 
 
 
12. Verenigingsvoorstellen 
 
Verenigingsvoorstel 0102 De Koerier, Bedum 
Voorstel 
Toevoegen van een midfondvlucht aan het vliegprogramma, op 21 juli (samen 
met Chateauroux), daar de duiven anders minstens  3 weken stilstaan voor de 
reguliere eendaagse fondvlucht Sens, de rui zal dan zeker parten gaan spelen. 
(Veel liefhebbers willen immers Chateauroux niet spelen i.v.m. de afstand van 
rond de 800 km of meer (marathonvlucht)). 
 
Verenigingsvoorstel 0320 De Kanaalstreek, Tweede Exloermond 
Voorstel 
Graag willen wij in het vliegprogramma 2018 als losplaats het westelijk gelegen 
Quievrain vervangen door het meer zuidelijk gelegen Chimay. Beide hebben 
ongeveer dezelfde afstand. De losplaats Chimay ligt in tegenstelling tot Quievrain 
wel meer in de vlieglijn wat is afgesproken in afdeling 10. 
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Verenigingsvoorstel 0342 P.V. De Valk, Meppel 
Voostel 1 Africhtingsvlucht jonge duiven 
Graag zien we een africhtingsvlucht voor de jonge duiven op het programma. 
Doordeweeks africhten is niet mogelijk omdat er geen vervoer beschikbaar is. 
Daarom stellen we voor om op 14 juli een africhtingsvlucht te organiseren, in te 
korven op de vrijdag. De voor dat weekeinde geplande midfondvlucht kan dan op 
de donderdagavond ingekorfd worden. Er is belangstelling voor een 
africhtingsvlucht, afgelopen jaar werden er ongeveer 10.000 duiven ingekorfd, 
vervoertechnisch moet het mogelijk zijn om dit te organiseren. 
 
Voorstel 2 Uitgestelde Chateauroux. 
Indien vlucht E29 Chateauroux (nationaal) niet doorgaat in het geplande 
weekeinde dan zal deze vlucht 2 weken later alsnog worden vervlogen (besluit 
NPO). Indien deze situatie zich voordoet dit jaar dan stellen we voor dat de 
zuidgroep in dat weekeinde niet vliegt vanaf Issoudun maar vanaf Chateauroux. 
 
Voostel 3 Dagfondkampioenschap. 
Voor 2018 tellen alleen de vluchten E21, E23, E25 en E31 mee voor het 
dagfondkampioenschap waarbij er geen sprake is van een aftrekvlucht. We 
stellen voor om de vluchten E27 Bourges en E29 Chateauroux ook mee te laten 
tellen voor de kampioenschappen. Het is bekend dat op de vergadering van  
10 november 2017 besluiten zijn genomen over de kampioenschappen, maar de 
voorstellen voor deze kampioenschappen zijn pas 2 dagen voor de vergadering 
naar de verenigingen gestuurd. Veel verenigingen zijn niet in de gelegenheid 
geweest om te kunnen overleggen met de leden over deze voorstellen. 
 
 
Preadvies bestuur: 
Bovenstaande voorstellen hebben allen betrekking op het wedvluchtprogramma 
2018 en het te hanteren stelsel van kampioenschappen 2018. Gezien 
besluitvorming hierover inmiddels heeft plaats gevonden tijdens de ALV van  
10 november 2017, waarbij zowel het wedvluchtprogramma als het stelsel van 
kampioenschappen met een overgrote meerderheid zijn aangenomen, stelt het 
bestuur voor voorstellen dienaangaande niet opnieuw in stemming te brengen.  
 
De voorzitter geeft nog een korte toelichting op het preadvies bestuur. Het 
wedvluchtprogramma hebben we inmiddels vastgesteld en de voorzitter legt dan 
ook aan de vergadering voor om de voorstellen niet in stemming te brengen.  
 
Dhr. Talen (0342) merkt op dat er geen mogelijkheid is geweest voorstellen in te 
dienen m.b.t. de africhtingsvluchten en zou toch graag het gedane voorstel in 
stemming willen brengen. 
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De voorzitter geeft aan dat doordeweeks vluchten organiseren gewoonweg niet 
mogelijk is uit vervoerstechnische overwegingen, er zijn namelijk geen 
chauffeurs beschikbaar. Daarmee wordt het voorstel ook niet in stemming 
gebracht. 
Voor wat betreft verplaatsen Chateauroux geeft de voorzitter nog maar eens aan 
dat het wedvluchtprogramma is vastgesteld en liefhebbers bij eventuele 
verplaatsing van Chateauroux keuzes moeten maken. Issoudun is voor  
4 augustus voor de Zuid-groep vastgesteld in het programma. 
 
Dhr. Kicken (0342) maakt een opmerking met betrekking tot de situatie rondom 
NIC’s 2018. 
De voorzitter geeft aan dat alle verenigingen aan kunnen vragen voor een NIC, 
mede gezien de vele sectorale/nationale concoursen, welke ook staan 
geprogrammeerd voor de afdeling. Vanuit Bureau NPO ontvangt het 
afdelingsbestuur ook geen reactie op de gestelde vragen in deze. Nog even 
afwachten dus.  
  
Dhr. Braun (124) merkt nog maar eens op dat er complete radiostilte is vanuit 
NPO naar afdelingen toe. We hebben nu 3 situaties gehoord waarbij geen reactie 
wordt ontvangen. Daarnaast zijn er veranderingen doorgevoerd m.b.t. de 
chipringen, waardoor deze niet te gebruiken zijn. 
De voorzitter geeft aan dat we als NPO in reorganisatie zijn. We moeten ook 
enige coulance hebben naar Bureau en bestuur NPO. Een aantal aangegeven 
zaken hebben op dit moment wellicht geen hoge prioriteit bij bestuur NPO. 
Kiesmannen kunnen morgen, 10 maart a.s., tijdens ALV NPO nog enige vragen 
gaan stellen.   
 
Alvorens over te gaan tot sluiting van de vergadering vraagt mevr. Veninga 
(0356) nog naar de communicatie vanuit NPO m.b.t. de roofvogelproblematiek.  
De voorzitter geeft aan dat dit inmiddels is gepubliceerd op de website. 
Vervolgens vraagt mevr. Veninga waarom het jonge duivenseizoen nu weer naar 
voren is verschoven, terwijl het vorig seizoen zo goed ging m.b.t. de verliezen. 
Dit jaar is het niet mogelijk om in augustus te starten, i.v.m. de ingeplande 
sectorvluchten jonge duiven.  
 
13. Sluiting 
Tenslotte geeft de voorzitter aan dat de bestelde materialen na afloop afgehaald 
kunnen worden in de zaal bij dhr. H. Kuiper.   
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur en wenst allen veel succes het 
komende seizoen vooral voor wat betreft de activiteiten binnen de verenigingen.  
 
voorzitter       secretaris 
 
 
T. de Vries       M. Koning 
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MACHTIGINGSBRIEF 

 

 

De postduivenvereniging ..................................................................NR................ 

plaats ................................................................................ 

Aantal leden:………………………………………………… 

 

Machtigt de heren/kiesmannen;  ....................................................... 

 

 

                                                    ....................................................... 

 

 

namens haar het woord te voeren op de ledenvergadering van  vrijdag 26 oktober 2018   

 

getekend (naam en handtekening) bestuurslid; ............................................... 

 

                                                       bestuurslid;................................................ 

 

De brieven moeten worden ondertekend door twee bestuursleden niet zijnde de kiesmannen 
voor deze vergadering evt. mededelingen van de zijde van de vereniging; 

 

................................................................................................................................................. 


