
 
Aan de verenigingen van Afdeling 10 Noord Oost Nederland. 
 
Beste sportvrienden en vriendinnen, 
 
Hierbij nodigen wij van harte iedere verenging uit om een afgevaardigde te sturen naar de algemene 
ledenvergadering op vrijdag 12 november 2021 in zaal Hofsteenge te Grolloo, aanvang 20:00 uur. 
Inloop is vanaf 19:30 uur.  
 
De landelijke coronamaatregelen worden gehandhaafd. Dat houdt in dat leden die geënt zijn voor 
Corona op de vergadering mogen komen. Hofsteenge geeft aan, dat ze verplicht is om dit te checken 
via de coronacheckapp of een ander bewijs. De aanwezigen hoeven geen anderhalve meter meer te 
houden. Wel vraagt Hofsteenge ons om een redelijke indicatie te geven hoeveel mensen ze kunnen 
verwachten. Vandaar onze vraag of de secretaris van de vereniging uiterlijk op 10 november zou 
willen mailen hoeveel er van hun vereniging zullen komen via bestuur@afdeling10.nl 
 
Agenda 

1. Opening en voorwoord door de voorzitter 
 

2. Appél afgevaardigden/kiesmannen 
De afgevaardigde dient een ondertekende machtigingsbrief mee te nemen (zie bijlage 2) 
 

3. Notulen van de Algemene vergadering 19 maart 2021; vaststellen (zie bijlage 3) 
 

4. Ingekomen stukken/mededelingen; informatief 
a. Verenigingen: De verenigingen 0103 de Snelpost te Beerta, 0119 de Gruno te 

Groningen en 0360 Straaljagers te Westerbork heffen zich op per 01-01-2022 

vanwege te weinig leden. De afdeling heeft vanaf daarna 47 verenigingen 

b. Amendement vliegprogramma. Als bestuur hebben we een amendement gestuurd 

naar het NPO bestuur met betrekking tot het Nationaal vliegprogramma dat op de 

agenda staat van de NPO Ledenraad. (zie bijlage 4) 

 

5. Bestuursverkiezing; besluitvormend 
Graag willen we de vacature invullen die is ontstaan door het vertrek van Klaas Talen. Zoals u 
weet, heeft Aart Bakker tijdelijk de werkzaamheden van Klaas opgepakt. Er is hem gevraagd 
of hij zich kandidaat zou willen stellen voor de vacante bestuursfunctie. Aart heeft hier 
positief op gereageerd, zodat hij door het bestuur als kandidaat wordt voorgedragen.  
Het is mogelijk om als vereniging tegenkandidaten voor te dragen voor uiterlijk 11 november 
via bestuur@npoafdeling10.nl  
 

Statuten artikel 18.1  
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Bestuur Afdeling wordt benoemd voor een periode van drie jaar door de Algemene Vergadering Afdeling uit de 
Basisleden op voordracht van tenminste een Lid Basisvereniging, twee kiesmannen Afdelingen of Bestuur 
Afdeling. 

 
6. Verkiezing derde kiesman; besluitvormend 

Door het veranderen van de kiesdeler, kan onze afdeling drie kiesmannen/vrouwen 
afvaardigen naar de NPO ledenraad. Dat houdt in dat er een kiesman/vrouw bij zou moeten 
komen. Het bestuur stelt voor om hiervoor Aart Bakker te benoemen. 
 

7. NPO Ledenraad; informatief als input voor de kiesmannen (de stukken worden door de 
NPO via Op de Hoogte verspreid) 

 
8. Terugblik vliegseizoen 2021 qua financiën en onderbouwing gezamenlijk vervoer; 

informatief (zie bijlage 8) 
 

9. Bestuursvoorstellen; besluitvormend (zie bijlage 9) 
 

10. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage 10) 
 

11. Werkgroep samen; informatief 
 

12. Sluiting. 
 
Bijlagen 
De bijlagen hebben het nummer van het agendapunt waar het bij hoort.  
Bij agendapunt 9 “Bestuursvoorstellen” zitten een aantal bijlagen met het nummer van het 
bestuursvoorstel: biivoorbeeld 9-3, 9-4, enzovoort. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland 

 

 



We maken ons als besturen op voor de najaarsvergadering. Inmiddels hebben we een 
tweede ‘coronaseizoen’ achter de rug. Voor ons beide als voorzitters hebben we dus het 
grootste deel van ons voorzitterschap in een abnormale situatie uitgevoerd. We hebben 
meer digitale vergaderingen gehad dan vergaderingen in een zaal vol kiesmannen. En allebei 
houden we er van om het te hebben waar het over gaat. Om de hete brij heen draaien heeft 
namelijk geen nut. Vandaar dat we deze notitie samen hebben geschreven als voorbereiding 
op de najaarsvergaderingen die vooral in het teken staan van ‘samenwerking 10 & 11’. Waar 
het volgens ons over gaat hebben we samengevat in dit stuk en we verheugen op het 
gesprek daarover. Want daarvoor zijn onze vergaderingen bedoeld. We hebben nog niks 
besloten, zoals je soms op facebook leest, want dat doen we samen op 12 november. 
 
Realiteit 
Misschien is het voor ons allemaal wel goed om eens met een andere bril te kijken naar wat 
‘gewoon’ is. Want in veel discussies laten we ons leiden door hoe het hoort en hoe het altijd 
ging. Waren we niet een sport met meer dan 20.000 leden? Als je kijkt naar de laatste tabel 
van de NPO, dan zien we dat we inmiddels onder de 15.000 zijn gezakt en dat we rap naar 
minder dan 500 verenigingen dalen.  
Ook weten we eigenlijk niet beter dan dat de duivensport naast België vooral ook in Brabant 
en Limburg heel groot was. Intussen is de realiteit dat Zuid-Holland en GOU de grootste 
afdelingen zijn qua ledenaantal. Alleen de eerste afdeling heeft nog meer dan 2000 leden. 
Zowel 10 als 11 zijn intussen middenmoters qua ledenaantal, we staan op plek 4 en 6 als 
afdelingen. Samen zouden we nu de grootste afdeling zijn.  
Dat komt vooral omdat er in het Noorden in verhouding nog aardig wat jongere liefhebbers 
zijn. De duivensport sterft in onze regio dus wat minder snel uit dan in het Zuiden. Toch 
moeten we ook de realiteit onder ogen zien. In de afgelopen 10 jaar zijn in 10 & 11 samen 
meer dan 1100 liefhebbers gestopt. Dat is bijna 1/3. En als er de komende 10 jaar nog eens 
zoveel leden mee ophouden dan noteren we samen rond de 1500 leden.  
Heel gek is dat niet. Kijk maar eens rond in je eigen vereniging. Hoeveel leden kunnen nog 
makkelijk 10 jaar mee? Zijn er dan in je club nog voldoende inkorvers, mensen achter de 
computer, is het beheer van de bar dan nog uitvoerbaar? Wij zijn als voorzitters beide nog 
veertigers, dus als wij de leeftijd hebben die de meeste clubgenoten nu al hebben, dan zijn 
we 20 jaar verder. Over 20 jaar hebben we geen 500 leden meer in Noord-Nederland. Met 
die bril kijken wij naar hoe verdere samenwerking die uiteindelijk onontkoombaar is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als je toch met die bril kijkt valt er nog wat anders op. Zuid-Holland heeft vandaag namelijk 
80 verenigingen, afdeling 10 & 11 samen hebben er 109!  
En dat is ook precies een van de belangrijkste punten voor de komende jaren. Want veel van 
die verenigingen hebben het in de afgelopen twee seizoenen nogal moeilijk gehad. De 
eindjes aan elkaar knopen wordt lastiger met wegvallende inkomsten. Nu was de reden nog 
dat het verenigingsgebouw niet open mocht vanwege corona en de baropbrengsten 
kelderden. Maar tegelijk zijn er al best veel vluchten geweest waarbij de benodigde 5 of 7 
inkorvende leden niet werden gehaald. Dan is het letterlijk de eindjes aan elkaar knopen. 
Leden komen met 1 of 2 duifjes om te zorgen dat er niet in een andere club hoeft te worden 
ingekorfd. Terwijl dat best begrijpelijk is, rijd er van de afdeling een vrachtauto rond die 
duiven ophaalt op een plek waar dat eigenlijk niet meer uitkan. Om dat op te vangen 
moeten de prijzen omhoog, terwijl het aantal leden daalt. Dat betekent meer contributie en 
hogere vrachtprijzen. En dat is vervolgens voor verschillende liefhebbers een reden om te 
stoppen; een vicieuze cirkel. Andersom is ook waar; we hebben de afgelopen jaren flinke 
besparingen kunnen inboeken. Minder vrachtauto’s naar de losplaats, minder onrendabel 
rijden omdat verenigingen vooraf het aantal duiven opgeven, minder convoyeurs en 
chauffeurs ingezet. We hebben kostenverhoging kunnen uitstellen en dat is positief. De 
penningmeesters van beide afdelingen hebben de voordelen op een rijtje gezet en ook 
daarvan is een stuk beschikbaar. 
 
Sportief 
We merken dat veel leden deze ontwikkelingen ook zien en ook snappen dat er wel wat 
moet gebeuren. Alleen stellen we het liever uit. We stellen uit om samen te werken met 
andere verenigingen. We stellen uit om ergens anders in te korven, stellen uit om 
uiteindelijk de vereniging op te heffen. En er is nog een ander pijnpunt, namelijk het 
sportieve effect. 
Om het heel simpel te zeggen; als we als afdelingen samen lossen hebben we maar 1 
winnaar meer in plaats van 2. Er zijn simpelweg meer verliezers als we meer samen doen. 
Dat valt ook op in de uitslagen van gezamenlijke lossingen. Effecten die we allemaal kennen 
en waar we aan gewend zijn, veranderen door een gezamenlijke vlucht. Met een zuidwesten 
wind vooral vroege duiven in Zwaagwesteinde en Harkema, in Nieuw-Amsterdam en Ter 
Apel. Zit er Oost in de Wind dan pakt Harlingen vroeg of Grootegast. Lossen we westelijk dan 
zitten Urk en Emmeloord voorop. Is de wind westelijk dan begint Zwartsluis vroeg en maakt 
Oosterwolde het af, of Dalfsen en Ermerveen.  
Daarom hebben we het gezamenlijke lossen ook besproken in onze ledenvergaderingen en 
toestemming gekregen van onze leden om midfond samen te lossen en 2 vitessevluchten 
om de uitslagen te analyseren. Dat het nog niet meevalt om goed te vergelijken is gebleken, 
want de commissie die dat met behulp van GIS heeft gedaan, moest dan ‘setjes’ zien te 
vinden van vluchten die apart of samen werden gevlogen onder vergelijkbare 
omstandigheden. In de rapportage die we nu aanbieden aan de vergadering, zijn heel veel 
kaartjes opgeleverd die in beeld brengen hoe het gaat als we samen lossen. Ook Jaap van 
Doormaal en Pierre Berghuis maakten overzichten van het snelheidsverval, ze analyseerden 
alle vluchten die we in de afgelopen 2 jaar vlogen. Belangrijke vragen daarbij zijn:  

- Waar vallen de vroegste duiven? Verandert dat bij samen lossen? 
- Hoe is het verloop? Staat het concours langer open en waar vooral? 

Daarnaast kenmerkte seizoen 2021 zich door grotere verliezen dan dat we gewend zijn. Ook 
dat werd toegeschreven aan gezamenlijk lossen. Echter, op de natoer zette die ontwikkeling 



door terwijl we daar geen enkele vlucht samen hebben gelost. Daarnaast is dit een lastig 
onderdeel, want om daar iets over te kunnen zeggen moet je die verliezen goed bijhouden 
en dat gebeurt in praktijk niet. Jaap van Doormaal heeft een poging gedaan dat in kaart te 
brengen. Ook dat is toegevoegd aan de stukken. 
We hebben de stukken uitgebreid besproken met de commissies. En wat het meest opvalt is 
dat er geen opvallende veranderingen zijn. Als we samen lossen of apart, het grootste effect 
op de uitslag komt toch vooral door andere oorzaken: wind, massa, het weer op de vlieglijn.  
Zoals een van de commissieleden het treffend opmerkte: vooral de scherpe randjes gaan er 
vanaf als we samen lossen. Er is meer spreiding, vroege duiven vallen in het hele werkgebied 
en niet vooral op een kluitje in een specifieke regio. Sportief gezien is dat gunstig, behalve 
als je gewend bent om meer vroege duiven te klokken dan ‘jouw deel’ is natuurlijk. Daarom 
begrijpen we ook dat de weerstand uit de ‘duivenbolwerken’ in onze afdelingen groter is dan 
daarbuiten. 
 
Hoe verder?  
We hebben gemerkt dat in seizoen 2020 we vooral enthousiaste reacties kregen op het feit 
dat we als voorzitters het voortouw hebben genomen met het corona-protocol. Met succes, 
want we konden snel weer vliegen. Ook later hebben we als duivensport veel ruimte 
gekregen omdat we een goed protocol hadden, ook in 2021. Heel veel sporten en hobby’s 
hebben letterlijk stilstand gehad, wij hebben eigenlijk gewoon kunnen vliegen. Het sociale 
aspect in de verenigingen was natuurlijk wel minimaal en misschien waren er daarom 
liefhebbers die zich helemaal gestort hebben op het uiten van hun ongenoegen. In 2021 was 
dat weer als vanouds. In plaats van met elkaar de schouders zetten onder sportplezier, 
wordt er energie gestoken in negatief zijn. We zien dat ook terug in de bestuurlijke setting. 
Er treden 3 ervaren bestuurders terug in afdeling 11, waardoor het bestuur straks alleen nog 
op de winkel mag passen. Deze drie mannen hebben zich jarenlang belangeloos ingespannen 
voor de afdeling en hebben na zoveel jaar trouwe dienst besloten om te stoppen. Ook hier 
moeten we dus om ons heen kijken. Proberen we een nieuw voltallig bestuur te krijgen?  
Of richten we ons op een gezamenlijk bestuur voor afdeling 10 & 11 samen? Het is aan de 
verenigingen om zich uit te spreken en met kandidaten te komen. 
 
De voordelen voor gezamenlijk vervoeren en besturen zijn duidelijk, sportief gezien zijn we 
er echter nog niet. Daarom stellen we een keuze uit twee opties aan de orde, ons 
bestuursvoorstel voor hoe we samen verder gaan. De keuze die onze vergaderingen 
daarover maken zal bepalen hoe we de komende jaren vliegen. Spreek er dus goed over in 
de vereniging. Draai er niet omheen, ook niet als het gaat over de eigen vereniging. Besef 
hierbij dat we met elkaar moeten onderkennen dat het niet meer is zoals vroeger. Met 
elkaar willen we een duivensport inrichten die toekomst heeft, betaalbaarheid en 
organisatiekracht zijn daarbij de belangrijkste pijlers.  
 
Namens de besturen van afdelingen 10 & 11 
 
Rene Dalmolen  -voorzitter afdeling 10 
Wiebren van Stralen -voorzitter afdeling 11 


