
 
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 18 november 2022 in zaal Hofsteenge te Grolloo, aanvang 20:00 uur. 
Inloop is vanaf 19:30 uur.  
 
Agenda 

1. Opening en voorwoord door de voorzitter 
 

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

3. Notulen van de Algemene vergadering 4 maart 2022; vaststellen (zie bijlage 3) 
 

4. Ingekomen stukken/mededelingen; informatief 
a. De vereniging 0329 Vol Spanning Veenoord heeft zich voor het vliegseizoen 2022 

opgeheven vanwege weinig leden. De afdeling heeft nu 45 verenigingen.  

b. De gratis prijzen van de attractievlucht uit Helmstedt liggen klaar op deze ALV. 

Verenigingen met leden die een gratis prijs hebben gewonnen wordt gevraagd deze mee 

te nemen. Ze kunnen in de pauze of na de vergadering worden opgehaald naast de 

bestuurstafel. Verder wordt aangegeven welke leden een geldbedrag hebben gewonnen. 

(zie bijlage 4a en b) 

c. Op 9 november toegevoegd ingekomen stuk m.b.t. het genomen besluit op 4 maart 

2022 tot het wijzigen van de Statuten:  

Er kwam op 9 november bericht van de notaris die de Statutenwijziging notarieel gaat 

bekrachtigen (artikel 34.6 huidige Statuten), dat er niet is voldaan aan de vereisten die 

nodig zijn voor een statutenwijziging. Op grond van de notulen van de  ALV van 4 maart 

2022 kunnen de statuten niet gewijzigd worden; er was namelijk geen tweederdedeel  

van de afgevaardigden aanwezig. (Zie notulen punt 12 voorstel 1) De notaris geeft aan, 

dat er een nieuwe ALV gehouden moeten worden. Indien dan het twee derde deel weer 

niet gehaald wordt, zal tussen de 1-3 weken daarna een nieuwe vergadering moeten 

worden gehouden. 

Bij voldoende afgevaardigden willen we deze vergadering het besluit van 4 maart 

bekrachtigen. We doen dan ook een oproep aan verenigingen om afgevaardigden te 

sturen, zodat er minimaal twee derde van de afgevaardigden aanwezig zijn. Dan is het 

niet nodig om een volgende vergadering uit te schrijven tussen de 1-3 weken. 

Voor de volledigheid zijn de gewijzigde Statuten, zoals ze op 4 maart zijn vastgesteld, 

als bijlage toegevoegd. (zie bijlage 4c)  



 

5. Bestuursverkiezing; besluitvormend 
Graag willen we de vacature invullen die is ontstaan door het vertrek van Hendri Zwiep.  
Hendri heeft zich teruggetrokken uit de duivensport en zodoende ook uit het bestuur van de 
afdeling. Graag zien we, dat iemand met expertise op het gebied van ICT en administratie ons 
bestuur zou gaan versterken.  
Uiteraard hebben we om ons heen gekeken om zo iemand te vinden, waarna Chris Niks is 
gepolst of hij belangstelling heeft. Hij heeft daar positief op gereageerd en zijn vereniging 
heeft hem voorgedragen voor de vacature. Chris is 32 jaar jong en woont in Musselkanaal en 
is lid van 0320 P.V. de Kanaalstreek, Tweede Exloërmond.  
 
Het is mogelijk om als vereniging tegenkandidaten voor te dragen voor uiterlijk 11 november 
via bestuur@npoafdeling10.nl  
 

Statuten artikel 18.1  
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. NPO Ledenraad; informatief als input voor de kiesmannen (de stukken worden door de 

NPO via Op de Hoogte verspreid) 
 

7. Terugblik vliegseizoen 2022 qua financiën en vervoer; informatief 
 

8. Samenwerking afdelingen 10 en 11; informatief (zie bijlage 8a en 8b) 
 

9. Verenigingsvoorstellen; informatief (zie bijlage 9) 
 

10. Sluiting van de vergadering 
 
Bijlagen 
De bijlagen hebben het nummer van het agendapunt waar het bij hoort.  
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland 

 

 

mailto:bestuur@npoafdeling10.nl


 
 

 

 

MACHTIGINGSBRIEF  

Voor de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2022 

 

De postduivenvereniging: ..................................................................Nr. ................ 

Plaats: ............................................................................. 

Aantal leden: ………………………………………………… 

 

Machtigt de afgevaardigde (naam): ............................................................................ 

en reserve afgevaardigde (naam): ………………………………..…………………….. 

 

namens haar het woord te voeren op de ledenvergadering van zaterdag 18 november 2022  

 

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

 

                                                       bestuurslid: ................................................ 

 

De machtigingsbrief moet worden ondertekend door twee bestuursleden niet zijnde de 

afgevaardigde voor deze vergadering. 

Eventuele mededelingen van de vereniging kunnen hieronder vermeld worden: 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 4 maart 2022 bij Café Restaurant Hofsteenge in Grolloo 
(Zie voor meer informatie de agenda en de bijlagen. Besluiten zijn in de notulen onderstreept.) 
 

1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter René Dalmolen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

• Hij geeft aan, dat het een gekke tijd is waarin we van Coronacrisis naar de andere crisis gaan. 
Zo is het de vraag in hoeverre de oorlog in Oekraïne effect zal hebben op de duivensport. 
Verder raakt de vogelgriep onze sport met uitbraken in Noordoost Groningen. Voor mensen 
die het treft is het heel vervelend. We hopen, dat het snel voorbij gaat. 

• Er spelen momenteel vragen over nieuwe regels rondom het enten tegen Paramixo. Vorig 
jaar ging administratief gezien niet alles helemaal goed. Het enten gebeurt door een 
dierenarts of door een assistent. Over hoe het onder de nieuwe regels zit met het enten door 
een assistent, hebben we pasgeleden aan de NPO gevraagd; de reactie moet nog komen. 

• De heer Braun doet ons de groeten. Hij is afwezig vanwege het vieren van zijn 84e verjaardag. 

• De voorzitter vraagt om via een moment van stilte onze gedachten te laten gaan naar leden 
die in het afgelopen jaar zijn overleden. 

 
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen  

Er zijn afgevaardigden aanwezig van 30 van de 46 verenigingen, namelijk van: 

0102 de Koeriers; 0109 de Marnevliegers; 0110 de Noordpoolvliegers; 0115 de Postduif; 0116 

Expresse; 0125 de Vredesduif; 0151 de Trekkers; 0155 de Olle Witte; 0157 Naar Huis; 0301 de 

Vliegers; 0303 de Luchtbode; 0305 Steeds Sneller; 0308 de Reisduif; 0316 de Toekomst; 0318 The 

Flying Dutchman; 320 de Kanaalstreek; 0328 Hoogeveen; 0331 Klazienaveen; 0339 Steeds Sneller; 

0342 de Valk; 0347 de Ruimtevaarders; 0349 de Snelle Thuiskomst; 0350 de Stormvogels; 0353 de 

Uiver; 0356 de Stormvogels; 0362 de Vechtevliegers; 0402 de Vechtvogels; 0415 de Luchtpost; 0429 

Nieuwleusen; 0431 de Streekvliegers. 

Afgevaardigden afwezig van: 

0101 de Blauwe Doffer mkg; 0113 de Luchtbode; 0118 Groningen Vooruit; 0131 de Zwaluw mkg; 

0132 de Vriendenkring; 0136 de Trouwe Duif; 0137 de Trouwe Duif mkg; 0138 de Trouwe Duif mkg; 

0153 WPV mkg; ; 0307 Vitesse; 0309 de Hunevliegers; 0315 Vrije Vogels; 0329 Vol Spanning; 0334 

Zwartemeer mkg; 0336 Snelle Wieken mkg; 0352 de Vredesduif 

 
3. Verslag van de Algemene vergadering 12 november 2021 

De afgevaardigde van 0415 Luchtpost Ommen ziet graag een aanvullende tekst bij agendapunt 9.6. 
Afgesproken wordt om op te nemen: “Hij zegt, dat het voorstel een “bom legt” onder het 
voortbestaan van hun vereniging en dat het bestuur voorbij gaat aan het beleidsplan van de NPO met 
betrekking tot het bestaansrecht van verenigingen”. 
Notulen van de Algemene ledenvergadering wordt met aanvulling vastgesteld. 
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4. Ingekomen stukken/mededelingen 
De voorzitter doet de volgende mededelingen: 

a. Vereniging 0415 Luchtpost Ommen heeft een brief gestuurd met betrekking de notulen; deze 
is net behandeld bij de notulen.  

b. Er is een brief binnen gekomen van de vereniging 0349 de Snelle Thuiskomst Roden. Deze 
komt aan de orde bij agendapunt 11 NPO Ledenraad. 

c. Er is overleg geweest met de Jeugdcommissie over het breder trekken dan alleen jeugd en 
meer een club te zijn die de sport aanjaagt. “Welke mensen wil je aanspreken en hoe ga je 
die te benaderen?” Er zal een aantal mensen worden benaderd om mee te participeren.  

d. Op de Algemene Ledenvergadering van afdeling Friesland’96 bleek er minder animo te zijn 
tot samenwerken dan bij ons. We hopen, dat ze tot inkeer komen. Als besturen blijven we de 
samenwerking in tact houden. Zo is het vliegprogramma vastgesteld in overleg met het 
bestuur van afdeling Friesland’96 en met de NPO. 

 
5. Bestuursverkiezing 

Van de bestuursleden zijn Pieter Gast en Marcel Jager volgens rooster aftredend en stellen zich 
opnieuw beschikbaar. Er zijn door de verenigingen geen tegenkandidaten voorgedragen.  
Pieter Gast en Marcel Jager worden bij acclamatie en onder applaus herkozen. 

 
6. Jaarverslag 2021 

De secretaris loopt kort het jaarverslag door. Vanuit de zaal zijn er geen vragen of opmerkingen over 
het jaarverslag. Het jaarverslag 2021 wordt met applaus vastgesteld. 
 

7. Afdeling 10 Jaarrapport 2021 
De penningmeester geeft een toelichting op het Jaarrapport 2020-2021: 

• Daling van het aantal duiven is lager dan de daling van het aantal leden. 

• Er was sprake van 3 cent afdracht per ingekorfde duif aan de NPO. 

• Geen groot onderhoud op opleggers en aanhangwagens gepleegd. Er is een inventarisatie 
gedaan met betrekking tot vervoersmiddelen en dat leidt tot hoger budget onderhoud. 

• Geen meerjarig investeringsbegroting opgesteld in 2021; dat komt in 2022 aan de orde. 

• Vrachtprijzen zijn drie weken geleden vastgesteld; dus voordat de oorlog begon. Het is 
afwachten hoe dat uitpakt voor de dieselprijzen. Verwachting is nu, dat we met de 
vrachtprijzen door kunnen gaan, er is rekening gehouden met 13% verhoging.   

• Het zou mooi zijn als het bestemmingsbedrag Jeugdfonds wordt gebruikt waarvoor bedoeld. 

• Afschrijving van vervoersmiddelen daalt dit jaar naar €18000. Om voldoende budget te 
hebben voor aanschaf nieuw materiaal, doet de kascontrolecommissie het voorstel om voor 
herinvestering een afschrijving aan te houden van €40000.  

• NPO werkt aan certificering van het wagenpark. We weten niet of op basis van certificering 
investeringen nodig zijn. De bedoeling is om een meerjarenbegroting te maken qua vervoer. 

• Verschuiving van budgetten feestavond en vrijwilligersavond van algemeen naar vervoer om 
meer evenwicht te krijgen tussen algemene kosten en vluchtgelden. 

• Streven is, net als voor het overall resultaat, het behalen van een 0+ resultaat per discipline 
na toepassing van de afschrijving. Zo zijn trainingsvluchten relatief duur, maar vangen andere 
jonge duivenvluchten dit weer op. Vrachtprijzen marathon zijn gelijkgetrokken met afdeling 
11; zouden vanuit dit streven iets duurder moeten zijn. 

 Er komen verder geen reacties uit de zaal op de toelichting. 
Het Afdeling 10 Jaarrapport 2021 wordt vastgesteld. 
 

8. Verslag kascommissie m.b.t. het Jaarrapport 2021 
Harry Kicken doet verslag van de kascommissie. Nu de afschrijving mindert, doet hij de oproep om 
met een investeringsplan te werken en zo in de toekomst voldoende te kunnen investeren in het 
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vervoer. Hij geeft aan dat er kennis nodig is van welke eisen in de toekomst aan het vervoer worden 
gesteld en welk budget daarvoor nodig is. Hij vindt voorzichtigheid bij het verminderen van de 
afschrijving op z’n plaats. 
Harry besluit met, dat we als commissie een plezierig onderzoek hebben gehad en we bedanken de 
penningmeester daarvoor. 
 

9. Decharge verlenen aan het bestuur 
Er wordt onder applaus decharge verleent aan het bestuur. 
 

10. Begroting 2022 
Er komen geen vragen vanuit de zaal over de begroting.  
De begroting 2022 is akkoord. 
 

11. NPO ledenraad 12 maart 
De stempunten die op de Ledenraad aan de orde komen worden langs gelopen aan de hand van de 
gestuurde lijst, waarin aangeven is hoe de kiesmannen per stempunt willen stemmen. 
Bij een aantal stempunten wordt een toelichting gegeven door de voorzitter. 

• Met betrekking tot financiële stempunten heeft penningmeester Frans Weggers een aantal 
vragen gesteld aan de NPO. Naar aanleiding van de reactie wordt de stem nog bepaald. 

• Als het gaat om het marathonprogramma hebben we als bestuur reacties van leden 
gekregen met argumenten. De uitslag bleek fiftyfifty voor het voorgestelde Nationale 
programma en het voorstel van het afdeling 9. We hebben als bestuur nog met een aantal 
mensen gesproken en vonden de argumenten voor het Nationaal programma goed 
onderbouwd, zodat we tegen het voorstel van afdeling 9 stemmen en voor het Nationaal 
programma middaglossingen met één ochtendlossing. (Trouwens per abuis stond dit 
verkeerd in de gestuurde lijst.) 

• We zijn ervoor, dat er bij de gedragscode mogelijkheden komen om door te pakken als nodig. 

• Met betrekking tot het voorstel Eerlijk spel hebben we als bestuur samen met afdeling 11 
een amendement ingediend over de samenwerking NP bestuur en WHZB-TBOTB.  
In het voorstel wordt een minimum van 150 leden aangegeven voor vlieggebieden, waaruit 
punten worden gehaald voor Nationale kampioenschappen Vitesse en Midfond.  
Het blijkt een voordeel om een NPO bestuurder in ons midden te hebben, want Menko 
Rittersma geeft een toelichting op het voorstel. Hij geeft aan, dat het NPO bestuur het 
belangrijk vinden om belangrijke zaken samen op te pakken met de afdelingen, o.a. eerlijk 
spel. In overleg met de afdelingen is het voorstel van concept geworden tot wat er nu op 
tafel ligt.  
Een onderdeel daarvan zijn nationale vlieggebieden. Bij minimaal 150 leden in een 
vlieggebied blijkt ongeveer 65% deel te nemen aan de vluchten; een kleine 100.  
Voor de dagfond is geredeneerd, dat de vlieggebieden in ieder geval zo groot zijn als de 
kleinste afdeling. Voor onze afdeling gelden zo twee vlieggebieden op de dagfond, namelijk 
Noordelijk en Zuidelijk deel.  
Vanuit de zaal komt de opmerking naar hoe je vlieggebieden vertaalt naar eerlijk spel, want 
hoe kleiner de rayons hoe eerlijker het spel. Bij onze rayonindeling is daardoor het 
uitgangspunt smalle rayons. 
Pierre Berghuis als lid van de commissie rayonindeling geeft aan: “Ik mis wel in het voorstel 
NPO dat vlieggebieden die je breder maakt, het oneerlijker maakt. Leden kunnen daardoor 
afhaken.” 
Voorzitter René geeft aan, dat het voorstel Eerlijk spel breder is dan nationale vlieggebieden 
en hij noemt de onderdelen ervan op. Hij constateert op basis van de reacties, dat er geen 
groot bezwaar is tegen het voorstel Eerlijk spel. 
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12. Bestuursvoorstellen 
 
Voorstel 1.  
Het vaststellen van de volgende aangepaste reglementen 

a. De Statuten (bijlage 5b) 
b. Het Huishoudelijk reglement (bijlage 5c) 
c. Het Reglement Vervoer en Lossingen afdelingseigen aanvullingen (bijlage 5d) 

 
De voorzitter geeft aan, dat voor een Statutenwijziging er twee derde van de afgevaardigden 
aanwezig moeten zijn. Er zijn 30 verenigingen aanwezig en dat zou qua afronding net niet genoeg 
zijn. Formeel gezien zou er in de tweede of derde week na deze vergadering een Algemene 
ledenvergadering moeten worden uitgeschreven om over de Statutenwijziging te kunnen stemmen.  
De vergadering meent de afronding positief uit te laten vallen en het voorstel tot vaststellen van de 
aangepaste statuten nu ter vergadering te behandelen.  
 
De heer Jan Westen vertelt namens de werkgroep, dat op en na de Algemene Ledenvergadering van 
12 november 2021 zich zes mensen hebben opgegeven voor de werkgroep die de reglementen gaat 
aan te passen. Dat zijn Jan Westen, John Folkers, Harry Kicken, Ton de Vries en namens het bestuur 
Marcel Jager en Gurbe van der Schaaf. 
De opdracht van het bestuur aan de werkgroep is om de Statuten, het Huishoudelijk reglement en 
het Reglement Vervoer en Lossingen beter aan te laten sluiten bij die van de NPO, bij de huidige 
praktijk en bij de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
De taken die uit de opdracht voortkomen zijn onderling verdeeld en ieder heeft er thuis naar 
gekeken, waarna de diverse stukken zijn gedeeld. 
De werkgroep is daarna bij elkaar gekomen om de stukken door te nemen en bij te stellen. 
Al met al is het een kort en goed traject geweest. 
 
De voorzitter geeft aan, dat er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen 
over de drie reglementen en stelt voor om ze vast te stellen. Dat dit unaniem is, maakt de 
vergadering duidelijk door te applaudisseren. 
De aangepaste Statuten, Huishoudelijk reglement en Reglement Vervoer en Lossingen worden 
vastgesteld. 
 
De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor hun inzet en prima werk. Hij vertelt, dat de 
leden doorgegeven hebben zelf geen attentie hoeven te krijgen, maar zien liever dat er een bedrag 
gestort wordt op giro 555-Oekraïne. 
 
Voorstel 2 
Om bij de rayonindeling op de Vitesse (oud en jong) de rayonindeling te hanteren van N3-Z3. 
Wordt het voorstel verworpen, dan wordt de Vitesse vervlogen in N4-Z4, zoals besloten op de ALV 
van 12 november 2021. 
 
De voorzitter geeft aan, dat bij de rayonindeling N4-Z4 twee rayons in ondertal komen volgens de 
peildatum van één februari jl. We hebben daardoor als bestuur gemeend om voor de vitesse N3-Z3 in 
stemming te brengen. Deze rayonindeling voldoet ruimschoots aan het uitgangspunt van minimaal 
100 vliegende hokken per rayon. De aantallen hokken worden gepresenteerd bij N4-Z4 en N3-Z3.  
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De voorzitter vraagt de zaal om reacties over N3-Z3. 

• Afgevaardigde van 0301 de Vliegers Annen stelt voor om het te houden zoals het is en te 
evalueren in het najaar. 

• Afgevaardigde van 0415 de Luchtpost Ommen heeft het bestuur over de rayonindeling een 
brief geschreven. Hij verwoord wat er in staat en benoemd dat het amper drie maanden 
geleden is, dat het besluit genomen is om N3-Z3 te spelen op de vitesse. Zijn voorstel is om 
niet N3-Z3, maar N2-Z2 in stemming te brengen, want daarmee kun je nog jaren verder. 

• Afgevaardigde 0356 de Stormvogels Ter Apel zegt dat N3-Z3 voor dit seizoen zo zou moeten 
blijven voor ons als afdeling. Dan geef je verenigingen de tijd om over N2-Z2 na te denken. 
Zolang we van één losplaats spelen kan elke rayonindeling. Voor mij is N2-Z2 niet nodig. 

• Lid van de rayoncommissie Pierre Berghuis sluit zich daarbij aan. 

• Afgevaardigde 0328 Hoogeveen zou graag zien, dat van beide rayonindelingen N3-Z3 en N2-
Z2 uitslagen worden gemaakt. 

De voorzitter zegt, dat we nu nog door kunnen met N3-Z3 als vlieggebieden, want ze voldoen aan de 
eis van 150 leden per vlieggebied. Daarnaast voldoet N4-Z4 niet aan ons uitgangspunt van 100 
hokken per rayon. 
Het besluit wordt genomen om de vitesse te vervliegen in N3-Z3. 
De voorzitter oppert, dat als het in de toekomst nodig is, we uitslagen zouden kunnen laten maken 
van N2-Z2 die tellen voor de Nationale kampioenschappen naast N3-Z3 die tellen voor de 
afdelingskampioenschappen.  
 
Voorstel 3 
Het vaststellen van de kampioenschappen 2022 
De kampioenschappen passend bij rayonindeling N3-Z3 wordt aangenomen. 
 
Voorstel 4 
Dat oude duiven mee te kunnen doen op de jonge duivenvluchten in de weken 29, 30 en 31.  
 
Dit is een later aan de agenda toegevoegd voorstel.  De vereniging 0349 de Snelle Thuiskomst 
attendeerde op informatie bij het Nationaal vliegprogramma over het eventueel meedoen van oude 
duiven tijdens jonge duivenvluchten. Daarna is dit bestuursvoorstel gecommuniceerd naar de 
verenigingen.  
De motivatie is dat de vervoerscapaciteit het in die weken toelaat. Dat is niet het geval op 
trainingsvluchten jonge duiven en tijdens het oude duivenseizoen. Deze drie vluchten tellen voor 
oude duiven niet mee voor afdelingskampioenschappen. In week 32 start de natour. 
Het voorstel wordt positief ontvangen, zodat wordt besloten om in de weken 29, 30 en 31 oude 
duiven mee kunnen worden gedaan op de jonge duivenvluchten. 
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13. Verenigingsvoorstellen 
De voorzitter geeft een verdere uitleg bij het preadvies bij de beide verenigingsvoorstellen. 

• Het voorstel van 0102 De Koeriers, Bedum over de datum van de laatste vlucht past bij het 
vastgestelde vliegprogramma.  

• Bij het voorstel van 0318 The Flying Dutchman, Emmen om met Methode Snel een 
gezamenlijk schaduwuitslag te maken samen met afdeling 11, zegt de voorzitter dat 
methode SNEL niet is opgenomen in het voorstel Eerlijk spel waarover de Ledenraad een 
besluit neemt. Verder blijkt een schaduwuitslag met methode SNEL een behoorlijke 
kostenpost. 

 
13a Rondvraag 

• Afgevaardigde 0110 de Noordpoolvliegers Uithuizen spreekt zijn zorg uit over de uitbraken 
van vogelpest in Groningen en vraagt zich af wat er gaat gebeuren met betrekking tot het 
vliegen met duiven. 
De voorzitter zegt, dat het vliegprogramma volgens planning wordt gestart. Verder gaan we 
in overleg met gedupeerden over hoe we als afdeling kunnen faciliteren met betrekking tot 
vluchten en kampioenschappen. De duiven mogen bij huis wel losgelaten worden, maar ze 
mogen niet worden vervoerd.  

• Afgevaardigde van 0350 de Stormvogels Zandpol vraagt of er contact is met afdeling 
Friesland’96 over de attractievlucht vanuit Helmstedt.  
De voorzitter geeft aan, dat er wel contact is. Leden van afdeling 11 kunnen eraan meedoen. 
Hij vertelt ook, dat er propaganda komt rondom de vlucht. 

  
14. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inzet en dat we terug kunnen zien op een goede 
vergadering. 
 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland 
 
Ondertekening: 04-10-2022 
René Dalmolen      Gurbe van der Schaaf 
voorzitter      secretaris 
 
 
 
Frans Weggers:      Pieter Gast: 
Penningmeester 
 
 
 
 
Gerald Ensing:      Marcel Jager: 
 
 
 
 
Edwin Schuiling:     Aard Bakker: 
 



 

 

 
Overzicht van de geldprijswinnaars afdeling 10 
 
Hieronder staat in het overzicht welke liefhebbers welk bedrag hebben gewonnen. 
We feliciteren deze liefhebbers met hun gewonnen geldprijs. 
De bedragen worden overgemaakt naar de bankrekening van de vereniging met het verzoek 
het uit te keren aan de betreffende liefhebber(s). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Commissie Helmstedt 
 

winnaar geldprijs vereniging 

Comb. Grofsmid/Boddema € 250,= 0131 

Jan Westen € 250,= 0356 

Ineke Meijer € 100,= 0131 

Comb. C.& G. Koopman € 100,= 0350 

R. Popkes € 50,= 0301 

W. Stegen € 50,= 0353 

Ricardo Feeburg € 25,= 0136 

Henk Strijker € 25,= 0331 

J. Hollemans € 15,= 0349 

Comb. A. en R. Mink € 15,= plus € 60,= plus € 25,= 0331 

J. Strootman € 20,= 0137 

Klaasje van der Haar € 20,= 0431 

Geert ter Veen € 40,= 0137 

B. Engels € 40,= 0334 

Comb. Stel & Roelofs € 15,= 0155 

Berend Timmerman € 15,= 0431 

Hans Cordes € 25,= 0137 

Dennis Kroes € 40,= 0331 

 
 



 

 

Helmstedt gratis prijzen en petjes deelnemers 
 
Hieronder leest u hoeveel liefhebbers van een vereniging hebben meegedaan met Helmstedt. We 
willen als commissie de deelnemers heel erg bedanken. Het was natuurlijk voor ons als commissie 
afwachten hoeveel animo er zal om mee te doen. 
 
We vragen de afgevaardigde van betreffende verenigingen om de petjes en prijzen voor de leden van 
hun vereniging mee te nemen; een combinatie krijgt twee petjes. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Commissie Helmstedt 

 

ver. 
aantal 

deelnemers 
aantal 
petjes* 

aantal 
prijzen 

Prijzen 

0101 1 1 1 Pro Bacterial AIDI: G.C.Brouwer 

0102 6 7   

0110 1 1   

0116 1 1 1 Gert-Jan Beute bak: A Mekel 

0125 7 9 2 
bon Eijerkamp: Comb. Muurman-Jager 
zak voer AIDI: Bert Flik 

0131 9 11 1 artikel Jaap Koehoorn: A. Keizer 

0132 2 3   

0136 9 11 2 
Gert-Jan Beute bak: Comb. Geert&Leandra Munnik 
boek Dorus de doffer: Comb. Ackermann & Strootman 

0137 5 5 2 
zal voer AIDI: J. Strootman 
Condition Booster AIDI: B. Hartman 

0151 1 1   

0153 2 2   

0155 7 10 2 
Chelats AIDI: Comb. Hilbrands en Zn 
Gert-Jan Beute bak: Comb. Stel & Roelofs 

0157 1 1   

0301 10 10 4 
2x zak voer AIDI: Peter Haak en J. Suurd; 
Gert-Jan Beute Bak: B. Haaijer 
Calcium Forte AIDI: Fr. Rozenveld 

0303 3 3   

0316 1 2   

0318 1 1   

0320 10 11 1 artikel Jaap Koehoorn: A. Klok 

0328 10 14 3 
2x zak voer AIDI Jan Kriekjes en Comb. Liezen-van de Belt 
2x Gert-Jan Beute bak: Comb. Zwiep-Kikkert en K. Kiekebelt 

0331 6 8 1 Pro Bacterial AIDI: Dennis Kroes 

0334 1 1   

0339 9 10 1 boek Dorus de doffer: J. Kroezen 

0349 9 10 1 voerbon Tjipke Rottine: J Steenbergen 



 

 

ver. 
aantal 

deelnemers 
aantal 
petjes* 

aantal 
prijzen 

Prijzen 

0350 13 16 2 
zak voer AIDI: H. Mensen Jr. 
Condition Booster AIDI: A.J. Wemmenhove 

0353 1 1   

0356 8 12 2 
voerbon Tjipke Rottine: Comb. Keizer-Manning 
Gert-Jan Beute bak: Comb. V. Dijken- v/d Spek 

0431 14 14 5 

bon Eijerkamp: Berend Timmerman 
zak voer AIDI: Klaasje van der Haar 
Chelats AIDI: Bert Bloemert 
Gert-Jan Beute bak: Peter van der Haar 
Calcium Forte AIDI: Bert Jansen 

 



 
 
 
 
 
 
 
STATUTEN 
 
AFDELING NOORD - OOST - NEDERLAND 
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STATUTEN 
 
NAAM EN ZETEL 
Artikel1 
De vereniging draagt de naam: "POSTDUIVENVERENIGING AFDELING NOORD-OOST"  
Zij heeft haar zetel in de gemeente Vlagtwedde. 
De vereniging wordt verder in deze Statuten en in de Reglementen aangeduid als: de Afdeling 
De vereniging maakt als Afdeling onderdeel uit van de vereniging Nederlandse Postduivenhouders 
Organisatie, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Veenendaal. Deze 
laatstgenoemde vereniging wordt verder in deze Statuten en in de Reglementen aangeduid als N.P.O 
 
DUUR EN VERENIGINGSJAAR. 
Artikel2 
1. De afdeling is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het verenigingsjaar loopt van oktober één december tot en met september dertig november. 

 
DOEL  
Artikel3 
De Afdeling stelt zich overeenkomstig de Statuten N.P.O. ten doel: 
het bevorderen  en doen  bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met 
postduiven in de ruimste zin van het woord. 
De Afdeling tracht dit doel te bereiken door: 
a. het uitvaardigen van uniforme reglementen en voorschriften; 
b. het eerbiedigen van ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,  ras en geslacht; 
c. het treffen of doen treffen van organisatorische voorzieningen; 
d. het onderhouden van betrekkingen met derden in daartoe geëigende gevallen; 
e. het geven van voorlichting en andere wettige middelen die voor  het doel bevorderlijk zijn. 
 
VERPLICHTINGEN JEGENS DE N.P.O. 
Artikel4 
De afdeling is verplicht: 
1. Statuten en Reglementen N.P.O., besluiten Bestuur van de N.P.O. en-Algemene Vergadering 

N.P.O. alsmede de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak na te leven; 
2. De belangen van de N.P.O. van een van haar organen  of van de duivensport in de ruimste zin 

van het woord niet te schaden; 
3. Alle overige verplichtingen, welke de N.P.O. in naam van haar Leden aangaat of welke uit hef 

lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen; 
4. Geen bepalingen in hun Statuten en Reglementen op te nemen, die strijdig zijn met Statuten, 

Reglementen en besluiten N.P.O. 
 
LEDEN-BEGUNSTIGERS 
Artikel 5 

1. De Afdeling kent Leden Basisverenigingen, Basisleden, Jeugdleden, Ereleden, Leden van  
Verdienste  en  Begunstigers.  

2. Een Basislid is een natuurlijk persoon van achttien jaar of ouder, die is opgenomen in het 
ledenregister van een Basisvereniging (Statuten NPO artikel 8). 

3. Leden Basisverenigingen van de Afdeling zijn die verenigingen die vallen onder het bepaalde in 
Statuten N.P.O.  

4. Basisverenigingen leggen hun Statuten, Reglementen en werkgebied ter goedkeuring voor aan 
het Bestuur Afdeling. 

5. Aanmelding van een lid Basisvereniging geschiedt schriftelijk bij Bestuur Afdeling. Bestuur 
Afdeling beslist over toelating, met inachtneming van het bij Huishoudelijk Reglement N.P.O. 
geregelde betreffende overgang en oprichting nieuwe Basisvereniging en het bij Huishoudelijk 
Reglement Afdeling geregelde betreffende werkgebied.  
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6. Bestuur Afdeling kan aan toelating voorwaarden verbinden. 
a. Tegen weigering tot toelating of tegen gestelde voorwaarde staat beroep open bij 

Algemene Vergadering Afdeling. 
b. Geen beroep is mogelijk bij strijdigheid met goedkeuring werkgebied Afdeling door N.P.O. 

of met geldende grensafspraken en/of afspraken betreffende overgang. 
7. Verkrijgbaar lidmaatschap Afdeling houdt in verkrijging Lidmaatschap N.P.0. . _ 

 
JEUGDLEDEN 
Artikel 6 
1. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt 

voor aanvang van het verenigingsjaar en aan wie door een Lid Basisvereniging toestemming is 
verleend deel te nemen aan de activiteiten van N.P.O., Afdeling en Basisvereniging. 

2. Jeugdleden zijn geen leden in de zin van de wet. 
 
ERELEDEN VAN VERDIENSTE 
Artikel 7 
1. De Afdeling kan aan de N.P.O. natuurlijke personen voordragen voor benoeming zowel voor het 

Erelidmaatschap van de N.P.O. als wel het - lidmaatschap van Verdienste van de N.P.O. 
2. Ereleden van de Afdeling zijn natuurlijke personen, die door Bestuur Afdeling als zodanig zijn 

benoemd op voordracht van één of meer Leden Basisverenigingen, twee of meer kiesmannen 
Afdeling of van Bestuur Afdeling zelf. 
Leden van Verdienste van de Afdeling zijn natuurlijke personen, die door Bestuur Afdeling als 
zodanig zijn benoemd op voordracht van één of meer Leden Basisverenigingen, twee of meer 
kiesmannen Afdeling of van Bestuur Afdeling zelf. 

3. Een voordracht als bedoeld in de leden 1 en 2 dient schriftelijk te geschieden. 
 
BEGUNSTIGERS 
Artikel 8 
Begunstigers Afdeling zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de Afdeling 
schriftelijk verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage. Zij worden als zodanig erkend door 
Bestuur Afdeling en worden opgenomen in een register. 
 
GOEDKEURING STATUTEN EN REGLEMENTEN 
Artikel 9 
De Statuten en Reglementen van de Afdeling worden, onverlet de autonomie van de afdeling ten 
aanzien van hun eigendommen, eigen vervoer en eigen vliegprogramma, ter goedkeuring voorgelegd 
aan het bestuur N.P.O.  
 
WERKGEBIED 
Artikel 10 
Het werkgebied van de Afdeling, uitsluitend in Nederland gelegen, wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan Bestuur N.P.O. 
 
OVERGANG 
Artikel 11 
1. Overgang geschiedt in overeenstemming met het hieromtrent bepaalde in Statuten en 

Huishoudelijk Reglement N.P.O. 
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, streeft de Afdeling er naar voor de verschillende 

soorten van overgang grensafspraken en/of afspraken betreffende overgang te maken. 
 
EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 12 
Het lidmaatschap van Afdeling van de N.P.O. eindigt door opzegging, opheffing of ontzegging 
royement/ontzetting dan wel op door Statuten N.P.0. beschreven wijze.  
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Artikel 13 
Het lidmaatschap van Leden Basisverenigingen eindigt door opzegging, opheffing of ontzegging 
ontzetting dan wel op door Statuten N.P.O. beschreven wijze. 
 
Artikel 14 
Het lidmaatschap van een Basislid eindigt door overlijden, opzegging of ontzegging 
royement/ontzetting dan wel op door Statuten N.P.O. beschreven wijze . 
 
Artikel 15 
Het zijn van Erelid, Lid van Verdienste of Begunstiger van de Afdeling eindigt door overlijden, 
opzegging of ontzegging royement/ontzetting o p door Statuten N.P.O. - beschreven wijze.  
 
GELDMIDDELEN 
Artikel 16 
1. De inkomsten van de Afdeling bestaan uit: 

a. jaarlijkse bijdragen Afdeling contributies van Basisleden en Jeugdleden; 
b. bijdragen van Begunstigers; 
c. batige saldi verkregen uit door of vanwege de Afdeling  georganiseerde evenementen; 
d. vergoedingen verkregen door verlening van diensten door de Afdeling; 
e. eventuele verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten; 
f. andere wettig verkregen  baten. 

2. Basisleden en Jeugdleden betalen een jaarlijkse bijdrage contributie , waarvan de hoogte wordt 
vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling. 

3. Begunstigers betalen jaarlijks een bijdrage, waarvan de minimumhoogte wordt vastgesteld door 
Bestuur Afdeling. 

4. Bestuur Afdeling beheert het vermogen, voert de financiële administratie en brengt binnen zes 
maanden na afloop van ieder verenigingsjaar het financieel jaarverslag, tenminste bevattend 
een  balans en een staat van baten en lasten, over het afgelopen boekjaar  en een begroting voor 
het komende boekjaar uit en legt deze ter goedkeuring voor aan Algemene vergadering Afdeling. 

 
HET BESTUUR 
 
SAMENSTELLING BESTUUR AFDELING 
Artikel 17 
1. Bestuur Afdeling is opgedragen aan tenminste zeven en ten hoogste elf personen. 

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling en betreft een 
oneven aantal.  

2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Zij worden in functie 
gekozen. 

3. Bestuur Afdeling wijst uit zijn midden een tweede voorzitter, een tweede secretaris en een 
tweede penningmeester aan. 

4. Indien het aantal leden Bestuur Afdeling beneden zeven is gedaald, is Bestuur Afdeling slechts 
bevoegd lopende zaken af te handelen. In dit geval roept Bestuur Afdeling binnen twee maanden 
een Algemene Vergadering Afdeling bijeen, waarin in de vacatures wordt voorzien. 
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BENOEMING BESTUUR 
Artikel 18 
1. Bestuur Afdeling wordt benoemd voor een periode van drie jaar door Algemene Vergadering 

Afdeling uit de Basisleden op voordracht van tenminste één Lid Basisvereniging, twee kiesmannen  
Afdelingen of Bestuur Afdeling. 
Een rooster van aftreden wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. Bij tussentijdse 
benoeming in een vacature neemt het nieuw benoemde bestuurslid in het rooster van aftreden 
de plaats van zijn voorganger in. 

2. Bij stemmingen over benoeming en/of ontslag van leden Bestuur Afdeling worden besluiten 
genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Bij enkele kandidaatstelling geschiedt benoeming bij acclamatie. 
 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR AFDELING 
Artikel 19 
1. Bestuur Afdeling is belast met het besturen van de Afdeling op integere en transparante manier. 
2. Bestuur Afdeling is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Afdeling 
zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld aan derden verbindt. 

3. Voor het sluiten van de in lid 2 van dit artikel genoemde overeenkomsten is de goedkeuring van 
Algemene Vergadering Afdeling vereist. 

4. Bestuur Afdeling is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 
te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door Bestuur Afdeling worden benoemd, 
of door anderen. 

5. De in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden van Bestuur Afdeling worden nader geregeld 
bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. 

 
EINDE LIDMAATSCHAP BESTUUR AFDELING 
Artikel 20 
1. Lidmaatschap Bestuur Afdeling eindigt: 

a. na afloop van de periode genoemd in artikel 18, lid 1; 
b. door overlijden; 
c. door bedanken door Lid Bestuur Afdeling; 
d. indien Lid Bestuur Afdeling niet langer Basislid N.P.O. of Lid Afdeling is; 
e. door ontzetting; 

2. Royement/ontzetting wordt nader geregeld Reglement Rechtspleging in de Statuten N.P.O. 
artikel 15. 
 

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 21 
1. De Afdeling wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 

a. hetzij alle leden bestuur Afdeling gezamenlijk; 
b. hetzij twee leden gezamenlijk van het Dagelijks Bestuur; 
c. hetzij drie leden van Bestuur Afdeling waarvan één van het Dagelijks Bestuur Afdeling.  

2. Bestuur Afdeling kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan leden Bestuur Afdeling of aan 
derden om de Afdeling binnen de grenzen  van die volmacht  te vertegenwoordigen. 

 
ALGEMENE VERGADERING AFDELING 
 
SAMENSTELLING 
Artikel 22 
1. Algemene Vergadering Afdeling bestaat uit Bestuur Afdeling, stemgerechtigde leden van de 
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vergadering, overigens in deze Statuten  aangeduid als kiesmannen Afdeling. 
2. a.   Adviserende leden Algemene Vergadering Afdeling zijn leden van commissies en andere 

personen op uitnodiging en aanwijzing van Bestuur Afdeling; 
b. Adviserende leden Algemene Vergadering Afdeling hebben het Recht het woord te voeren. 

3. Stemgerechtigd zijn uitsluitend de kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling. 
 
BENOEMING KIESMANNEN AFGEVAARDIGDEN EN RESERVEKIESMANNEN AFGEVAARDIGDEN AFDELING 
Artikel 23 
1. De kiesmannen afgevaardigden dan wel reservekiesmannen afgevaardigden Afdeling 

vertegenwoordigen alle in artikel 5 van deze Statuten genoemde Leden. 
2. De kiesmannen afgevaardigden en reservekiesmannen afgevaardigden Afdeling worden voor de 

duur van één jaar benoemd door de Algemene Vergadering van de Basisverenigingen en per 
Algemene Vergadering Afdeling opgenomen in het kiesregister Afdeling na schriftelijke aanmelding 
via de machtigingsbrief ondertekend door twee leden van het bestuur secretaris van de 
Basisvereniging. 

3. Tot kiesmannen afgevaardigden en reservekiesmannen afgevaardigden Afdeling kunnen bij 
uitsluiting benoemd worden Basisleden; Elke kiesman afgevaardigde basisvereniging brengt zijn 
stem uit namens het aantal  Leden Basisvereniging; 

4. Het kiesregister afgevaardigden wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. 
 
BENOEMING KIESMANNEN AFGEVAARDIGDEN EN RESERVEKIESMANNEN AFGEVAARDIGDE N.P.O. 
Artikel 24 
1. Op de Algemene Vergadering Ledenraad N.P.O. wordt de Afdeling vertegenwoordigd door haar 

kiesmannen afgevaardigden dan wel reservekiesmannen  afgevaardigde N.P.O., als omschreven in 
Statuten N.P.O. 

2. Kiesmannen afgevaardigden dan wel reservekiesmannen afgevaardigde N.P.O. worden op de door 
Statuten en Huishoudelijk Reglement N.P.O. voorgeschreven wijze benoemd en bij secretaris 
N.P.O. aangemeld. 

3. Kiesmannen afgevaardigden dan wel reservekiesmannen afgevaardigde  N.P.O. brengen jaarlijks op 
Algemene Vergadering Afdeling verslag uit. 

 
BEVOEGDHEID  ALGEMENE VERGADERING  AFDELING  
Artikel 25 
Aan Algemene Vergadering Afdeling komen alle bevoegdheden toe, die  niet door de wet of deze 
Statuten aan Bestuur Afdeling zijn opgedragen. 
 
FREQUENTIE EN OPROEPING 
Artikel 26 
1. Tenminste twee maal per jaar wordt een Algemene Vergadering Afdeling gehouden. 
2. a. De jaarvergadering heeft plaats binnen zes maanden na einde verenigingsjaar; 
     b. In de jaarvergadering komen aan de orde:  

• het jaarverslag; 

• financieel verslag penningmeester Afdeling; 

• voorziening in eventuele vacatures; 

• samenstelling commissies; 

• voorstellen van Bestuur Afdeling, kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, aangekondigd 
bij de oproeping voor de vergadering; 

• rapportage door Kascommissie Afdeling inzake financiële jaarverslagen; 

• dechargeverlening Bestuur Afdeling. 
3. De oproeping geschiedt door Bestuur Afdeling door middel van een uitnodiging gericht aan 

Besturen Leden Basisverenigingen.  
4. De oproepingstermijn en de termijnen tot indienen van voorstellen en tot het stellen van 

kandidaten worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. 
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING A, FDELING 

Artikel 27 
1. Een buitengewone Algemene Vergadering Afdeling wordt belegd: 

a. indien een meerderheid van Bestuur Afdeling zulks nodig oordeelt; 
b. op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal kiesmannen of reservekiesmannen als bevoegd 

is tot het uitbrengen van een vijfde deel van de stemmen. 
2. Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst van een 

daartoe strekkend verzoek door Bestuur Afdeling uitgeschreven, bij gebreke waarvan de 
verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop Bestuur 
Afdeling de Algemene Vergadering Afdeling bijeenroept. 

 
TOEGANG EN OPENBAARHEID 
Artikel 28 
1. Toegang tot Algemene Vergadering Afdeling hebben naast de leden van de vergadering, genoemd 

in artikel 22 van deze Statuten, alle Begunstigers, Ereleden en personen, die door Bestuur 
Afdeling zijn uitgenodigd; 

2. De vergaderingen zijn openbaar met inachtneming van het gestelde in lid 4 van dit artikel.  
3. Geen toegang hebben Basisleden die geschorst zijn. 

Evenmin hebben toegang Basisleden aan wie een verbod tot bezoeken  van vergaderingen is 
opgelegd. Het in de laatste zin gestelde wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. 
e.e.a. geregeld in de Statuten NPO artikel 32 en 33. (Tucht- en Geschillen recht) 

4. Bestuur Afdeling of Algemene Vergadering Afdeling kunnen besluiten de vergadering besloten te 
verklaren. Een en ander wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. 

 
STEMMINGEN 
Artikel 29 
1. Algemene Vergadering Afdeling kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste de helft 

van de kiesmannen dan wel reservekiesmannen Afdeling blijkens de presentielijst ter 
vergadering aanwezig is. 

2. Indien niet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aantal kiesmannen of 
reservekiesmannen Afdeling aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken 
een tweede Algemene  Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige 
kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is besluiten te nemen over voor de vorige 
Algemene Vergadering geagendeerde onderwerpen punten. 

3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
4. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte  stemmen, tenzij de wet of 

deze Statuten anders bepalen. 
5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt hoofdelijk gestemd of door 
opsteking van stemkaarten, tenzij de voorzitter of de vergadering schriftelijke stemming wenselijk 
acht. Benoeming bij acclamatie is mogelijk. 

6. Indien een schriftelijke stemming verlangd is, benoemt de voorzitter  een stembureau van drie 
personen; het stembureau telt de stembiljetten, opent ze, stelt de geldigheid van iedere 
uitgebrachte stem vast en geeft de uitslag van de stemming. 

7. Ongeldig zijn stembiljetten, die: 
a. wel zijn uitgereikt, doch niet zijn ingeleverd; 
b. blanco zijn; 
c. zijn ondertekend; 
d. onleesbaar zijn; 
e. een persoon  niet duidelijk aanwijzen; 
f. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;  
g. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
h. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is; 
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i. op een andere wijze zijn beschreven dan door de voorzitter bepaald. 
8. a. Indien bij een schriftelijke stemming meer dan de helft der stemmen niet geldig is       

uitgebracht, wordt de totale stemming als ongeldig beschouwd; 
b. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid 
der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de twee 
personen, die de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd; 
wordt door twee of meer personen een gelijk hoogst aantal stemmen behaald, dan vindt 
herstemming plaats over deze personen. Bij herstemming beslist het hoogste stemmenaantal 
Staken de stemmen na herstemming nog, dan beslist het lot. 

9. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel opnieuw in 
stemming gebracht. Staken de stemmen na herstemming nog, dan geldt het voorstel als 
verworpen. 

10. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat in Algemene Vergadering Afdeling een 
besluit is genomen, is beslissend. 
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de  juistheid daarvan betwist, 
dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, 
indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of  schriftelijk geschiedde - indien één kiesman of reservekiesman 
Afdeling dit verlangt. 

 
TUCHT- EN GESCHILLENRECHT 
Artikel 30 
1. Het tucht- en geschillenrecht wordt geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. in de Statuten 

N.P.O. artikel 32 en 33 (Tucht en Geschillenrecht). 
2. Leden N.P.O. maken gebruik van de Statuten en Reglement Rechtspleging N.P.O. in de Statuten 

N.P.O. artikel 32 en 33 (Tucht en Geschillenrecht) geboden mogelijkheden van bezwaar en beroep 
in het tucht- en geschillenrecht alvorens gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen de 
N.P.O., de Afdeling, een Lid Basisvereniging, een Basislid, een wedvluchtorganiserende instantie of 
een andere rechtspersoon als genoemd in Statuten N.P.O.  

 
KASCOMMISSIE AFDELING 
Artikel 31 

1. De controle op het geldelijk beheer en de financiële administratie van de Afdeling en de 
onder haar verantwoordelijkheid functionerende commissies of instellingen, wordt 
opgedragen aan de Kascommissie Afdeling, verder te noemen: Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit twee drie Basisleden. 

2. Leden Kascommissie worden benoemd door Algemene Vergadering  Afdeling voor de tijd van 
twee jaar en mogen geen deel uitmaken van het Bestuur Afdeling. Aftredenden zijn 
gedurende één jaar niet herkiesbaar. 

3. Bestuur Afdeling verschaft aan de Kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen en 
vertoont haar desgewenst de kas en de waarden van de Afdeling en geeft inzage in de boeken 
en bescheiden  van de Afdeling. 

 
ANDERE RECHTSPERSONEN 
Artikel 32 

1. Alle andere rechtspersonen dan Basisverenigingen waarin Leden N.P.O. binnen de Afdeling 
zich verenigen met het doel activiteiten te  ontplooien op het gebied van de 
postduivenliefhebberij, behoeven goedkeuring Bestuur Afdeling. Deze goedkeuring wordt 
nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. 

2. Taken en bevoegdheden van genoemde rechtspersonen worden nader  geregeld bij 
Huishoudelijk Reglement Afdeling. 

 
REGLEMENTEN 
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Artikel 33 
Algemene Vergadering Afdeling stelt het Huishoudelijk Reglement Afdeling vast. 
Het in het eerste lid van dit artikel genoemde reglement is bindend voor alle in artikel 5 van deze 
Statuten genoemde Leden van de Afdeling. 
 
WIJZIGING STATUTEN 
Artikel 34 
1. Wijziging van deze Statuten kan slechts worden behandeld in een Algemene Vergadering 

Afdeling, waartoe tenminste veertien dagen tevoren is opgeroepen en waarbij in de oproeping is 
medegedeeld, dat wijziging van de Statuten wordt voorgesteld. _ 

2. Het voorstel tot wijziging wordt woordelijk bij de agenda gevoegd. 
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering 

Afdeling alle kiesmannen Afdeling aanwezig  zijn, dan wel via reservekiesmannen Afdeling 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

4. a. Een besluit tot wijziging Statuten kan slechts genomen worden met twee/derde meerderheid 
der geldig uitgebrachte stemmen op  een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 
kiesmannen Afdeling blijkens de presentielijst aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd door 
reservekiesmannen Afdeling. 
b. Indien niet het in dit lid onder a vereiste aantal kiesmannen of reservekiesmannen Afdeling 
aanwezig is, wordt na tenminste één - week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene 
Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige kiesmannen of 
reservekiesmannen Afdeling, bevoegd is  besluiten te nemen over het voor de vorige Algemene 
Vergadering Afdeling geagendeerde voorstel tot wijziging Statuten. Besluiten worden genomen 
met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

5. Wijziging van artikel 34 van deze statuten kan slechts geschieden door een besluit, dat met 
algemene stemmen genomen wordt in een Algemene Vergadering Afdeling waarin alle 
kiesmannen Afdeling aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd door reservekiesmannen Afdeling. 

6. Wijziging Statuten treedt in werking, zodra de wijziging notarieel is verleden . 
 
ONTBINDING 
Artikel 35 
1. Onder ontbinding wordt verstaan het opheffen van de Afdeling.  
2. Alleen een speciale daartoe bijeen geroepen Algemene Vergadering Afdeling kan besluiten tot 

ontbinding van de Afdeling, waarbij het bepaalde in artikel 34 van deze Statuten van 
overeenkomstige toepassing is en behoudens het bepaalde in de wet.  

3. Ontbinding kan niet plaatsvinden, zolang de helft of meer kiesmannen  danwel 
reservekiesmannen Afdeling de instandhouding van de Afdeling wensen. 

4. a- Algemene Vergadering Afdeling beslist welke bestemming zal worden gegeven aan het na de 
liquidatie resterende vermogen en de bezittingen. 
b- Indien sedert het besluit tot ontbinding een jaar is verstreken zonder dat Algemene 
Vergadering Afdeling terzake van dit vermogen en deze bezittingen een besluit heeft genomen, 
vervalt het voordelig saldo, naar rato van het aantal Basisleden aan de Leden Basisverenigingen 
van de Afdeling. 

 
SLOTARTIKEL 
Artikel 36 
In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze Statuten, Reglementen Afdeling of de wet, beslist 
Bestuur Afdeling.  



Nieuwsbrief samenwerking Afdelingen 10 & 11 
 
Beste mensen, 
  
Dit is de eerste nieuwsbrief over de samenwerking van de Afdelingen 10 & 11. Hierin volop 
aandacht voor de initiatieven die de besturen van beide afdelingen de afgelopen tijd hebben 
genomen.  
 
Routekaart naar 2025 
Beide besturen zijn het er over eens dat we in 2025 samen 1 organisatie willen vormen. 
Uiteraard hebben onze leden het laatste woord over hoe we dat gaan doen en welke 
stappen daarvoor nodig zijn. Daarom stellen we de Routekaart 2025 voor, waarin we 
uiteenzetten hoe we de komende tijd denken verdere samenwerking in te vullen.  
 
Doorgaan op de ingeslagen weg 
Afgelopen jaar gaven de ledenvergaderingen van beide afdelingen al aan dat verdere 
samenwerking toe te juichen, zeker als dat leidt tot kostenbesparing en praktische 
voordelen. Juist op het punt van sport en spelbeleving is dat enthousiasme minder. De 
routekaart die we op de Najaarsvergaderingen willen presenteren gaat daarom ook in op 
twee onderwerpen: 

- 1 organisatie; waar kunnen we de samenwerking vergroten? 
- Aantrekkelijk spel voor iedereen, hoe houden we oog voor regionale verschillen? 

 
Twee sporen 
Dat betekent dat we voor gaan stellen om op twee sporen te gaan werken. Het werk van de 
beide besturen en de organisatie van de wedvluchten willen we zoveel mogelijk gaan 
samenvoegen. We streven dus naar 1 bestuur, 1 lossingscommissie, 1 vervoerscommissie en 
zoveel mogelijk gelijktrekken van de voorwaarden (contributie, vervoerskosten, vervoer).  
Tegelijk willen we met de rayonindeling en meerdere lossingsstations wel het spel blijven 
bieden wat het best past bij de behoefte van de leden.  
 
Gelijkwaardigheid 
Afgelopen jaar is de noodzaak van samenwerken alleen maar duidelijker geworden. Nu de 
prijzen stijgen en we bovendien worden geplaagd door uitbraken van vogelgriep, merken we 
in onze dagelijkse praktijk dat de aantallen duiven afnemen, terwijl de kosten toenemen. Het 
wordt dus tijd om stappen te zetten. Deze winter nemen we de tijd om met jullie het 
gesprek daarover te voeren, zodat we de komende jaren toewerken naar een 
toekomstbestendige duivensport in Drenthe, Friesland, Groningen en delen van Overijssel 
en Flevoland! Uitgangspunt is de gelijkwaardigheid voor liefhebbers in ons werkgebied. 
Gelijkwaardig vervoer, lossingen en eerlijk spel.  
 



 
 
Jannes vraagt het gewoon 
De plannen die besturen maken zijn vaak voor de gewone liefhebber niet zo interessant. 
Vergaderen is voor de meesten al helemaal geen hobby. Toch gaan we met zijn allen over 
hoe we onze duivensport betaalbaar en aantrekkelijk houden. Daarom borduren we voort 
op wat we al eerder hebben gedaan: via een (live) uitzending gaan we als beide voorzitters 
met Jannes Mulder in gesprek om alle vragen die leven zoveel mogelijk te bespreken. Later 
komen we met een datum  
 
Prijsuitreikingen 2022 
Afgelopen jaren hebben we geen live kampioenenhuldigingen kunnen doen. Dit jaar 
verwachten we wel weer fysiek bijeen te kunnen komen. Daarom is op 10 december het 
FUID-festival in Ureterp en op 22 oktober in Grolloo. Daar huldigen we de kampioenen van 
de afdelingen zoals je dat gewend was. 
De digitale beleving van de filmpjes willen we er wel inhouden, daarom gaat Jannes weer op 
pad om de GP-winnaars in het zonnetje te zetten met een reportage. Liefhebbers worden 
hiervoor persoonlijk benaderd binnenkort 
 
Vervoersprogramma 2023 
Voor het vervoersprogramma hebben we als gezamenlijke vervoerscommissies de 
losplaatsen geïnventariseerd. Voor de vitesse zoeken we voor beide afdelingen een vlieglijn 
die verschilt, zodat die beide keren redelijk zuidelijk onder het hart van de afdeling ligt. Voor 
de midfond is het aantal losplaatsen beperkter en daarom wordt er ingezet op dezelfde 
losplaatsen, waarbij er ook eventueel gezamenlijk vervoerd kan worden.  
 
Agenda: 
Najaarsvergadering 25 november in Ureterp 
Najaarsvergadering 18 november in Grolloo 
 



Wk datum Vitesse 10 Vitesse 11 Midfond Dagfond Marathon Jong 10 Jong 11 Natour 10 Natour 11

zaterdag 7+2T 7+2T 6+1A 5 6 9+2T 9+2T 5+1T 5+1T

14 8-4-2023 T14 Heino T14 Heino

T44 Zutphen T44 Klarenbeek

15 15-04-23 T15 Zutphen T15 Klarenbeek

T45 Duiven T45 Duiven

16 22-04-23 Kalkar Boxmeer

17 29-04-23 Venlo Weert

18 06-05-23 Tongeren Heusden Zolder

19 13-05-23 Arlon *

20 20-05-23 Arlon *

21 27-05-23 Venlo Weert Sourdun *

22 03-06-23 Arlon * Limoges **

23 10-06-23 Weert Heusden Zolder Sens *

24 17-06-23 Rethel * GP-St.Vincent **

25 24-06-23 Venlo Weert Saulieu *

26 01-07-23 GP-Chalons&C. * Ruffec ** T26 Heino T26 Heino

T56 Zutphen T56 Klarenbeek

27 08-07-23 Weert Heusden Zolder GP-Vierzon ** Cahors ** T27 Zutphen T27 Klarenbeek

T57 Duiven T57 Duiven

28 15-07-23 GP-Dizy Le Gros * Kalkar Boxmeer

29 22-07-23 GP-Issoudun ** Agen ** Gennep Deurne

30 29-07-23 Helmstedt *** GP-Bergerac ** Venlo Weert

31 05-08-23 Tongeren Heusden Zolder

32 08-08-23 T32 Zutphen T32 Klarenbeek

T62 Duiven T62 Duiven

32 12-08-23 Marche * Marche * Kalkar Duiven

33 19-08-23 Arlon * Arlon * Gennep Boxmeer

34 26-08-23 GP-Rethel * GP-Rethel * Venlo Weert

35 02-09-23 Tongeren Heusden Zolder Tongeren Heusden Z.

36 09-09-23 GP-Chalons * GP-Chalons * Marche * Marche *

Dit is een concept op basis van het NPO vliegprogramma welk voor 3 jaar is vastgelegd. 

Voor Arlon wordt er ook nog gezocht naar een 2e losplaats op midfond afstand.

* Gezamenlijke lossingen 10&11 

** Sector 3&4 lossing

*** Attractieconcours Oostlijn

GP = Grand Prix

CONCEPT VLIEGPROGRAMMA 2023



 
 
Verenigingsvoorstellen en preadviezen bestuur voor de Algemene Leden 
Vergadering van 18 november 2022 
 

1. Verenigingsvoorstel 0102 De Koeriers, Bedum  
 
Voor de algemene ledenvergadering van 18 november 2022 hebben wij de volgende voorstellen en 
verzoeken. Per punt is duidelijk aangegeven of het gaat om een verzoek of om een voorstel dat in 
stemming gebracht dient te worden op de ALV: 
 
1a. Verzoek 1 met betrekking tijdstip lossingen 
Afgelopen seizoen hebben er twee lossingen plaatsgevonden die dermate laat waren dat er hier in 
het noorden veel duiven op dezelfde dag hun hok niet konden bereiken. Het gaat hierbij om E29 
Issoudun die op 23 juli pas werd gelost om 10.00 uur en waarbij er in Rayon 2 maar 27 van de 254 
duiven op dezelfde dag thuis zijn gekomen en ook de laatste jonge duivenvlucht Etroeungt op 11 
september werd pas om 13.15 uur gelost waarbij de laatste prijsduif om 19.27 werd geconstateerd 
en de nakomers weinig tijd meer hadden om thuis te komen dezelfde dag omdat het al weer veel 
eerder donker wordt in deze periode. 
Verzoek:  
Wij willen graag zien dat er bij de lossingen ook rekening wordt gehouden met de verste afstanden 
hier in het noorden zodat onze duiven ook nog tijd hebben om dezelfde dag thuis te komen. 
 
Reactie bestuur: 
We snappen uw bezorgdheid en we houden ook zeker rekening met de langste afstanden. Voor de 
lossing van Issoudun volgt nog een evaluatie vanuit de NPO. Na de evaluatie hebben we meer inzicht 
in de afweging die de nationale lossingscomissie heeft gemaakt. Het lossen van nationale vluchten is 
complex vanwege de vele belangen. Wij hebben als afdeling ons standpunt gedeeld en verwachten 
dat er wat met onze input wordt gedaan. 
Voor Etroeungt stonden we voor een lastige keuze. De volgende dag was weertechnisch geen 
alternatief. De omstandigheden verbeterden op de vluchtdag langzaam en we hebben zorgvuldig 
afgewogen tot welk moment we konden lossen om alle duiven een eerlijke kans te geven om tijdig 
thuis te komen. De uiteindelijke lostijd viel binnen deze eindtijd en de vlucht is goed verlopen.  
Het lossen van duiven met mooi weer is geen kunst. Met moeilijkere omstandigheden vraagt het 
vaak om maatwerk waarbij we de belangen van al onze leden meewegen.  
 
1b. Voorstel 2 m.b.t. twee losplaatsen op de korte afstanden i.v.m. afstandsverschillen 
De afstanden van het nationaal vliegprogramma moeten ook gelden voor ons als liefhebbers hier in 
het noorden van de afdeling. Dat is nu niet het geval, waardoor wij hier iedere week 80 tot 100 
kilometer verder moeten vliegen dan de kortste afstanden in de afdeling, onze duiven moeten over 
een seizoen gezien dus bijna 1500 kilometer meer vliegen, wij vinden dit onacceptabel. Op veel 



vluchten, zeker de kortere afstanden gaan genoeg duiven mee om te kunnen splitsen in Noord en 
Zuid. 
Voorstel:  
Op de korte afstanden naar twee losplaatsen gaan met Noord en Zuid. Ons voorstel is om de 
africhtingen en de eerste drie tot vijf vitesse, de eerste drie tot vijf jonge duiven en de eerste twee 
natourvluchten te splitsen in Noord en Zuid met elk een eigen losplaats die qua afstanden 
overeenstemmen met het nationaal vliegprogramma. Indien het bestuur van de afdeling dit voorstel 
niet steunt vanwege kostenoverwegingen van vervoer, zouden wij graag een cijfermatige 
onderbouwing daarvan willen zien die gedeeld wordt met alle stemgerechtigden ter vergadering. 
 
Preadvies bestuur: 
De trainingsvluchten zijn afgelopen vliegseizoen georganiseerd met aparte losplaatsen voor de 
noordelijke en de zuidelijke rayons. Bij het vaststellen van de nieuwe rayonindeling is dit punt ook 
uitvoerig besproken. Op de vluchten die tellen voor de kampioenschappen spelen we als één 
afdeling. Wedvluchten spelen in noord en zuid is een uitgangspunt dat we met de nieuwe 
rayonindeling hebben verlaten. De trainingsvluchten zijn daarom ook een wezenlijk onderdeel van 
het programma en zorgen voor een goede opbouw. Bij de oude duiven is de latere start van het 
seizoen ook meegewogen. Liefhebbers en duiven hebben meer tijd om tot een goede voorbereiding 
te komen.  
We houden daarbij zeker rekening met een goede opbouw. In de totstandkoming van de nieuwe 
rayonindeling is rekening gehouden met de diepteverschillen. Er werd toen ook verwezen naar het 
oude ‘noord vliegprogramma’ deze opbouw en afstanden zijn overgenomen in het huidige 
vliegprogramma. Hiermee heeft iedereen een goede opbouw. Deelname aan de trainingsvluchten 
zijn daarbij belangrijk.   
Veel afdelingen hebben vergelijkbare verschillen tussen de langste en de kortste afstand op een 
vlucht. De afstand die in het Nationaal vliegprogramma wordt aangegeven geeft een indicatie van 
het gemiddelde aan onze afstanden voldoen aan het nationaal vliegprogramma.  
Om tegemoet te komen aan uw voorstel hebben we voor de oude duiven een extra trainingsvlucht 
ingepland ter voorbereiding op het seizoen. In week 14, Heino voor noord en Zutphen voor zuid. In 
week 15 Zutphen voor noord en Duiven voor zuid. Als eerste vlucht hebben we Kalkar 
geprogrammeerd in plaats van Gennep. Op deze manier menen we recht te doen aan de inbreng 
van uw vereniging. 
 
1c. Voorstel 3 m.b.t. de rayonindeling 
Binnen de nieuwe rayonindeling (N3-Z3) die sinds afgelopen seizoen is ingegaan zijn er grote 
verschillen in het aantal deelnemers per rayon, zo hebben wij gekeken naar iedere eerste officiële 
wedvlucht per discipline en dan is het aantal deelnemers per rayon als volgt: 
V16 Gennep R1 106; R2 170; R3 96; R4 130; R5 115; R6 162 
M19 Arlon R1 102; R2 162; R3 89; R4 126; R5 113; R6 162 
J28 Kalkar R1 78; R2 126; R3 58; R4 113; R5 92; R6 133 
Deze ongelijke verdeling in deelnemers en in aantal duiven is volgens ons niet eerlijk. De 
kampioenschappen worden berekend uit de rayons en die moeten dus zo gelijk mogelijk zijn. De 
rayonindeling moet ook toekomstbestendig zijn en dat is de huidige indeling niet omdat het aantal 
leden in rayon 1 en 3 waarschijnlijk al in 2023 onder de landelijk afgesproken grens van 150 leden 
komt. 
Voorstel: 
vanaf vliegseizoen 2023 overgaan op N2-Z2 zoals eerder is uitgewerkt door de commissie. 
 
Preadvies bestuur: 
Op de voorjaarsvergadering 2023 komt de rayonindeling aan de orde, want dan is het precieze aantal 
leden van elk rayon in 2023 bekend. Jaarlijks worden namelijk de ledenaantallen van een afdeling, 
vereniging en rayon vastgesteld op basis van de peildatum van 1 februari van dat jaar. Op basis van 



deze aantallen kan op de voorjaarsvergadering worden bekeken of wijziging van de huidige 
rayonindeling nodig of wenselijk is. De rayonindeling zoals die is vastgesteld, geeft de mogelijkheid 
van een indeling van zes als ook van vier rayons. 
 
1d. Voorstel 4 m.b.t. africhtingsvluchten 
Wij zouden graag zien dat er meer deelname komt op het jonge duivenspel, nu is dat grotendeels 
verschoven naar de natour. Ons inziens heeft dat ook te maken met de afstanden van de africhtingen 
voor het noorden van de afdeling. 
Voorstel:  
De africhtingen zoveel mogelijk per een of twee rayons te lossen op afstanden van 50-80km. 
 
Preadvies bestuur: 
We zijn voorstander van afzonderlijke trainingsvluchten voor de noordelijke rayons en de zuidelijke 
rayons, alleen niet per één of twee rayons. Er wordt op deze manier wel rekening gehouden met de 
te vervliegen afstanden voor de jonge duiven. Verder geeft de ervaring aan, dat deze 
trainingsvluchten goed verlopen. Spreiding over de breedte van de afdeling lijkt niet voor extra 
verliezen te zorgen. De overstap van de jonge duivenvluchten naar de natour wordt inderdaad meer 
gemaakt maar de mogelijkheid om dit te doen was ook een wens van de liefhebbers bij de 
totstandkoming van het nationaal vliegprogramma. 
 
1f. Voorstel 5 over de vlieglijn  
Wij zijn ervan overtuigd dat vluchten vanuit de ZO lijn meer risico’s geven op verliezen. 
Voorstel:  
alle africhtingen en vluchten vanuit de ZZW lijn lossen. 
 
Preadvies bestuur:  
De vlieglijn van onze afdeling is Zuidelijk, met variaties naar Zuid-Zuidwest en Zuid-Zuidoost (zie 
Huishoudelijk Reglement artikel 35). Het vliegprogramma heeft daar afgelopen jaar aan voldaan. De 
Zuidelijke richting is landelijk gezien gewenst om o.a. kruislossingen te voorkomen en vanuit de 
problematiek om geschikte losplaatsen te vinden is de aangegeven variatie hoog nodig.   
Met betrekking tot of vluchten vanuit de ZO lijn meer risico’s geven op verliezen wijzen we jullie op 
de Evaluatie Vitesse met variabele vlieglijn in 2020 en 2021. Zie op onze website bij 
organisatie/nieuwarchief bij de stukken ALV 12-11-21 nr. 9-3. Daaruit blijkt dat de vitesse 
wedvluchten vanuit ZO normaal zijn verlopen m.b.t. concoursduur, verliespercentage en 
prijsverdeling binnen de rayons.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Verenigingsvoorstel 0110 Noordpoolvliegers, Uithuizen 

Voorstel m.b.t. twee losplaatsen op de korte afstanden i.v.m. afstandsverschillen 
Vereniging 0110 uit Uithuizen, waarvan de duiven wekelijks de langste afstand van de afdeling 
moeten vervliegen, zien graag een mildere opbouw van de afstanden in de vluchten.  
We beginnen het seizoen V16 met 198 km, V17 met 250 km en de 3e vlucht van het jaar stond er 350 
km op het programma.  Als we even kijken naar de opbouw in Staphorst : 107 km – 159 km – 271 km, 
dan leert ons dat we na 3 vluchten al 261 km!! meer hebben moeten vervliegen.  
Bij de jonge duiven starten we met 183!! km dan 197 km en de 3e vlucht  250 !!km, als we dit even 
weer vergelijken met Staphorst : 98 km – 109 km – 159 km, dan zien we dat ook bij de jongen  onze 
duiven na 3 vluchten al 264!! km meer op teller hebben staan. Het huidige vliegprogramma dwingt 
ons eigenlijk om onze jonge duiven mee te geven op de 2 oefenvluchten voorafgaande aan 
competitie, 131 km en 146 km, als we die er bij optellen staat de teller dus na 3 vluchten al op 540 
km extra. 



Als we  naar J36 Etroeungt kijken waarbij de jonge duiven om 13.15 gelost worden, blijkt maar weer 
dat met de noordelijke liefhebbers weinig rekening wordt gehouden . Met een noordenwind en 421 
km te vervliegen zijn de snelste duiven om 18.45 terug , het is begin september en dan is het om 
20.30 uur dichtbij donker, 1.5 uur dus om dezelfde dag nog thuis te komen. In Staphorst  ( 327 km) 
vallen de eerste duiven om 17.15 uur en daar hebben ze dan nog 3 uur om de rest thuis te zien 
komen. Ook de natoer start hier met 184 km, geen fijne afstand om nog met wat late jongen op te 
starten.  
Op deze manier is het kwaad vliegen in het noorden. Van een eerlijke en gelijke competitie is hier 
wat ons natuurlijk geen sprake meer.  De beginafstanden zijn te hoog en de stappen in de  opbouw 
zijn onredelijk. We zien dit graag veranderen. 
 
Voorstel:  
Ons voorstel is daarom om voor de eerste 3 vluchten van vitesse, jong en natoer gescheiden 
losplaatsen te organiseren voor noord en zuid , zoals we dit met de oefenvluchten ook kennen we 
kunnen dan de oefenvluchten gewoon laten tellen voor het kampioenschap. Zoveel zal er dus niet 
hoeven te veranderen, er is immers afgelopen jaar ook naar die losplaatsen gereden.  We kunnen 
hiermee de startafstanden voor de noordelijke liefhebbers behoorlijk aantrekkelijker maken.  
 
Preadvies: 
De trainingsvluchten zijn afgelopen vliegseizoen georganiseerd met aparte losplaatsen voor de 
noordelijke en de zuidelijke rayons. Bij het vaststellen van de nieuwe rayonindeling is dit punt ook 
uitvoerig besproken. Op de vluchten die tellen voor de kampioenschappen spelen we als één 
afdeling. Wedvluchten spelen in noord en zuid is een uitgangspunt dat we met de nieuwe 
rayonindeling hebben verlaten. De trainingsvluchten zijn daarom ook een wezenlijk onderdeel van 
het programma en zorgen voor een goede opbouw. Bij de oude duiven is de latere start van het 
seizoen ook meegewogen. Liefhebbers en duiven hebben meer tijd om tot een goede voorbereiding 
te komen.  
We houden daarbij zeker rekening met een goede opbouw. In de totstandkoming van de nieuwe 
rayonindeling is rekening gehouden met de diepteverschillen. Er werd toen ook verwezen naar het 
oude ‘noord vliegprogramma’ deze opbouw en afstanden zijn overgenomen in het huidige 
vliegprogramma. Hiermee heeft iedereen een goede opbouw. Deelname aan de trainingsvluchten 
zijn daarbij belangrijk.   
Veel afdelingen hebben vergelijkbare verschillen tussen de langste en de kortste afstand op een 
vlucht. De afstand die in het Nationaal vliegprogramma wordt aangegeven geeft een indicatie van 
het gemiddelde aan onze afstanden voldoen aan het nationaal vliegprogramma.  
Om tegemoet te komen aan uw voorstel hebben we voor de oude duiven een extra trainingsvlucht 
ingepland ter voorbereiding op het seizoen. In week 14, Heino voor noord en Zutphen voor zuid. In 
week 15 Zutphen voor noord en Duiven voor zuid. Als eerste vlucht hebben we Kalkar 
geprogrammeerd in plaats van Gennep. Op deze manier menen we recht te doen aan de inbreng 
van uw vereniging. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  Verenigingsvoorstellen 0305 Steeds Sneller, Dedemsvaart 

Het uitbreken van vogelgriep besmettingen en het daarbij behorende vervoerverbod heeft het 
afgelopen jaar al veel verenigingen/liefhebbers getroffen waaronder enkele van onze leden zelfs 2 
maal! Natuurlijk zien we het liefst, om de sportbeleving te kunnen behouden, en de (jonge) duiven 
gedegen op te kunnen leren dat de sportduiven vrijgesteld worden van het vervoersverbod.  
  
Eerlijke kansen betreffende het inspringen op “doorgezette” vluchten of meedoen aan 
kampioenschappen, zijn bij het instellen van een corridor dan ook verkeken voor de getroffen 



sportvrienden. Tevens krijgen de leden die het geluk hebben niet door een vervoersverbod te 
worden getroffen, ook niet de concurrentie voor het behalen van  een kampioenschap, die sportief 
gezien wel nodig is. 
  
3a. Voorstel 1: Leden die getroffen worden tijdens het vluchtseizoen, standaard te compenseren met 
gemiddelde punten per getroffen discipline. 
 
Preadvies bestuur: 
De vogelgriep is dit jaar anders dan voorgaande jaren ook actief tijdens het seizoen. De NPO is druk 
in overleg om te komen tot structurele oplossingen. Ook overweegt de overheid een vaccinatie voor 
pluimvee en ook dat kan een positieve invloed hebben. We willen de vergadering graag vragen om 
met ons na te denken over hoe we voor 2023 de kampioenschappen moeten inrichten. We hopen 
hier op de najaars ALV een gesprek met elkaar over te hebben. Dan kunnen we dit voorleggen op de 
voorjaars ALV waar we ieder jaar onze kampioensschapsstructuur vaststellen. 
 
3b. Voorstel 2: Generale kampioenschap laten vervallen wanneer er een grote groep liefhebbers 
gedupeerd worden door vogelgriep. Of het kampioenschap stoppen wanneer er een vogelgriep 
uitbraak is, en deze stand als eindstand laten tellen. 
 
Preadvies bestuur: 
Zie reactie bij voorstel 3a. 
 
3c. Voorstel 3: Het op afdeling niveau organiseren van inspring-vluchten, direct na een 
vervoersverbod. Om weer laagdrempelig in het reguliere programma in te kunnen stappen zodra een 
vervoersverbod opgeheven wordt. 
 
Preadvies bestuur: 
Het bestuur neemt bij een uitbraak contact op met de secretarissen van de vereniging(en) met de 
vraag hoe de afdeling kan meewerken aan een passende oplossing als het gaat om het instappen bij 
het vliegprogramma.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Verenigingsvoorstellen 0318 The Flying Dutchman, Emmen 

4a. Verluchting klein vervoer (aanhanger) aankaarten 
Bij het ophalen van de duiven door klein vervoer bleek dat er verschillen te zijn hoe omgegaan wordt 
met de ventilatie. Bij de ene aanhanger staat deze wel aan en bij een andere niet. Ventileren is 
belangrijk voor de duiven en we zouden dan ook graag zien, dat de ventilatie standaard aanstaat. 
 
Reactie bestuur: 
Onze vervoerscommissie heeft dit signaal het afgelopen seizoen ook gekregen. Deze heeft het 
nogmaals aan onze chauffeurs van het klein vervoer duidelijk gemaakt hoe belangrijk dit is voor de 
welzijn van onze duiven. Ook voor het aankomende seizoen zal dit een aandachtspunt blijven voor de 
vervoerscommissie. 
 
4b. Voorstel voor 2 africhtingsvluchten voor de natour: 
Graag zien we voor de natour twee africhtingsvluchten a la afd Friesland en dan op korte afstanden 
per 1 of 2 rayons lossen. 
Nog even een toelichting; de oefenvluchten voor de natour zijn in belang van de duiven (vooral de 
jonge). Friesland doet dit al jaren en hier horen wij positieve berichten over. 
 
 



Preadvies bestuur: 
In het Nationaal vliegprogramma staan trainingsvluchten voor de natour gepland. Ook wij gaan een 
trainingsvlucht programmeren in het vliegprogramma 2023. Deze training worden in de week 
georganiseerd in verband met de capaciteit van de trailers in het weekend. 
Er wordt dan op maandag ingekorfd en op dinsdag gelost; dit is namelijk de door de NPO aangegeven 
dag voor het lossen van trainingsvluchten. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Verenigingsvoorstellen 0328 Hoogeveen 
 
5a. Voorstel 1 m.b.t rayon indeling:  
Deel net als op de Dagfond, de Rayons op in 4 vakken Doe dit dan ook met de jonge duiven, net als 
op de Dagfond in 4 rayons.  
Dus het oude rayon 1/2 wordt 1 rayon 3/4 idem, 5/6 idem  7en8 idem. 
 
Preadvies bestuur: zie preadvies bij 1c 
Zoals bij 1c is aangegeven, komt op de rayonindeling op de voorjaarsvergadering aan de orde. 
 
5b. Voorstel 2 m.b.t. trainingsvluchten jonge duiven: 
Trainingsvluchten jonge duiven dan te lossen in max 1 rayon, uitgaande van 4 rayons zoals hierboven 
benoemd. Dit voorstel willen wij ook graag ter stemming zien. 
 
Preadvies bestuur: 
Bij het preadvies bij voorstel 1d, geven we aan, dat we voorstander zijn van trainingsvluchten voor de 
noordelijke rayons en de zuidelijke rayons apart en niet per één of twee rayons. De ervaring is, dat 
deze trainingsvluchten goed verlopen.  
 
5c. Dan hebben we nog een vraag/ c.q. opmerkingen m.b.t. verliezen jonge duiven: 
Graag zouden we zien dat er gezamenlijk iets gedaan wordt vanuit de NPO en de afdeling tegen de 
verliezen van jonge duiven. Niet omdat dat de NPO en de afdeling verantwoordelijk zijn voor de 
verliezen maar een collectief om iets tegen de verliezen van onze jonge duiven te doen samen met 
de leden van de afdeling en nog beter, samen met de NPO. 
 
Reactie bestuur:  
Als bestuur willen we de werkwijze van succesvolle liefhebbers onderzoeken en delen met onze 
leden. We gaan deze liefhebbers bevragen op hun methode en hopen hieruit een rode draad te 
halen. De opbrengst gaan we delen met onze leden. De vorm waarin we dit gaan doen is nog niet 
bepaald. Suggesties zijn welkom. We denken er ook over om dit op beeld vast te leggen om de 
toegankelijkheid te vergroten. Dit laatste zal wel een investering vragen. We vragen de vergadering 
hierin om richting te geven.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Verenigingsvoorstel 0342 de Valk, Meppel 

Voorstel m.b.t. afstand jonge duivenvlucht J31: 
P.V. de Valk – Meppel wil graag dat het jonge duiven programma een betere opbouw krijgt van de 
vluchten J30, J31 en J32. In 2022 waren dit volgens het programma  
J30 Weert 165 km afstand voor Meppel 
J31 Dreisbruck 272 km afstand voor Meppel 
J32 Marche 279 km afstand voor Meppel 
Vanwege het uitvallen van J32 werd Marche vervlogen als vlucht J33.  



J31 en J32 zijn vluchten met vergelijkbare afstand, terwijl het afstandsverschil tussen J30 en J31 meer 
dan 100 kilometer bedraagt.  
 
Voorstel: Wij stellen voor om J31 te koppelen aan een losplaats met een afstand omstreeks de 220 
kilometer, bijvoorbeeld Tongeren (217 km voor Meppel). Dat is ook een betere aansluiting met het 
Nationale Vliegprogramma, daar staan de J30 (150 km), J31 (200 km) en J32 (250 km) op. 
 
Preadvies bestuur:  
In het vliegprogramma van 2023 is Tongeren als losplaats voor J31 opgenomen. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Verenigingsvoorstel 0347 de Ruimtevaarders, Valthermond 

7a. Vraag voor het afdelingsbestuur m.b.t. lossen 
Wie beslist , wanneer de duiven gelost worden. 
 
Reactie bestuur: 
De lossingscommissie van de afdeling doet de lossingen op de vluchten georganiseerd door de 
afdeling. Voor de gezamenlijke vluchten met afdeling 11 doen zij dit samen met de lossingscommissie 
van afdeling 11. Voor de nationale vluchten heeft de NPO een nationale lossingscommissie benoemd. 
 
7b. Voorstel m.b.t. de vliegrichting: 
Graag zouden we zien dat we 1 richting lossen van de duiven, geen Zuid West en dan weer Zuid Oost, 
graag het hele seizoen 1 richting. 
 
Preadvies bestuur: 
De vlieglijn van onze afdeling is Zuidelijk, met variaties naar Zuid-Zuidwest en Zuid-Zuidoost (zie 
Huishoudelijk Reglement artikel 35). Het vliegprogramma heeft daar afgelopen jaar aan voldaan. De 
Zuidelijke richting is landelijk gezien gewenst om o.a. kruislossingen te voorkomen en vanuit de 
problematiek om geschikte losplaatsen te vinden is de aangegeven variatie hoog nodig.   
 
7c. Voorstel m.b.t. de afstand van de eerste jonge duivenvlucht: 
Wij vinden de afstanden vanaf de eerste jonge duivenvlucht te groot, voorbeeld Staphorst 80KM en 
Roodeschool 140 KM. 
Ons voorstel zou zijn om de afstanden gelijk te hebben, Staphorst 80a 90 km en dan ook  
Roodeschool  80 a 90 km, de eerste 2 vluchten gelijke afstanden. 

 
Preadvies bestuur:  
Bij het preadvies bij voorstel 1d, geven we aan, dat we voorstander zijn van trainingsvluchten voor de 
noordelijke rayons en de zuidelijke rayons apart. Er zijn twee trainingsvluchten opgenomen in het 
vliegprogramma. Deze trainingsvluchten voldoen aan de wens van twee vluchten van ongeveer 
gelijke afstanden Noordelijke en Zuidelijke rayons.  
Bij de evaluatie van het vliegseizoen zijn de deelname en afstanden van de trainingsvluchten en de 
eerste jonge duivenvluchten in beeld gebracht.  
De deelname aan trainingsvluchten is tot nu toe niet hoog in vergelijking met de wedvluchten, wat er 
ook voor zorgt dat deze niet kostendekkend zijn. (zie agendapunt evaluatie vliegseizoen). Graag 
zouden we als bestuur een grotere deelname zien, zodat meer jonge duiven op deze manier ervaring 
opdoen. Misschien helpt dat bij het voorkomen van verliezen. Uiteraard is het aan de liefhebber om 
hierin een keuze te maken. De trainingsvluchten zijn een wezenlijk onderdeel van het 
vliegprogramma en worden nu kennelijk als vrijblijvend gezien. Vragen over de gevoelde te lange 
afstand van de eerste wedvlucht komen daar ook uit voort. De eerste wedvlucht is juist pas op deze 



afstand om eerst afzonderlijk te komen tot goede trainingen op passende afstanden. De opbouw van 
dit programma is gebaseerd op het oude noord-programma.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Verenigingsvoorstel 0349 De Snelle Thuiskomst, Roden 

Hierbij sturen wij als vereniging de volgende voorstellen in voor de algemene ledenvergadering van 
a.s. 18 november 2022 
 
8a. Voorstel 1 m.b.t. de eerste jonge duiven- en natour vlucht: 
- De eerste vlucht van de jonge duiven en de eerste vlucht op de Natour de duiven gescheiden lossen 
in Noord en Zuid en op de kortste minimaal toegestane afstand,  ca. 100 kilometer voor de stad 
Groningen.  Voorbeeld station Zutphen. (Voor Zuid wordt dit een ander station.) 
 
Motivatie: voor met name de jonge duiven is 138 tot 186 kilometer echt te ver voor de eerste vlucht. 
Een mogelijk bijkomend voordeel is ook dat de duivenwagens niet volledig volgeladen hoeven te zijn. 
Iets wat hittestress zal reduceren. 
 
Preadvies bestuur: 
Er zijn twee trainingsvluchten voor de jonge duiven als voorbereiding op de wedvluchten. De 
trainingsvluchten zijn voor uw vereniging, Heino en Zutphen.  
Na de trainingsvluchten starten de wedvluchten met een afdelingslossing. De deelname aan deze 
trainingsvluchten hoort bij de opbouw van het programma. Zie voor een nadere toelichting ook de 
antwoorden bij de voorstellen van Bedum, Uithuizen en Valthermond.  
Voor de natour worden ook twee training vluchten georganiseerd, tenminste bij voldoende 
deelname; zie preadvies bij 4b. 
 
8b. Voorstel 2 m.b.t. de vlieglijn: 
 - Afstappen van de vlieglijn Zuidzuidoost en een Zuidwestelijke-vlieglijn volgen. 
 
Preadvies bestuur: 
De vlieglijn van onze afdeling is Zuidelijk, met variaties naar Zuid-Zuidwest en Zuid-Zuidoost (zie 
Huishoudelijk Reglement artikel 35). Het vliegprogramma heeft daar afgelopen jaar aan voldaan. De 
Zuidelijke richting is landelijk gezien gewenst om o.a. kruislossingen te voorkomen en vanuit de 
problematiek om geschikte losplaatsen te vinden is de aangegeven variatie hoog nodig.   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
9. Verenigingsvoorstel 0353 de Uiver, Schoonoord 

Voorstel m.b.t. vlieglijn: 
Graag zouden wij pv de Uiver 0353 uit Schoonoord zien dat we voortaan niet meer vanuit Duitsland 
gaan lossen. En dat er een lijn wordt aangehouden qua vlieglijn met een kleine afwijking van 
ongeveer van 50 km. 
Deze lijn trekken van bv Assen naar Parijs. 

 
Preadvies bestuur:  
Zoals hiervoor is aangegeven is de vlieglijn van onze afdeling is Zuidelijk, met variaties naar Zuid-
Zuidwest en Zuid-Zuidoost (zie Huishoudelijk Reglement artikel 35). De Zuidelijke richting is landelijk 
gezien gewenst om o.a. kruislossingen te voorkomen. De lijn Assen naar Parijs hanteren als vlieglijn is 



niet mogelijk. Vanuit de problematiek om geschikte losplaatsen te vinden is de aangegeven variatie 
hoog nodig en kom je op de kortere vluchten ook in Duitsland terecht. 
 


