
   

 
 
Aan de verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost Nederland. 
 
Beste sportvrienden en vriendinnen, 
 
Hierbij nodigen wij van harte de afgevaardigde en reserve afgevaardigde van verenigingen uit voor 
de algemene ledenvergadering op vrijdagavond 24 maart 2023 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 afgevaardigden dienen een ondertekende machtigingsbrief mee te nemen (zie bijlage 1) 
 
3. Notulen van de Algemene vergadering 18 november 2022; vaststellen (zie bijlage 2) 
 
4. Ingekomen stukken/mededelingen; informatief 

a. Vlieggebieden NPO; N2-Z2 
b. Kampioenschappen (bijlage 3); vergelijkbaar met vorig jaar, kampioenschappen volgens NPO, 

daarnaast onaangewezen 1:10 verfijnd. Omwille van het overleg met Compuclub moesten de 
kampioenschappen al eerder worden ingediend.  

c. Contract vervoerders; verlengd met een verhoging van 8% 

d. Vliegprogramma; is op ALV november verspreid 
e. Bezetting; 24 duiven in de mand 
f. Meetapparatuur in de trailer 

g. Samenwerking met Friesland 
h. Wijziging Statuten; notarieel gepasseerd 
i. Commissie Ladies League 

 
5. Bestuursverkiezing; besluitvormend 
René Dalmolen, Edwin Schuiling en Chris Niks zijn aftredend en stellen zich opnieuw beschikbaar. 
Het is mogelijk om als vereniging tegenkandidaten voor te dragen tot uiterlijk 17 maart 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. 
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Het rooster van aftreden als volgt:  
2023 René Dalmolen (voorzitter), Edwin Schuiling (bestuurslid), Chris Niks (in november 2022 bij tussentijdse 
vacature benoemd als bestuurslid) 
2024 Frans Weggers (penningmeester), Gurbe van der Schaaf (secretaris), Gerald Ensing, Aart Bakker 
2025 Pieter Gast (2e secretaris), Marcel Jager (vicevoorzitter),  

 
6. Jaarverslag 2022; vaststellen (zie bijlage 4) 
Heeft u een of meer vragen en/of reacties t.a.v. Jaarverslag, dan kunt u deze tot 10 maart 2023 
richten aan de secretaris (bestuur@npoafdeling10.nl) 
 
7. Afdeling 10 Financieel jaarverslag 2022; vaststellen (zie bijlage 5) 
Heeft u een of meer vragen en/of reacties t.a.v. het financieel verslag, dan kunt u deze tot 10 maart 
2023 richten aan de penningmeester (bestuur@npoafdeling10.nl) 
 
8. Verslag kascommissie m.b.t. het Financieel jaarverslag 2022 
 
9. Decharge verlenen aan het bestuur 
 
10. Begroting 2023; zie Financieel Jaarverslag (zie bijlage 5) 
Heeft u een of meer vragen en/of reacties m.b.t. de begroting, dan kunt u deze tot 10 maart 2023 
richten aan de penningmeester (bestuur@npoafdeling10.nl) 
 
11. NPO ledenraad; informatief (zie stukken verspreid door de NPO) 
Een terugblik op de NPO ledenraad van 11 maart jl. 
 
12. Bestuursvoorstellen; besluitvormend (zie bijlage 6) 
Er zijn voorstellen met betrekking tot: 

a. Rayonindeling 
b. Helmstedt   

 
13. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage 7) 
 
14. Sluiting 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland 
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