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Notulen van de najaarsvergadering van 25 oktober 2017
1.

Opening.
Voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze najaarsvergadering en hoopt op een
vlotte en constructieve vergadering.

2.

Appél afgevaardigden aan de hand van de appellijst.
Afwezig met kennisgeving: 710, 727, 734 en 760
Afwezig zonder kennisgeving: 410, 411, 702 en 714
Er zijn 28 verenigingen aanwezig.

3.

Notulen voorjaarsvergadering d.d. 22 maart 2017.
Jacobs (0422) : Kampioenen midfond moet zijn 5 onaangewezen en 5 aangewezen.
De notulen worden vervolgens vastgesteld en de secretaris wordt bedankt voor de opmaak.

4.

Bestuursmededelingen.
Voorzitter maakt de vergadering attent op de kampioenenhuldiging c.q. feestmiddag, die op
zaterdag 13 januari 2018 zal worden gehouden in Doornspijk.
Op verzoek van NPO dienen van alle verenigingen de ondertekende inkorf- en
aankomstlijsten te worden aangeleverd in Veenendaal, ons bestuurslid George Theihzen zal
dit op zich nemen.

5.

Evaluatie vliegseizoen 2017.
Het vliegseizoen 2017 laat zich omschrijven als moeizaam; positief is wel te noemen, dat
ondanks dat er weinig opleervluchten voor de jonge duiven doorgang hebben kunnen
vinden, er relatief gezien meer jonge duiven zijn overgehouden.
Voorzitter deelt verder mee, dat hij op de recente vergadering van de regio besturen en
bestuur GOU de vraag heeft neergelegd om de Regio Noord op te splitsen in twee
vlieggebieden met elk een eigen vliegprogramma. GOU gaat hierover nadenken en zal te
zijner tijd met een advies c.q. beslissing komen, echter zal de splitsing niet eerder kunnen
ingaan dan in 2019.
Jitses (0709) zegt dat het toch zo is, dat de regio’s de kringindeling bepalen? Voorzitter geeft
een bevestigend antwoord
Jacobs (0422) deelt mee dat over een periode van 5 jaar beoordeeld het afgelopen jaar 2017
een best jaar is geweest, we hebben nu een vlieglijn waar we tevreden mee zijn.
Bonhof (0706) is van mening, dat het allemaal stemmingmakerij is en wijst de voorzitter erop
dat het maar meningen zijn die niet onderbouwd worden door cijfers.
Van Boven (0761) en van de Ridder (0755) hebben ook nog vragen en voorstellen, maar dat
hoort op de afdelingsvergadering thuis.
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Willemsen (0738) vraagt, waarom een splitsing van Regio Noord niet in 2018? Voorzitter zegt
dat het op uitdrukkelijk verzoek van de GOU is om de splitsing nog een jaar uit te stellen en
pas toe te passen in 2019 ( uiteraard als GOU akkoord geeft hiervoor)
Willemsen doet navraag op de aanstaande GOU-vergadering.
6.

Bespreking bestuursvoorstellen.
Voorstel bestuur is besproken en akkoord bevonden.

7.

Verenigingsvoorstellen.
Voor de inhoud van de diverse verenigingsvoorstellen verwijs ik naar de bijlage, die is
meegezonden bij de uitnodiging voor deze vergadering. Ik geef hier per voorstel aan wat er
uiteindelijk is beslist c.q. afgesproken.
7.1. Vliegprogramma
7.1.1, 7.1.2 en 7.1.3 zijn voorstellen, die op de afdelingsvergadering thuishoren.
7.1.4 Een kortere afstand voor een meerdaagse fondvlucht, voorafgaande aan St. Vincent
leeft wel binnen de Regio Noord.
7.1.5 Na uitleg door Altena (0404) besloten om dit voorstel ook door te schuiven naar de
afdelingsvergadering.
7.1.6 en 7.1.7 zijn voorstellen, die op de afdelingsvergadering thuishoren.
7.1.8 Bestuursvoorstel (zie punt 6) is besproken en akkoord bevonden.
7.1.9 en 7.1.10 Betreft de invulling van lossingsstations voor Noord-West en Noord-Oost.
Aantal klokvluchten met een gescheiden lossing is vastgesteld op 3 vitesse, 4 jonge duiven en
3 natourvluchten.
7.2. Lossingen
7.2.1 Regio Noord kan dat, indien mogelijk, zelf weer invullen net als in 2017.
7.2.2 Zie beslissing bij punt 6.
7.2.3 en 7.2.3.1 Afdeling gaat hiermee aan het werk.
7.2.4 Huidige afspraken handhaven.
7.2.5 Het lossingsadvies van IWB is adviserend en niet leidend; keuze voor IWB of Simoa ligt
bij afdeling c.q. NPO.
7.3. Vlieglijn
7.3.1 Voorstel van De ValeOuwe is niet in stemming gebracht; voor de africhtings- en
vitessevluchten voor Regio Noord-Oost is gekozen voor de zuid-oostlijn en daarvan willen wij
niet afwijken. Bonhof (0706) wil dit graag nadrukkelijk genotuleerd zien.
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7.3.2 Zie reactie bestuur: Wij zijn gehouden de duiven te lossen ten oosten van de lijn
Roodeschool-Parijs.
7.4. Kringindeling
7.4.1 Bonhof (0706) geeft nog een toelichting op het voorstel. Bestuur Regio Noord wil de
huidige kringindeling handhaven. Voorzitter vraagt zich af of alle verenigingen uit kring
Apeldoorn achter dit voorstel staan?
7.4.2 Voorzitter geeft aan, dat hij het niet ziet zitten in het ingediende voorstel. Bovenal zal
het voorstel dan ook consequenties hebben voor Regio Zuid.
7.4.3 Er zijn geen andere klachten over de chauffeurs ontvangen. In de containers zitten geen
airco’s, maar ventilatiesystemen ( aldus Jacobs 0422) en deze worden ook gebruikt.
Voor wat betreft het op het noorden staan van de containers ten tijde van de lossing ;
proberen altijd zo te lossen, soms niet mogelijk in verband met de mogelijkheden op de
losplaats.
7.5 Evaluatie seizoen
7.5.1 en 7.5.1.2 Beide vragen hebben betrekking op de commissie jonge duiven 2017. Op de
afdelingsvergadering zullen de verenigingen hierover worden bijgepraat.
Remmerts (0745) heeft een opmerking over de eventuele bacteriegroei in de watertanks, kan
bij opwarming in de zon heel vervelende nadelen opleveren voor de duiven. Is hier aandacht
voor?
De heer v/d Essenburg zegt dat hierop wel controle is, maar de opmerking is waardevol en de
kennis van Remmerts zal worden gebruikt.
7.5.2 Autovlucht zal ongewijzigd plaatsvinden in 2018.
7.5.3 Reiniging filters gebeurt op regelmatige basis, maar controle op een goede werking
schijn erg moeilijk te zijn.
7.6 Kampioenschappen
7.6.1 Voorstel hoort op de afdelingsvergadering thuis.
7.6.2 Vergadering steunt het voorstel niet.
7.7. Invliegduiven
7.7.1 Standpunt van de afdeling is géén invliegduiven.
Jitses (0709) is van mening, dat de behoefte om invliegduiven toe te staan, gepeild zou
moeten worden op deze vergadering en dan moet worden meegenomen naar de
afdelingsvergadering.
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7.8. Overige voorstellen
7.8.1 Voorstel hoort thuis op de afdelingsvergadering.
7.8.2 Voorstel hoort thuis op de afdelingsvergadering.
8.

Vliegprogramma 2018.
Vliegprogramma is al in het bezit van de verenigingen.

9.

Rondvraag.
Voor de rondvraag zijn er geen gegadigden.
Voorzitter deelt nog mee, dat de bestellijsten nog niet allemaal retour ontvangen zijn en
vraagt hiervoor de aandacht.

10.

Sluiting.
Voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en bedankt iedereen voor de inbreng!

Deventer, 26 januari 2018
Voor opmaak

Voor goedkeuring

Jos van Laar

Wim van den Brink

secretaris

voorzitter
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Besluitenlijst najaarsvergadering 25 oktober 2017

1.

De notulen van de voorjaarsvergadering van 22 maart 2017 worden – na aanpassing goedgekeurd en definitief vastgesteld.

2.

Spiltsing Regio Noord in twee vlieggebieden niet eerder dan in 2019 en ná goedkeuring door
GOU bestuur.

3.

Bestuursvoorstel ( zie agendapunt 6) is aangenomen.

4.

In 2018 zal er opnieuw een autovlucht jonge duiven worden georganiseerd.
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