
Notulen Voorjaarsvergadering de Reisduif      27 februari 2015 

 

1. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 en heet iedereen van harte welkom.  
Wij zullen een minuut stilte houden voor ons overleden lid Piet Laban. 
De opkomst is zeer goed alle leden zijn aanwezig met uitzondering van Jan Jaap Bolier en Rinus 
Laban deze hebben zich moeten afmelden omdat het Afdelingsbestuur deze avond een 
bestuurvergadering heeft belegd, jammer wij hadden de uitnodigingen op 24-1-2015 verstuurd 
meer dan een maand voordat we vergaderde. 
 

2. Door de kippengriep is er geen winterprogramma geweest, maar wel is onze verkoop doorgegaan  
de liefhebbers die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk dank om onze kosten te kunnen dekken 
kunnen we dit  initiatief we niet missen alle liefhebbers profiteren van deze inspanning zodat we de 
contributie niet behoeven te verhogen volgend jaar zullen er meer liefhebbers moeten zorg dragen 
voor de bonnen als elke liefhebber zorgt voor twee bonnen dan hebben we er al 40. 
In deze vergadering zullen we onze jubilarissen en kampioenen huldigen.  
Wij hebben twee Jubilarissen; 
te weten voor 1864-0563 Jan Jaap Bolier die zijn 25 jarig lid maatschap viert van onze vereniging en 
dus ook van de NPO hij is als 10 jarig jeugdlid in 1990 begonnen met duivensport het is op vandaag  
een bijzonderheid dat een jeugdlid het 25 jaar volhoud.  
Hij rekent sinds 1997 met de computer de uitslagen en kampioenschappen uit. 
Sinds de in voering van de elektronische systemen zorgt hij dat van alle liefhebbers de duiven in het 
elektronisch systeem staan. Bij het inkorven en afslaan de vluchten zorgt hij dat de gegevens bij de 
rekenaar komen en maakt daarna de verenigingsuitslagen. 
Hij is sinds 2010 bestuurslid van het bestuur van afdeling 1 Zeeland 96 en is al 16 jaar mede 
organisator van de kampioenen dag van rayon6 van de afdeling. 
 
En voor 1864-0105 Dirk-Jan Menheere die zijn 40 jarig lid maatschap viert van onze vereniging en 
dus ook van de NPO hij is in 1974 begonnen als 8 jarig  jeugdlid met duivensport ook hier weer een 
bijzonderheid een jeugdlid het 40 jaar volhoud. 
Hij heeft van 1989 tot en met 1998 de uitslagen met de computer voor onze vereniging gemaakt, 
tevens complementeerde hij de poul-brieven bij het inkorven en klokken lichten want toen werd er 
nog gespeeld met gummies en mechanische klokken aanzienlijk meer werk dan tegenwoordig. 
Hij heeft in twee periodes in het bestuur gezeten de eerste periode 1990 tot 1994 als bestuurlid, 
toen vanaf 2004 tot 2005 als bestuurlid 2006 tot 2012 als secretaris en vanaf 2009 als 
penningmeester. Tevens is hij in de vereniging al meer dan 10 jaar lid van de tentoonstellings- en 
winterprogrammacommissie, tevens doet hij tal van hand en spandiensten rond het inkorven en 
afslaan van de constateer systemen.  
Voor beiden Jubilarissen en wel gemeend applaus. 
 
Ook bedankt de voorzitter Dineke Uijl die door gewijzigde werkzaamheden en oppas voor de 
kleinkinderen geen tijd meer heeft voor de kantine, vele jaren heeft Dineke de kantine naar ieders 
plezier geregeld hiervoor verdiend ze een gemeend applaus en wordt haar een presentje 
overhandigd. 
Afgelopen jaar en ook voor de toekomst zal de kantine worden geregeld door Wilma en Sjors 
Lohman  ook hiervoor bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Hierna volgt de huldiging en alle kampioenen. 
 



3. De notulen najaarsvergadering 2015 worden goedgekeurd.  
 

4. Financieel overzicht word gegeven door Dirkjan Menheere.  Er zijn geen vragen dus een 
welgemeend applaus voor onze penningmeester. 

 
5. Kascontrole commissie heeft de boeken gecontroleerd en alles zoals de laatste jaren in perfecte 

staat gevonden. 
 
 

6. Binnengekomen stukken: 

 Vereniging: 
Sjors Lohman is nieuw lid en gaat spelen met Wilma onder de naam Combinatie 
Lohman.  
Wij hebben voor de Afdelingsvoorjaarsvergadering twee voorstellen ingediend; 
 Kampioenschappen  vervliegen identiek NPO hierdoor krijgen we een eerlijker 
 spel en dat is het uitgangsprincipe geweest van de NPO.  
 Door onze kiesman vraag te stellen in de eerst komende  NPO vergadering over 
 10 km grens die door de NPO wordt toegepast voor buitenlandse liefhebbers.  
 

 NPO: 
   Ontwikkeling met betrekking tot afhandeling PV is zeer zorgelijk te noemen het lijkt erop 
   dat de NPO dit gaat verliezen en dat zal een hoop geld gaan kosten.  
   Het valt tegen wat het NPO bestuur tot nu toe heeft bereikt, nogmaals blijkt dat het  
   bestuur te weinig doortastend en volhoudend is om de strikt noodzakelijk wijzigingen  er 
   door te krijgen. 
 

 Afdeling: 
   Van de Afdeling hebben we nog geen verenigingsvoorstellen terug gehad. 
   Belangrijk is dat de duiven elke vlucht in ieder lokaal worden opgehaald m.u.v. natuurlijk 
   de Nationale vluchten hoelang men dit kan volhoeden weet ik ook niet want dit kost  
   natuurlijk veel geld. 
   Wat wel opmerkelijk genoemd mag worden is de aanpassingen van ophaalroutes dit  
   geeft een korting van € 22.800, ook een eigen penningmeester geeft € 3.000,  de  
   reductie op de weerbegeleiding € 2.250 en reductie bestuurskosten € 4.000 dat is totaal 
    Een reductie van € 32.050.  
   Dit geeft toch een nare smaak, is er de vorige jaren met de pet is naar gegooid en wat  
   zou er nog mogelijk zijn? Boven genoemd is wel een pluim voor het nieuwe   
   Afdelingsbestuur dus laten we verder afwachten wat er nog uit de hoge hoed komt? 
  
 

 Samenspel 6: 
Geen nieuws te melden over eventuele fusie plannen gaan in 2015 opnieuw trachten 
verenigingen te porren.  
 
 

7. Pauze. 
 

 



 
 

8. Alle hoklijsten zijn gecontroleerd op twee leden na Koos van Dijke en Jan Jaap Bolier deze zullen 
komende week worden gecontroleerd.  Er zijn door liefhebbers lijsten ingediend van de duiven 
waarmee men wenst te gaan spelen. Alleen Adrie Moerland heeft een nieuw elektronisch systeem 
en de mechanische klok van Piet Laban heeft nu Mario de Graaf beiden zijn in de klokken lijst 
verwerkt. 
Wij hebben nu een map naam van de liefhebber waar alle documenten worden opgeslagen; 

 Hoklijst per liefhebber dit geld ook voor een aanvulling. 

 Inentingslijst per liefhebber dit geld ook voor een aanvulling. 

 Chip toekenninglijst per liefhebber indien er een chip word veranderd dient de nieuwe 
toekenninglijst ook te worden bij gevoegd. 

 Vereniging Keuringlijst van de klokken en eventuele aanvullingen. 
 

 
9. Op de vraag of er ook leden buiten het bestuur zich willen opgeven moeten we constateren dat er 

zeer weinig animo voor is de comité voor het Duivenfestijn 2015 hebben zich opgegeven; 
  Kees de Graaf 
  Mario de Graaf 
  David Noom 
  Wilma Lohman 
  Jan van der Zanden 
 dit comité zal de dag verder uitwerken en ze zullen het bestuur en de leden op de hoogte houden. 
 
 

10. Moeten we in 2015 weer extra prijzen vervliegen? Na een goed overleg met de vergadering is 
besloten dit in 2015 te laten vervallen en alleen toe te passen indien het bedrag wat hiervoor nodig 
is beschikbaar is we zullen dit elk jaar bekijken. 

 
 

11. Voor het inkorven dienen we te beschikken over voldoende mensen er dienen altijd twee 
bestuursleden en twee leden aanwezig te zijn voordat we kunnen starten. 
Voor de vluchten inkorven op donderdag en vrijdag inkorven hebben zich opgegeven; 
Jo Moerland, Piet Potappel, Mario de Graaf, David Noom en Jan van der Zanden als verwerker van 
de systemen,doorgeven van bestanden en maken van uitslag Jan jaap Bolier.  
Het inkorven zal starten vanaf 20.30 uur dit geld ook voor de vlucht Menen van 4-4-2015. 
 
De volgende africhtingsvluchten 10-6 Duffel, 17-6 Asse Zelick, 1-7 Duffel, 8-7 Asse Zelick, 22-7 
Duffel en 29-7 Asse Zelick zullen niet meer op maandag maar op dinsdag worden ingekorfd te 
samen met de Marathon vluchten dit is door de Afdeling gedaan om kosten van het ophalen te 
besparen, via een stemming in de vergadering  is er besloten dat we deze Africhtingsvluchten in 
Oud Vossemeer inkorven. 
De africhtingsvlucht 4-4 Menen is inzetten in ons eigen lokaal.  
 

12. Mario de Graaf en David Noom zijn de Afgevaardigde naar Afdelingsvergadering op 12-3-2015. 
 
 
 



 
 

13. De datums voor het laden elektronisch systeem en toekennen chipringen is 21 en 28 maart vanaf 
10.30 uur tot 12.30 uur we zullen aangeven welke liefhebbers wanneer dienen te komen.  
 
 

14. Rondvraag; 
 Dirk jan Menheere: 
  vraagt of er nog ringen dienen te worden bij besteld op dit moment zijn ze op er wordt 
 besloten er nog 60 stuks bij te bestellen. 
 Wilma Lohman: 
 Of het mogelijk is als de manden worden schoon gemaakt de oude kartons in plastic zakken op 
 te bergen en deze niet te lang in het lokaal te laten staan hier zal  beter op worden gelet. 
 Het komt wel eens voor dat er leden op de inkorf datum duiven in manden laten staan in het 
 lokaal weet iemand van het bestuur hiervan af of waarvoor dit wordt gedaan, hierop moet het 
 bestuur het antwoord schuldig blijven maar het mag vanuit het bestuur niet meer. 
 Wordt de Africhtingsvlucht 4-4-2015 Menen gebruikt voor het uittesten van de elektronische 
 systemen en kan er dan weer een eieren vlucht worden georganiseerd  de vergadering besluit 
 hiervoor.  
 Wim Wols: 
 vraagt of het mogelijk is voor de mensen die ZLU spelen niet op vrijdag in te plannen voor 
 het laden, Dirkjan Menheere houdt hier al rekening mee als hij weet welke liefhebbers ZLU 
 spelen dit geld ook voor Bergerac indien deze op vrijdag met ochtend lossing worden gelost.  

 
 
 

15. Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder een behouden thuisreis. 


