
Beste duivenliefhebbers, 
Gisterenavond met medebestuursleden David Noom en Rinus Laban naar de 
voorjaarsvergadering geweest er was weer een geweldige opkomst 3 verenigingen hadden 
zich afgemeld de resterende 31 verenigingen waren aanwezig. 
 
Belangrijke onderwerpen zal ik in het kort weergeven; 

 Goedkeur najaarsvergadering hier stond nog een punt open van de Marathon 
vluchten indien deze op zondag niet worden gelost dan kan vanaf maandag de 
Afdeling hierover een beslissing nemen na overleg werd besloten indien op maandag 
ook niet gelost  
dan terug naar lokalen, bij de rondvraag, nadat mensen zich er verder hadden 

verdiept in,  werd dit herroepen en besloten indien er op dinsdag goed weer word verspeld 
dan toch te lossen op dinsdag indien dit niet mogelijk terug naar lokalen. 

 Over het eerste Jaarverslag van de secretaris kon men alleen maar lofuitingen geven 
en dat werd ook gedaan met een applaus. 

 Vaststellen begroting 2014 na een felle discussie werd de verhoging van de 
vrachtprijzen aangenomen er waren maar 4 tegen stemmers, wat wel positief is te 
noemen dat de discussie hierover een werkgroep heeft opgeleverd die te samen met 
het bestuur een  
meer jarenplan gaat maken om te kijken hoe de vrachtprijzen vast te kunnen houden 
of eventueel te kunnen verlagen.  Ons voorstel en zeker de laatste brief hebben 
meerdere mensen wakker geschud alleen jammer dat er weinig mensen tegen waren 
vanuit samenspel 6 
alleen Scherpenisse. Wat wel naar voren kwam was dat het verminderen van 
ophaalplaatsen eigenlijk het meeste oplevert  van alle vrachtprijzen is de ophaal[prijs 
ongeveer 60 ct. indien men met 5 vrachtwagens ophaalt voor de marathon vlochten 
halen we op met 3 wagens  
dan is de ophaalprijs ongeveer 35 ct.  
Nu de evaluatie van de nieuwe prijzen: 
Opleer vluchten                                 worden 5 ct. Duurder dan 2013  

             Vitesse vluchten                                 worden 1 ct. Goedkoper dan 2013 
             Midfondvluchten Meaux / Toury      worden 1 ct. Goedkoper dan 2013 
             Midfondvluchten Orleans / Gien       worden 9 ct. Duurder dan 2013 
             Dagfond                                             worden 4 ct. Duurder dan 2013 
             Marathon                                           blijft gelijk 2013 
            Waarom deze getallen anders zijn dan vermeld in de financiële begroting Afdeling 
komt omdat de 6ct. inleg aan de Afdeling komt te vervallen, dus bij ons in de club geen 15 ct. 
inleg meer maar 9ct. voor de prijsduiven 5ct. voor rekenaar en 4 ct. voor algemene kosten. 

 Benoeming kiesman hiervoor werd ons voorstel wel geaccepteerd onze voorzitter 
kan nog een jaar kiesman zijn, dan zijn 9 jaar vol en zal hij 3 jaar deze functie niet 
kunnen bekleden. 

 Basiskostenberekening wat in de najaarsvergadering werd besloten is door het 
bestuur terug getrokken omdat dit in conflict was met het berekenen van 
kampioenschappen. 

 Het vluchtprogramma zal nog diverse aanpassingen krijgen zo kan niet meer worden 
gelost in Arras, Orleans en Toury hier zal vanuit de NPO andere plaatsen worden 
aangewezen. 



 Winver van compuclub is aangepast vanuit Winver dient de geleidebrief te worden 
gemaakt deze dient dan gelijk te worden doorgestuurd naar persoon die bij Geuze 
de totaal geleidebrief van het konvooi maakt dit scheelt veel tijd men heeft dan van 
alle verenigingen  
voordat de duiven in Sint Annaland zijn het aantal manden met de hoeveelheid aan 
duiven. 

 Ons voorstel over de Kiesman per Samenspel kon nog niets worden medegedeeld 
gezien ervan uit de NPO nog geen procedure is vast gesteld. 

 In plaats van de NPO labels mogen ook de Afdeling Labels worden gebruikt bij 
Nationale en Sectorale vluchten deze van de NPO zijn op. 

 Zoal het er nu uitziet zullen voor de Nationale en Sectorale vluchten alle duiven 
gemeld dienen te worden bij P.V. 

 
Niets meer aan de order zijnde werd de vergadering om 10.45 gesloten. 


