Najaarsvergadering afdeling Friesland ‘96
•
•

Zaterdag 18 maart 2017, 13:30 uur
M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

Notulen, concept
1.

Opening.
Voorzitter a.i. Hatty Roest heet een ieder welkom, met een speciaal welkom voor
erelid Joost van Dijk en de leden van verdienste Cor Tolsma en Henk Douna.

Voorwoord voorzitter a.i. Hatty Roest.
Beste medeleden.
Zo nu en dan overkomt je wat.
Zo is mij het voorzitterschap van onze afdeling overkomen.
Natuurlijk, als je 2e voorzitter bent, kan dat gebeuren.
Maar op deze manier was wel erg vreemd, bizar eigenlijk.
Op zo’n moment moet je er staan, je kunt dan niet weglopen.
De afdeling moet verder draaien.
Op dat moment is het ook gelukt de vergadering tot een goed eind te brengen.
Kort na mijn aantreden heb ik de anderen in het bestuur gezegd dat ik niet lang
voorzitter wilde blijven.
Ik ben eigenlijk geen bestuurder, veel te praktisch ingesteld.
Ik ben een aanhanger van de spreuk ‘als het niet kan zoals het moet, moet het maar
zoals het kan’.
Ja, dan kom je bestuurlijk wel eens in de problemen met de regels.
We zijn op zoek gegaan naar een andere voorzitter en ik ben blij dat we die
gevonden hebben en tevens nog een bestuurslid, beoogd 2e voorzitter.
We stellen ze vandaag aan u voor.
Tijdens mijn afgelopen termijn hebben we vaak vergaderd.
Meestal ging dat mijn inziens over bijzaken.
Wat is namelijk de kerntaak van het afdelingsbestuur?
Heel simpel zorgen dat uw duiven op de losplaats komen en daar gelost worden.
Daarna zorgen dat er een uitslag komt.
Uiteraard moeten we de duivensport op een positieve manier uitdragen en beleid
ontwikkelen zodat we nog jaren van onze mooie hobby kunnen genieten.
Verder zijn we er als bestuur voor alle liefhebbers.
Voor de ongeveer 98% amateurs en voor de 2% professionals, mensen die leven van
de duivensport.
Dus voor 100% van de liefhebbers en niet voor een bepaalde groep wat meer dan
voor de andere.
We hebben elkaar nodig!
Waar zijn we als bestuur op dit moment mee bezig?
Twee opzetbakken worden grondig gerenoveerd.
Het hout wat in de metalen deuren zit, was verrot, deuren sloten niet goed meer.
Met de PR-commissie zijn er deze winter duidelijke afspraken gemaakt.
Er speelt van alles bij de NPO, daarover later meer.
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Regelmatig hebben we overleg met afdeling 10, helaas zitten zij op dit moment in
een bestuurscrisis.
Zelf moesten we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
En uiteraard de voorbereiding naar het nieuwe vliegseizoen.
Hopelijk is tegen de tijd dat we naar België en Frankrijk moeten, het concoursverbod
daar opgeheven.
Dan nog wat anders.
Bij de laatste verkiezingen heeft de Dierenpartij 5 zetels gehaald.
Zij hebben in hun verkiezingsprogramma o.a. staan: afschaffen van wedstrijden met
duiven.
U bent gewaarschuwd.
Als afsluiting wil ik u zeggen dat het voor mij interessante en leerzame jaren zijn
geweest.
Met mijn medebestuursleden heb ik bijzonder prettig kunnen samenwerken, mijn
dank mannen!
We gaan er aan beginnen.

2.

Appél der kiesmannen.
Aanwezig: vertegenwoordigers van 40 verenigingen.
Afmeldingen ontvangen van 5 verenigingen: 226 De Blauwband, Balk, 227 De
Postduif, Harlingen, 232, Gevleugelde vrienden, Jubbega, 234 Us Nocht, Bontebok,
239 De Orion, 414 De Doorzetters, Steenwijkerwold.
Afwezig zonder afmelding 11 verenigingen: 204 De Postjager, 209 Gevleugelde
vrienden, 222 Noordervlucht, 248 Lemmer ’96, 267 De Kustvliegers, 272 Workum
e.o., 416 De Postduif, 419 De Koerier, 421 Tot Weerziens, 432 IJsselmeervliegers.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen stukken:
- Brief NPO aan de secretarissen van alle verenigingen over gebruik
geneesmiddelen.
- NPO, NPO bureau klaar voor de toekomst.
- NPO, Visie NPO bestuur, GPS 20121 Grootse Postduivensport 2021.
- NPO, uitstel ledenraad 11 maart 2017.
- Uitnodiging NPO; In gesprek met het bestuur NPO, maandag 27 maart
2017, Koningshof, Prinsenweg 1, 8443 DN Heerenveen.
Mededelingen.
J. Hoogland: Wil van deze gelegenheid gebruik maken te melden moeite te hebben
met de manier van inlichten via de website en het tijdstip van plaatsen van stukken.
Hij moet bijna dagelijks de website raadplegen om de actuele documenten in te zien.
Secretaris: Er spelen nog diverse communicatievraagstukken binnen de afdeling. Ook
het afdelingsbestuur is niet gelukkig met de huidige manier van
informatievoorziening en communiceren. Uitgangspunt is wel communiceren met de
leden via een toegankelijk en gebruiksvriendelijke website. Op dit moment wordt
gewerkt aan een soort van communicatieplan. Hoe krijgen we op de juiste tijdstippen
de juiste informatie bij de juiste mensen. Voor nu wordt toegezegd dat zodra de
stukken definitief worden er een melding met het desbetreffende stuk aangeboden
wordt aan alle verenigingssecretarissen.
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4.

Notulen ALV Friesland ’96, d.d. 12 november 2016.
De notulen worden per pagina doorgenomen.
N.a.v.
P. Broersma: Blz. 3, n.a.v. vraag Jan Hoogland natoer: Aan welke geformuleerde
uitgangspunten wordt niet voldaan?
Voorzitter a.i.: Dit is een verwijzing naar onze eigen uitgangspunten.
W. v.d. Woude: Blz. 3, wat meer duidelijkheid over “extra trainingen” en
“invliegduiven”.
Voorzitter a.i.: Extra trainingen is bedoeld voor aanvang jonge duivenseizoen. Over
de kwestie “invliegduiven” gaan we op korte termijn nog in overleg met partners
(o.a. de Friese Fondclub). Hier zullen de verschillende opties, bijv. dubbelvluchten,
worden besproken. Vóór aanvang van de eerste officiële vluchten (14 april 2017) zal
via de website e.e.a. worden gecommuniceerd.
H. Wouda: Stelt voor staande de vergadering dit issue te bespreken. We komen
steeds dichter bij deadlines.
Voorzitter a.i.: Niet in deze bijeenkomst. Is niet alleen aan ons. We werken samen,
dus we moet ook samen met anderen afspraken maken.
Actielijst:
Heroverwegen vj. ledenvergaderingen: we gaan weer terug naar 1 vj
ledenvergadering en 1 nj. ledenvergadering.
Optimaliseren transportroutes: zie bestuursvoorstel, agendapunt 7.
Kascontrole voldoen aan HH: Kascontrole uitgevoerd door 3 personen.
HH-reglement, spelen op zondag: ongewijzigd t.o.v. 2016.
Communicatie NPO, 2 gebieden: Via kiesman ingebracht.
Uitwerken trainingen vliegprogramma 2017: afgehandeld, opgenomen op
vliegprogramma.
Uitwerken gescheiden lossingen natoer: Besloten om dat niet te doen. Alleen de
trainingsvlucht wordt in groepen gelost.
Wijzigen €/duif, bij wijziging losplaats: Vooraf aanvang seizoen wordt op basis van
het voorgenomen vliegprogramma een begroting opgesteld en afgestemd met de
vervoerder. We accepteren geen meerprijs voor overnachten of uitstel van lossingen.
Vanuit dit uitgangspunt worden ook kortere afstanden niet verrekend.
J. Poortvliet: Gaat niet akkoord met de uitleg. Het gaat om een substantieel bedrag.
Hij heeft becijferd dat het hier gaat om € 3.250,=. Hij gaat zich beraden op verdere
acties.
Gebruik rekenprogramma Pigeon Village: Besloten hier geen data meer ter
beschikking te stellen. Alleen CompuClub.
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

5.

Jaarverslag 2016.
H. Bouma: Blz. 5: Het rooster van aftreden van het afdelingsbestuur is sinds vorig
jaar niet meer overeenkomstig de statuten. Er mogen geen twee DB-leden in één
jaar aftreden.
Secretaris: Constatering is correct. Deze omissie is ontstaan bij het officieel
aantreden van de secretaris Wim Konter. Hij heeft destijds verzocht om een
“stagejaar”, waarna hij is benoemd. Hierdoor is zijn aftreden doorgeschoven naar
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2018. Dat is onterecht, het officiële schema van aftreden blijft uitgangspunt. Deze
situatie zal ook optreden als we vandaag een nieuwe voorzitter benoemen. Ook hier
zal het originele schema van aftreden gelden. Matrix wordt aangepast.
Verder geen opmerkingen. Jaarverslag wordt onder toezegging aanpassing
vastgesteld.

6.

Financieel verslag.
1. Jaarrekening Afdeling Friesland ’96.
De penningmeester neemt de stukken door. Het financieel verslag over 2016 is
onder verantwoording van het bestuur, door administratiekantoor De Kade uit
Harlingen, samengesteld.
Het netto resultaat over 2016 bedraagt een negatief saldo van € 15.329,=. Dit
tegenover een negatief saldo van € 6.045,00 in 2015. Het (forse) negatieve saldo is
voornamelijk het gevolg van minder opbrengsten (minder ingekorfde duiven), het
onderhoud aan het wagenpark, de gemaakte sponsorkosten en de tolkosten in
België.
Kaspersma: Merkt op dat “rentelasten” moet zijn “rentebaten”.
Penningmeester: Dat is correct, wordt aangepast.
Kaspersma: Hoe zit het met de afschrijftermijn voor de belettering van de
vrachtwagen? Verzoekt de investering aan te passen aan de realiteit.
Penningmeester: Die is op advies van de kascommissie nu op 6 jaar gesteld, te
beginnen in 2016.
2. Begroting 2017.
De penningmeester geeft aan de begroting 2017 behoudend te hebben opgesteld. De
te verwachten inkomsten/baten wat aan de zuinige kant. De kosten/uitgaven wat
aan de sombere kant. Dat levert voor 2017 wederom een verwacht fors negatief
resultaat. De penningmeester spreekt hier zijn zorg over uit.
Een belangrijk doel van het afdelingsbestuur is het betaalbaar houden van de
duivensport voor alle leden. Het voorkomen van vrachtprijsstijgingen is hierbij een
belangrijk speerpunt. Echter door het stijgen van de vervoerskosten en het
geprognosticeerde aanbod van duiven in 2017 ontkomen we wederom voor 2017
niet aan een stijging van de vrachtprijzen.
J. v. Dijk: Geeft aan besparingen in vervoer te zien door het stringente handhaven
van het maximaal aantal duiven in de mand te versoepelen.
Voorzitter a.i.: Het afdelingsbestuur hanteert de afspraken over het aantal duiven in
de mand en richtlijnen zoals die zijn afgesproken en vastgesteld. Dat resulteert in
deze begroting. Komende periode moeten we echt aan de slag met het optimaliseren
van ons vervoer.
3. Verslag kascommissie, afdeling Friesland ’96.
P. Broersma doet namens de kascommissie verslag van de controle over boekjaar
2016.
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Allereerst complimenteert de heer Boersma de penningmeester met boekhouding.
Deze is netjes en ordelijk van opzet.
Steekproefsgewijs is gecontroleerd op onjuistheden. Alle uitgekozen posten konden
op een juiste wijze, met onderliggende documenten, worden onderbouwd.
Onvolkomenheden zijn dan ook niet geconstateerd.
De kascommissie heeft in haar controle wel enige aanbevelingen gedaan. Deze zijn
door de penningmeester overgenomen en verwerkt in de stukken. Dat betekent dat
de stukken lopende de aanloop naar deze ALV gewijzigd zijn en de concept-status
omgezet is naar definitief. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de eerst geplaatste
stukken op de website dus niet meer actueel zijn en vervangen zijn door het
definitieve document.
P. Broersma wil graag nog even reageren op de vragen van de heer Kaspersma. Er
zijn vele methoden om te komen tot een financieel verslag. Voor 2016/2017 is
gekozen voor de voorliggende methode.
P. Broersma geeft nogmaals een compliment aan de penningmeester voor de
consciëntieuze wijze waarop de financiën van onze afdeling zijn beheerd en
geregistreerd. Hij stelt hierop de vergadering voor de jaarrekening 2016 goed te
keuren en de penningmeester decharge te verlenen.
Onder luid applaus wordt de penningmeester decharge verleend.

7.

Bestuursvoorstellen.
Voorzitter a.i. legt de achtergronden van het voorstel “transportroutes” uit.
P. Broersma: Stelt voor de verenigingen zelf laten bepalen of extra betalen
(afkopen) een optie is. Dan kan ophalen bij 2 manden gewoon doorgaan en
beschermt de ouderen en zal de cohesie in de verenigingen behouden blijven.
Voorzitter a.i.: Kosten zijn één. Andere reden is de transportafstand. De
vervoerder moet dan vaak via kleine wegen veel tijd besteden aan 2 manden.
Dus het is niet alleen €’s, maar ook een oplossing voor het tijdig kunnen rijden
naar de losplaatsen.
W. v.d. Woude: In andere afdelingen worden wel manden door eigen leden naar
centrale punten gebracht. Waarom is dat bij ons niet mogelijk? Zijn de huidige
chauffeurs onafhankelijk? Hoe verhouden zich de kosten klein versus groot
vervoer?
Voorzitter a.i.: Om fraude te voorkomen, wordt klein vervoer verzorgd door
onafhankelijke chauffeurs. Het brengen van reeds ingekorfde duiven naar andere
clubs door eigen leden willen we niet. In eerste instantie zal iedereen de regels
volgen, maar later zal er waarschijnlijk toch een bepaalde soepelheid ontstaan.
De kosten klein vervoer bedragen ca. 2/3 van de kosten groot vervoer. Het gaat
dus wel ergens om.
W. Sibma: Ziet een achteruitgang in de beleving bij de “eigen” verenigingen. Dit
zal het ledenbestand niet bevorderen. Hoe kijkt het bestuur hier tegen aan?
Voorzitter a.i.: Op dit moment is het technisch (nog) niet mogelijk bij eigen
vereniging af te slaan. Dus dat moet gebeuren bij de zustervereniging. Wel is het
mogelijk de bestanden “uit te lezen” om een eigen verenigingsuitslag te maken.

5

De beleving binnen de eigen vereniging zal hierdoor minder schade hebben.
Jacob Poortvliet: Ziet problemen als leden bij zijn de vereniging wil inkorven. Hoe
dienen de gegevens/data/bestanden ingelezen te worden. Daar heeft de
vereniging geen software voor.
Hylke van Dijk: Hier geldt hetzelfde proces als het aanvragen van NIC.
Verenigingen die dit gaan doen moeten wel een NIC worden en hiervoor zijn
uitgerust.
J. Hoogland: Zit dit eigenlijk niet zitten. Lastig te organiseren, geen beleving
meer en moeilijk te handhaven.
Voorzitter a.i: Begrijpt alle opmerkingen en vraagtekens. Het betreft hier
“slechts” het handhaven van een eerder genomen besluit.
W. Polman: Dit handhaven kost ook energie en middelen. Is dit in verhouding?
Voorzitter a.i.: We moeten het totaal bezien. We zullen steeds meer van dit soort
maatregelen moeten nemen. Of elke keer weer vaststellen dat een aanpassing in
transport nodig is om kosten te beperken. Hier afwegingen in maken wordt een
continu proces en zullen we steeds nadrukkelijker over spreken. De
penningmeester was hier zojuist helder over.
Voorzitter a.i.: Als verder geen vragen meer zijn stellen we vast dat we voor
seizoen 2017 het besluit stringenter gaan handhaven.

Cor Tolsma.
Voorzitter a.i. vraagt aandacht voor een extra agendapuntje en vraagt Cor
Tolsma naar voren te komen. Hatty legt uit dat Cor al jaren zich heel
verdienstelijk heeft ingezet voor onze afdeling. Zo was hij 8 jaar (van 1988 tot
1996) bestuurslid voor de afdeling K. Daarna had Cor 15 jaar!!! zitting in het
afdelingbestuur van de afdeling Friesland ’96. En dat was niet het enige. Van
1996 tot heden zet Cor zich op zeer verdienstelijke wijze in voor de jeugd in de
jeugdcommissie. Dat is 21 jaar, een lifetime!!! Nu is Cor al lid van verdienste.
Om Cor voor zijn inzet te eren rest het afdelingsbestuur nog slechts een stap.
Het afdelingbestuur stelt de afdeling voor, gezien zijn verdienste voor de afdeling
gedurende een zeer lange periode, Cor te benoemen als erelid van de afdeling
Friesland ‘96. Dat de vergadering het hiermee eens was bleek uit het
geweldige applaus. Cor Tolsma, erelid van de afdeling Friesland ’96 is
hiermee een feit. Een “verlegen” Cor kreeg daarop een prachtige bos bloemen
aangereikt door Jelisa van Ooijen.

8.

Bespreken verenigingsvoorstellen.
De bijlage, behorende bij agendapunt wordt doorgenomen.
PV US Nocht: Advies afdelingsbestuur wordt overgenomen door vergadering.
PV de Zuiderzeevliegers: Advies afdelingsbestuur wordt overgenomen door
vergadering.
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PV de Vredesduif: Advies afdelingsbestuur wordt overgenomen door vergadering.
PV De Thusfleaners: Advies afdelingsbestuur wordt overgenomen door
vergadering.
PV Naar Huis/ PV Feanstervlucht: Op dit moment is e.e.a. beoordeeld door de
samenspelcommissie. Het advies van de samenspelcommissie is niet wijzigen.
Jacob Poortvliet: Stelt voor om de ervaringen van de afgelopen 3 jaar te monitoren.
Voorzitter a.i.: Is al meegenomen in het advies. Zegt toe aanvullend onderbouwing
te leveren. Ook de ontwikkelingen m.b.t. GIS zullen hierin worden meegenomen.
Mogelijk moeten we de indeling aan de hand van het benodigde ledenaantal per
samenspel opnieuw beoordelen. De bevindingen worden via het afdelingsbestuur
aangeleverd.
PV de Zwaluw: Voorstel 2: Advies van de samenspelcommissie is niet wijzigen.
Indien gewenst is de onderbouwing voor dit advies beschikbaar via het
afdelingsbestuur.
PV Gevleugelde Vrienden: Advies afdelingsbestuur wordt overgenomen door
vergadering.

9.

Verslag NPO-vergadering d.d. 11 maart 2017.
NPO heeft om diverse reden deze vergadering uitgesteld. Op deze vergadering
zouden verschillende onderwerpen die onze afdeling raken worden behandeld,
waaronder de toekomstvisie GPS 2021. Om dit te realiseren is de NPO van mening
dat op korte termijn de randvoorwaarden (zoals een statutenwijziging) hiervoor
moeten worden ingericht.
De NPO wil alle leden hierover informeren en bezoekt alle afdelingen. Maandag 27
maart 2017 wordt voor afdeling Friesland ’96 een inloopavond gehouden in de
Koningshof te Heerenveen. Hierover wordt nog nader gecommuniceerd richting
basisleden.
De NPO wil in april 2017 besluiten nemen.
W. v.d. Woude: Eigen zeggenschap is belangrijk. Dit moeten we niet verliezen door
een doorgedrukte statutenwijziging.
P. Veenstra: Vraagt zich af of er nog een ledenraadpleging moet plaatsvinden
voordat er in april besloten gaat worden. Het kan toch niet zo zijn dat alleen de
kiesman beslist voor ons allemaal?
C. de Jong: Heeft kennis genomen van de statuutwijzingen. Zijn professionele
oordeel is niet positief. Taalkundig, organisatorisch ver onder de maat. Adviseert om
desnoods uit de NPO te stappen.
J. v. Dijk: Hecht grote waarde aan de onafhankelijkheid van de afdelingen. Dat is
altijd prima gegaan, dus ziet deze wijziging niet zitten.
W. v. Dijk: Wijziging statuten is één. Maar hoe denkt de NPO e.e.a. op een zo’n korte
termijn te organiseren? Hij stelt voor alle leden te consulteren voor instemming met
de statutenwijziging.
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Voorzitter a.i.: Roept op om allen te komen en deze vragen en ongerustheden
kenbaar te maken bij het NPO-bestuur. Denk vooraf na wat je voor vragen hebt en
kom maandag de 27e maart naar Heerenveen.

10.

Verkiezingen bestuur.
Het afdelingsbestuur stelt voor Simon Kuipers te benoemen als dagelijks bestuurlid
in de rol van voorzitter.
Het afdelingbestuur stelt voor Theo Boelens te benoemen als bestuurslid. In de
eerstvolgende vergadering van het afdelingsbestuur worden de taken en rollen
heringedeeld. Voorzien is dat Theo Boelens de rol (vice-voorzitter) van Hatty Roest
overneemt.
M. Wijngaarden: Heeft grote problemen met het doorgelopen proces van voordracht.
C. de Jong: Legt uit dat de statuten leidend zijn. Het afdelingsbestuur heeft
dienovereenkomstig gehandeld.
Na discussie worden bij acclamatie onder luid applaus, Simon Kuipers benoemd als
voorzitter van onze afdeling en Theo Boelens als lid, vice-voorzitter.

11.

Rondvraag.
P.v.Tuinen: Doet een prachtige oproep aan allen om samen te werken. Dit zullen we
allemaal veel meer moeten promoten, maar wat veel belangrijker is het ook doen!
P.v.Tuinen: Heeft recentelijk een hele slechte ervaring geconstateerd m.b.t. het
ophalen van duiven bij niet-duivenhouders. Via Wakker Dier kwam hier een bericht
bij hem binnen die ons als duivenliefhebbers in een slecht daglicht plaatst.
Uiteindelijk heeft de heer v. Tuinen zelf de duif namens het desbetreffende lid
opgehaald en de verzorgers hartelijk bedankt. Opvallen was dat de eigenaar slechts
800 m. van de opvang woonde. Erg slecht! Doet een oproep hier allen aan te
werken. Het moet anders!
P. Veenstra: Vervoer samen met afdeling 10 is prima!. Maar dan moeten we ook
samen los! Het is zeer ongunstig als duiven in dezelfde wagen apart worden gelost.
Nu lost afdeling 10 een kwartier eerder als afdeling 11, dat geeft onnodige stress bij
onze duiven.
Voorzitter a.i.: Herkent het probleem. Hij adviseert vóór de herfst hier een voorstel
voor in te dienen, zodat dit voor volgend seizoen meegenomen kan worden.
J. v. Dijk: Verbaast zich er over als je niet vliegt, je als basislid toch een hoklijst
moet indien.
Voorzitter a.i.: Alle leden moeten een hoklijst indienen waarop gemeld alle duiven
die op je erf aanwezig zijn.
J. v. Dijk: Hatty, dank voor je antwoord. We hebben allemaal waargenomen dat je
met het vertrek van Simon Zeeman noodgedwongen de rol van voorzitter op je hebt
genomen. Je geeft zelf aan dat deze rol wat verder van je af staat. Je bent meer van
de inhoud, minder een bestuurder. Desondanks wil ik opmerken en ik denk dat ik
namens de hele vergadering spreek, dat je het geweldig hebt gedaan.
Hatty, namens de hele afdeling, bedankt voor je inzet.
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Onder luid applaus draagt Hatty de voorzittershamer over aan Simon Kuipers.
Onze nieuwe voorzitter stelt zich voor a.d.h.v. een PowerPointPresentatie en geeft
aan wat hij belangrijk vindt binnen de duivensport, wat hij "ziet" als vernieuwing en
op welke wijze hij onze afdeling de komende tijd wil "besturen".
Hij roept op tot eenheid en open respectvolle communicatie. Wij hebben elkaar
nodig! En verwijst naar het verhaal van P. v. Tuinen als mooi voorbeeld hoe het ook
kan. Hij stak hierbij nadrukkelijk een hand uit naar alle leden. Een inspirerend
betoog van een vernieuwende verbinder.
De vergadering was onder de indruk van zijn integere intenties en drive en om onze
afdeling te leiden en ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet. Een
samenwerking met álle leden om de duivensport én onze afdeling door te
ontwikkelen in een omgeving van verandering.

12.

Rondvraag.
Na zijn presentatie sluit Simon Kuipers de vergadering en wenst ieder een prachtig
vliegseizoen en wel thuis.

Actielijst
ALV

Actie

Door

Afh. datum

Opmerkingen

19–03-2016
19-03-2016
19-03-2016
19-03-2016
12-11-2016
12-11-2016
12-11-2017
12-11-2016
12-11-2016
18-3-2017
18-3-2017
18-3-2017
18-3-2017
18-3-2017

Heroverwegen vj ledenvergaderingen
Optimaliseren transportroutes
Kascontrole voldoen aan HH-reglement
HH-reglement: spelen op zondag
Communicatie NPO, 2 gebieden N/Z
Uitwerken trainingen vliegpr. 2017
Uitwerken gescheiden lossingen natoer
Wijziging €/duif bij wijziging losplaats
Gebruik rekenprogramma Pigeon Village
Communicatieplan actualiseren
Matrix aftreden DB actualiseren
Terugkopp. indeling samenspel Opende
Terugkopp. Transportroutes/pilot
Gezamenlijke lossing afd. 10/11

Afd. bestuur
Vervoerco.
kascommissie
Afd. bestuur
Afd. bestuur
Afd. bestuur
Afd. bestuur
Afd. bestuur
Afd. b/NPO
Afd. bestuur
Afd. bestuur
S. commissie
VV. comm.
P. Veenstra

Voorjaar 2017
Voorjaar 2017
Voorjaar 2017
Najaar 2017
Najaar 2017
Voorjaar 2017
Voorjaar 2017
Najaar 2017
Voorjaar 2017
Najaar 2017
Najaar 2017
Najaar 2017
Najaar 2017
Najaar 2017

afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld
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afgehandeld
afgehandeld
afgehandeld

