Terugkoppeling van Algemene Ledenvergadering 9 maart 2017
Samenvatting van bijeenkomst vooruitlopend op de concept-notulen. Deze worden t.z.t. gepubliceerd.
Zie PPt: voorjaarsvergadering afdeling 9 maart 2018.
De opkomst was beter dan voorgaande keren, maar kan nog beter:
- Aanwezig: 35 verengingen van 55 verenigingen;
- Afwezig met kennisgeving: 6 verenigingen;
- Afwezig zonder kennisgeving: 14 verenigingen.
Het vliegseizoen start binnenkort. Maar hier zit wel spanning op. Er spelen veel onderwerpen die nu
aandacht hebben:
- Innovatie GIS, heeft landelijke aandacht. NPO verzorgt verdere ontwikkelingen. Afdeling
Friesland ’96 werkt verder uit (pilot);
- Innovatie “Berekeningwijze sectorvluchten met methode Rudo Reiling”. Afdeling heeft
subsidie aangevraagd om e.e.a. verder te ontwikkelen en implementeren;
- GPS2021. Nieuwe organisatiestructuur binnen NPO. Spannend of e.e.a. komend seizoen gaat
functioneren. In ieder geval wil afdeling Friesland ’96 de structuur voor vliegseizoen 2018 op
orde hebben.
Concept notulen, 11 november 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
Jaarverslag 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Na nadere toelichting van de penningmeester van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 wordt
de penningmeester decharge verleend.
Bijzonderheden jaarrekening 2017:
- Baten invliegduiven zijn weg;
- Negatief resultaat valt mee als afschrijving materieel realistischer wordt geboekt;
- Benaming verkoopkosten wordt aangepast.
Bijzonderheden begroting 2018:
- Overrnachting gerekend met aanzienlijk minder duiven;
- Om negatief resultaat te nivelleren wordt “opbrengst vrachtgelden” verhoogt naar €
350.000,=. Dat betekent wederom een noodzakelijke verhoging van de vrachtprijzen.
De voorzitter vraagt aandacht voor de aanbevelingen kascommissie:
- In 2018 streven naar een positief financieel resultaat;
- Benoeming kascommissie overeenkomstig art. 31 statuten en art. 34 Huishoudelijk reglement,
in nj ALV te houden op 10 november 2018.
Vliegprogramma 2018. Vanuit ALV komen zorgen over late jonge duivenvlucht in september
Morlincourt. Overwegen om J30 mee te laten tellen voor de afdelingkampioenschappen.
Transportkosten worden binnenkort gepubliceerd op de website.
X-vluchten: afgesproken niet met jonge duiven.
- Er wordt nog ingestoken op woensdag inkorven voor Chateauroux en Bourges bij NPO;
- J29 wijzigt voor noorden: Gennep wordt Duiven;
- J30 wordt één lossing vanuit Gennep, wordt toegevoegd aan de kampioenschappen;
- J34 vervalt voor de kampioenschappen;

Convoyeur Wiebren Klijnsma stopt en wordt door afdeling bedankt voor bijna 40 jaar inzet.
Oud voorzitter Hatty Roest wordt nogmaals door de afdeling bedankt voor het interimvoorzitterschap. Hatty goed je weer te zien op de ALV!
Transportroutes. Zie PPt, voorjaarsvergadering afdeling 9 maart 2018, sheet 12, 13 en 14.
Pilot 2017 wordt doorgezet.
Diervriendelijkheid staat voorop, dat betekent dat advies WDOD wordt gevolgd, minder duiven in de
korf:
- Bij 1 nacht mand: maximaal 30 duiven in de mand;
- Bij 2 nachten mand: maximaal 27 duiven in de mand;
- Bij 3 nachten mand: maximaal 24 duiven in de mand.
Roofvogels: Afdeling overweegt extra opleervluchten in april 2018. Voorzitter roept verenigingen op
voor organisatie.
Implementatie kwaliteitshandboek:
- Verantwoording regelen;
- Kwaliteit van verzorgen en milieu in de mand verbeteren;
- Optimaliseren kwaliteit en anticiperen op fouten.
Inkorven bij andere club. Wordt dit jaar gecontroleerd en gesanctioneerd. Vereist 2 personen bij
aanvoer.
Donderdagavondroutes. Op basis van rapport 2013 definitief vastgesteld.
Zondagregeling. Door verenigingen van Urk zienswijzen ingediend. Deze worden i.o.m. adviseurs
beoordeeld. Met verenigingen wordt afgestemd.
Noord-Zuid inrichting nu technisch mogelijk. Districten 1 en 2: Noord, district 3: Zuid.
Verenigingsvoorstellen. NPO-richtlijnen moeten we handhaven bij aantal duiven in de mand.
Afdelingsvluchten 10 en 11 kunnen we afwijken bij extreme situaties. Bij meerdaagse fond niet. Afd.
11 kaart dit opnieuw aan bij NPO.
NPO, ledenraad, 10 maart 2018. Bijzonderheden/aandachtspunten:
- invliegduiven;
- temporiseren GPS2021, democratisch gehalte daalt;
- aandacht voor personele situatie NPO-bureau;
- Centrale hokken, verenigingen incassobureau? Juridisch en organisatorisch onwenselijk;
- Chateauroux en Bourges, woensdag inkorven voor afdeling Friesland ’96 noodzakelijk.
Verkiezingen: Jelle Zwart wordt door ALV benoemt als bestuurslid afdeling.
Rondvraag:
- Invliegduiven bij NPO aankaarten;
- Opkomst ALV op vrijdag beter als op zaterdag. Volgend ALV-en op vrijdagavond?
- Zondagregeling: afstemming met verenigingen Urk binnenkort opgestart.
- ALV bedankt het afdelingsbestuur voor gastvrijheid. Prima sfeer.
- Samenwerking besturen afdeling 10 en 11 krijgt steeds meer vorm. Leden afdeling 10 hebben
andere mening. Binnenkort (medio april 2018) komen delegaties van afd. besturen bijeen voor
nadere afstemming. Namens afdeling 11: Simon Kuipers, Theo Boelens en Wim Konter.
Leden worden meegenomen in volgende ALV.
Presentatie voortgang en mogelijkheden nieuwe website.
Pr-commissie geeft tekst en uitleg.

Wim Konter
11 maart 2018.

