
Notulen van de bestuursvergadering van 26 november van de Fondclub Noord-Holland 

ten huize van de familie Brugemann. 

 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Met bericht afwezig: 

Cees van der Laan(ziek), Andre van den Herik wegens familieomstandigheden en Jos van Schaik. 

 

De agenda wordt vastgesteld met de volgende te bespreken zaken: Evaluatie 

feestmiddag/avond, vliegprogramma 2014, Brief aan afdeling over vliegprogramma 2015 en 

volgend, automatisering en de voorlopige cijfers 2013. 

Ruud Vermaat merkt op dat de feestmiddag een succes is geweest maar heeft wel een aantal 

kanttekeningen. De accommodatie ligt prachtig, maar de zaalindeling laat te wensen over. 

Hierdoor kwam de huldiging van de kampioenen in de knel en kregen de kampioenen niet de eer 

die zij verdienen. De vergadering is het met hem eens. Volgend jaar een betere locatie of wij gaan 

weer naar de Prins in Westzaan. Opkomst was boven verwachting, dus dat was prima. Wellicht 

is het een optie de huldiging een uur eerder te beginnen. 

Vluchtprogramma: Fred Kramer heeft een aantal keren contact gehad met Wim Wijfje van het 

afdelingsbestuur. In die gesprekken heeft Fred namens de Fondclub er op aangedrongen geen 

wijzigingen in het programma aan te brengen. Wim Wijfje heeft medegedeeld dat er voor 2014 

gerekend kan worden op het zelfde programma, dus 6 dagfondvluchten en 6 overnachtvluchten 

waarvan een ochtendlossing. Wij willen dit graag zo houden. De Fondclub heeft laten weten dat 

er altijd naar de afgesproken losplaats wordt gegaan en op de vastgestelde datum in te korven. 

Alle wijzigingen in 2013 hebben tot niets geleid, behalve verwarring. Duiven blijven tot uiterlijk 

maandag staan. Het vliegprogramma met de exacte data komt binnenkort op onze site te staan, 

evenals de notulen. Wij zullen voortaan de notulen altijd op de site plaatsen. 

Wij zullen in een brief aan de afdeling laten weten dat wij graag deze vliegprogramma’s voor een 

aantal jaren willen vastleggen. Wij wijzen de voorgestelde plannen van de ingestelde commissies 

door de NPO af, om het aantal dagfondvluchten te beperken tot 5 en het aantal middaglossingen 

te beperken tot drie, aangevuld met 3 ochtendlossingen. Wij zijn van mening dat wij de 

liefhebbers van de middaglossingen te kort doen door hiermee in te stemmen. Dit geldt ook voor 

een inperking van de dagfondvluchten. Wij hebben ook gemengde gevoelens wat betreft het 

later beginnen met het programma voor de jonge duiven, maar laten dit over aan de 

verenigingen. Diegenen die meer ochtendlossingen wensen, hebben volop de gelegenheid om 

aan de ZLU vluchten mee te doen. De nationale vlucht is St. Vincent. 

De automatisering begint haar vruchten af te werpen en de meldingssite is een groot succes. In 

2013 is er al 1200 euro bespaard door meer digitaal te gaan werken. In de komende jaren willen 

wij helemaal af van verzending via de post en het gebruik van papier. Wij besluiten om onze web 

site beheerder Anke Ouwehand te verzoeken de volgende stap af te ronden in dit proces. Vanaf 

2014 willen wij de inning van de contributies geautomatiseerd verwerken. Fred Kramer zal ons 

verzoek overbrengen en toelichten, waarbij Andre en Jos gevraagd zullen worden om het 

programma te testen. Om dit alles te verwezenlijken, roepen wij de verenigingen op hun e-

mailbestanden ter beschikking te stellen en de leden hun medewerking te vragen ook 

daadwerkelijk hun e-mailadres bekend te maken bij hun club en aan ons. 

Financiën: De voorlopige cijfers geven aan dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, 

ondanks de vermindering(34) van het aantal leden en de grotere opkomst op de feestmiddag, 

dus hogere kosten. De besparingen op de automatisering compenseren de hogere uitgaven. De 



liquiditeiten bedragen ongeveer euro 12.000.  Wij besluiten om iedere 5 jaar ons lustrum te 

vieren, het eerste weer in 2015. Op de jaarvergadering zal de penningmeester de precieze cijfers 

toelichten. Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 10 maart 2014 in het lokaal van 

PV Zaanstreek-Noord te Wormerveer, aanvang 20.00 uur. Helaas zal onze penningmeester 

afscheid nemen van ons bestuur. Rob van der Wal krijgt het drukker met nieuwe 

werkzaamheden. Wij zullen op zoek moeten gaan naar een nieuw bestuurslid die tevens deze 

werkzaamheden wil overnemen. De voorzitter verwoordt de gevoelens van het bestuur door te 

zeggen dat hij zijn vertrek betreurt, maar begrip heeft voor zijn beslissing nu nieuwe kansen 

voor Rob zich aandienen. 

Niets meer aan de orde zijn de sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen een wel thuis. 

Fred Kramer, notulist 

 

        


