
  Notulen van de bestuursvergadering van de Fondclub Noord-Holland op 24 augustus 2015 

 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan een ieder. Afwezig met kennisgeving 
Jos van Schaik.  Jos heeft aan Fred te kennen gegeven dat hij inmiddels met de duivensport is 
gestopt en daarom op de eerst volgende ledenvergadering (maart 2016) ook afscheid zal nemen 
van ons bestuur. Hij heeft aangeboden zijn opvolger tussentijds voldoende in te werken. Met 
teleurstelling nemen de leden van het bestuur kennis van deze mededeling , maar tonen begrip 
voor dit besluit. Wij menen dat het afscheid van Jos bijzondere aandacht verdient gezien de 
bijzonder grote verdiensten van Jos. Om die reden zullen wij op de aankomende feestavond Jos 
in het zonnetje zetten. Als opvolgers worden genoemd Peter de Haan en Richard van den Berg. 
(regio Amsterdam)Fred zal met Michel Verweij overleggen over de wijze van benadering van 
deze twee beoogde bestuursleden. 

Jos heeft ons allen een mail gestuurd waarin hij aandacht vraagt voor de problematiek van de 
betalingen door bestaande en nieuwe leden. Wij erkennen dat het verwijzen naar de website 
voor velen als onvoldoende wordt ervaren. Het bestuur besluit de poster met het vluchtschema 
en de betalingsmogelijkheid tijdig bij de verenigingen te bezorgen en de webmaster te vragen op 
welke wijze een betalingssysteem in de vernieuwde website in te bouwen. Jaap zal met Anke een 
en ander bespreken om te komen naar een volledig geautomatiseerd en eenvoudig 
betalingssysteem, waaraan zo mogelijk de ledenadministratie kan worden gekoppeld. Eveneens 
zullen de leden van afdeling Noord-Holland enige keren via de mail op de betaling van het 
lidmaatschap wordt gewezen. 

Feestmiddag/avond: 

Het restaurant “De Prins” te Westzaan is vastgelegd, evenals het buffet. Muziek is 
gecontracteerd. Ruud zal Edwin Paap vragen de foto’s te verzorgen. Ruud Vermaat en Ton Snoek 
zullen de prijzen uitzoeken. Budget in overleg met de penningmeester. Bestuur geeft hen 
toestemming om naar bevind van zaken te handelen. Ruud houdt contact met Jos om de lijsten 
met de kampioenen en vluchtwinnaars bij Fred te bezorgen. Fred zal aan de hand van deze 
lijsten de kampioenen huldigen. De keizerkampioensbeker is bij Leo bezorgd. De plaatjes van de 
kampioenen van de laatste jaren ontbreken. Ruud zorgt voor aanvulling. Wij zullen allen uiterlijk 
om 15.00 in de zaal aanwezig zijn om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Leo Pronk 
zorgt voor de kooitjes voor de uitgestalde en te verkopen jonge duiven. 

Bonnen/jonge duivenverkoop: Leo heeft, met uitzondering van een enkeling,  de vluchtwinnaars 
benaderd met het verzoek een jong of een bon beschikbaar te stellen uit de winnaar, zo mogelijk 
uit de ouders daarvan, voor de te houden verkoop ten bate van onze vereniging. De meesten 
hebben hier positief op gereageerd. Eveneens zullen de kampioen worden gevraagd hun 
medewerking te verlenen door het beschikbaar stellen van een bon of duif. Geschatte aantal 
totaal: ongeveer 25 tot maximaal 30. Ruud zal Piet Laan  vragen als verkoopleider op te treden. 
Besloten is voorts om de verkoop via internet te starten met de zaalverkoop daaropvolgend. 
Kosten bij Toppigeons euro 7.50 per duif of bon. Actie: Leo.  

De gewonnen geldprijzen, 25 euro voor de nummers 1,2,3 en nummer 65 van de vluchten 
tellend voor het kampioenschap van de fondclub, zullen door de penningmeester worden 
uitgereikt op de feestavond. Via de website zullen diegenen die niet aanwezig zijn worden 
opgeroepen om contact op te nemen met de penningmeester om alsnog tot betaling over te gaan. 
Eventuele restanten vervallen aan de vereniging. 

Wat verder ter tafel komt: 



Jaap spreekt uit dat hij de afgelasting van Chateauroux en de onenigheid binnen het bestuur 
alsnog aan de orde wil stellen. Met name Ruud Vermaat was het niet eens met de reactie van de 
voorzitter namens het bestuur op het besluit van het afdelingsbestuur. Na enige discussie 
worden de rijen gesloten en blijft het voltallige bestuur bij de stelling dat er altijd naar de 
vastgestelde losplaats wordt gereden en dan pas te bezien of lossing mogelijk is. De liefhebbers 
van de dagfondvluchten zijn de laatste jaren ernstig gedupeerd door overhaaste en overbodige 
besluiten die worden ingegeven door de waan van de dag. Meer en meer is gebleken dat hoge 
temperaturen geen of nauwelijks invloed hebben op de vluchten met de oude duiven. Het 
bestuur wil hun belangen beschermen. Het lossen van jonge duiven vluchten met een zuidoosten 
wind zou daarentegen meer studie en onderzoek vereisen. Steeds weer blijkt dat deze vluchten 
rampzalig verlopen, ondanks de schijnbaar ideale omstandigheden. 

Contact met de afdeling: 

Het bestuur is van mening dat een nauwe samenwerking met het bestuur noodzakelijk is om 
toekomstige problemen het hoofd te bieden. Te denken valt aan gezamenlijk vervoer met andere 
afdelingen, lossingen en de wijze waarop, wie beslist wat en hoe. Willen we het predicaat 
NPO/nationaal nog wel, controle op een eerlijk concours en wellicht meerdere bespreekpunten. 
Fred zal een verzoek aan het bestuur om een gezamenlijke bijeenkomst hiervoor te plannen. Te 
denken valt aan een afvaardiging van drie leden van beide besturen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

Wormer, 25 augustus 2015 

Fred Kramer 

     

  

 

 

    


