
 
 

Notulen van de jaarvergadering van de Fondclub Noord-Holland op 6 april 2016 
Locatie : P.V. Zaanstreek-Noord, aanwezig 26 leden 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom een  ieder. Hij memoreert in het kort het 

seizoen 2015 als een goed jaar, met als dissonant de wedvlucht Pau. De duiven zijn onverantwoord 

gelost. 

De feestavond was geslaagd met een grote opkomst en de verkoop van de jonge duiven een succes.  

Notulen jaarvergadering 7 april 2015: Wim Wijfje merkt op dat de toegezegde vergadering in het 

najaar niet heeft plaatsgevonden. De voorzitter erkent dit en geeft aan dit graag te willen indien het 

vliegprogramma tijdig bekend is en er nog iets te wijzigen is. Dat was niet het geval. Hij zegt de 

vergadering toe, dat als dit jaar dat anders zou zijn, wij eind augustus/begin september, weer 

bijeenkomen om het seizoen te evalueren en het programma zullen bespreken. Als zou blijken dat de 

afdeling geen voorstel heeft, dan heeft het geen enkele zin om een vergadering te beleggen. Zie 

verder de rondvraag. 

Rene Koeman wijst op de opmerking van Dirk Pals, dat er meer aandacht, vooral extern, besteed zou 

moeten worden aan de vluchtwinnaars. De voorzitter antwoordt dat het heel moeilijk is om 

schrijvers te vinden die direct na de vlucht bereid zijn een artikel te schrijven. Voor dit jaar zijn 

benaderd Gerard Dekker voor de sectorvluchten en Jannes Kat voor de dagfond.    

De notulen worden zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd. 

Bestuursmededelingen: Onder leiding van Michel Verweij, voorzitter van het Samenspel Noord-en 

Zuid-Holland is er een voorstel gerepresenteerd aan de afdelingen. Hier is veel tijd en aandacht 

aangegeven. Aanvankelijk is dit programma door de beide afdelingen goedgekeurd, maar nu blijkt 

dat wij opnieuw worden geconfronteerd met wijzigingen. Kennelijk is het moeilijk om tijdig een 

correct programma voor te stellen. Helaas heeft onze vereniging al een poster gemaakt met de 

oorspronkelijke vastgestelde losplaatsen, maar wordt dit werk niet beloond. Wij betreuren het 

ontbreken van enige communicatie. Rene Koeman vindt het een kwalijke zaak dat de fondclub 

hiervan niet op de hoogte is gesteld. Hij stelt voor dat de voorzitter contact opneemt met de afdeling 

om er zorg voor te dragen dat wij tijdig in kennis worden gesteld van wijzigingen.(zie rondvraag) 

De eerste overnacht vlucht is, ondanks ons verzet, vervallen en wij zullen nu beginnen met St. 

Vincent, geen jaarlingen. Wel zullen wij 6 vluchten behouden. De dagfond is ongewijzigd en de 

laatste jonge duivenvlucht, nationaal Sens wordt vervroegd en wordt nu vervlogen op 27 augustus. 

Inkorven bij Zaanstreek-Noord. 

Kampioenschappen en uitreiking van de prijzen: het bestuur overweegt het voorstel van Dirk Velthuis 

over te nemen om diploma’s uit te reiken aan meerdere kampioenen. Dit kan niet tijdens de 

feestavond. Gerard Dekker wijst erop dat het toesturen van de prijzen de opkomst negatief zal wordt 

beïnvloed. Overwogen worden twee opties, versturen of een uur voorafgaande aan de feestmiddag 

deze kampioenen te huldigen. Het bestuur tracht een vorm te vinden om de prijsuitreiking korter te 

laten duren om de gezelligheid van de avond centraal te doen staan. Opgemerkt wordt door een 

aantal aanwezigen dat het wel van belang is dat de kampioenen de eer krijgen die zij verdienen. Ook 

de indeling van de zaal verdient aandacht. Eveneens zouden we middels een beamer de kampioenen 

kunnen tonen en die gedurende de avond aan laten staan. Het bestuur komt met een voorstel 



 
waarin de diverse voorstellen worden verwerkt, waarbij met name de gezellige sfeer van de avond 

voorop dient te staan 

Financieel verslag: onze penningmeester Jaap van der Weijden presenteert het verslag 2015. Hij licht 

het verslag toe. Inmiddels zijn de overlopende posten debiteuren volledig voldaan en sluiten wij het 

boekjaar af met een positief saldo van euro 3000. Dit overschot is te danken aan de opbrengst van de 

verkoping van de jonge duiven tijdens de feestavond. Gezien het succes van deze verkoop willen wij 

proberen dit jaarlijks te organiseren. De kascommissie, bestaande uit de leden Remy Rouw en Cor 

Schermer stelt voor de penningmeester te dechargeren en hem te bedanken voor het gevoerde 

financiële beleid. De vergadering stemt hiermee onder applaus in. Cor Schermer is aftredend als lid 

van de commissie. Marcel tromp biedt zich aan om zijn plaats in te nemen. Financieel verslag 2015 

en de begroting 2016 worden op de site geplaatst 

Het voorstel om de rekengelden te laten vervallen in combinatie van een geringe verhoging van de 

contributie, wordt door het bestuur teruggenomen. Jos van Schaik heeft aangeboden nog een jaar dit 

werk op zich te nemen, zonder bestuurslid te blijven. De voorzitter dankt Jos voor dit aanbod. 

Contributie blijft dus 20 euro. 

Bestuursverkiezingen: Ruud Vermaat en Jos van Schaik hebben te kennen gegeven hun 

bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Beiden hebben zich vele jaren ingezet voor onze 

vereniging en wij zijn hen hier dankbaar voor. Deze dank wordt vertaald in de overhandiging van een 

kistje wijn en een applaus van de aanwezigen. Het bestuur heeft Anke Ouwehand bereid gevonden 

plaats te nemen in het bestuur. Zij beheert nu al de website en is heel betrokken bij onze club. Wij 

zijn nog op zoek naar iemand uit de categorie dagfond en dan bij voorkeur uit het gebied in of rond 

Amsterdam.   

Verkoop jonge duiven: Dirk Velthuis vraagt of het mogelijk is om de schenker te laten weten wie de 

duif heeft gekocht. Ook vraagt hij de stambomen aan de kooien te hangen. Hoewel dit wel gebeurd 

is, bleek dat sommige stambomen gewoon verdwenen waren. Op beide vragen zegt de voorzitter toe 

om hiervoor zorg te dragen. Hij dankt de verkoopleider Gerard Dekker en Anke Ouwehand voor alle 

voorbereidingen en inzet om van deze verkoop een succes te maken. 

Website: Anke geeft een toelichting. Ook in 2015 waren de bezoekersaantallen weer hoger dan het 

voorgaande jaar en wel een stijging van 18% van het aantal paginaweergaven met 14%. In getallen: 

aantal bezoekers 45.500 en weergaven 547.000. De website wordt over de hele wereld gevolgd, 

maar met name natuurlijk in Noord-en Zuid Holland. Door het grote aantal bezoekers hadden wij ook 

te kampen met storingen. Aanpassingen zijn nodig en er wordt aan gewerkt. Met de vernieuwde site 

wordt het ook mogelijk middels de mobiele telefoon de site te bezoeken. Eveneens zal er een 

printoptie worden bijgevoegd. Op de vraag of het archief met oudere uitslagen kan worden 

uitgebreid, wordt geantwoord dat dit binnenkort mogelijk is. Jos van Schaik heeft oude versies 

bewaard en die kunnen worden omgezet naar een bruikbare weergave via de site (is inmiddels 

geplaatst : (noot secretaris). De penningmeester, wie anders, wijst op het grote aantal bezoekers en 

stelt de vraag of het niet aantrekkelijk zou zijn om meer reclame inkomsten te genereren. Spontaan 

melden zich Cor Schermer, Gerrit Veerman en Marcel Tromp. Onze dank! 

De feestvond zal worden gehouden op zaterdag 26 november, aanvang 16.00 uur in hotel-restaurant 

“De Prins” te Westzaan. 



 
Rondvraag: Dirk Velthuis meldt dat ook in Amsterdam de gelegenheid zal worden geboden om in te 

korven voor de ZLU vluchten. Hij vraagt de aanwezigen dit initiatief te ondersteunen door een bon 

voor een jonge duif beschikbaar te stellen. Hij krijgt die mogelijkheid na afloop van de vergadering 

om deze vraag voor te leggen. 

Cor Schermer vraagt of er nu werkelijk iets verandert wat betreft het aanbrengen van de 

gummiringen voor de ZLU vluchten. Er verandert voor 2016 niets. Ook verzoekt hij het bestuur weer 

foto’s te laten maken van de vluchtwinnaars. Het bestuur is het met hem eens dat dit een goed 

gebruik is en voor 2016 alles in het werk te stellen dit goede gebruik in ere te herstellen. 

John Hardebol vraagt het bestuur of de wijze van afrekening van de vluchtgelden eenvoudiger zou 

kunnen. Het zijn nu veelal kleine bedragen. Jos geeft toelichting en oppert de mogelijkheid om af te 

rekenen in bijvoorbeeld twee keer. Wordt aan gewerkt. 

Rene Koeman stelt voor om niet opgehaalde prijzen te laten vervallen. Het bestuur wil zich hierover 

nader beraden en nu geen beslissing nemen. 

Wim Wijfje raadt het bestuur aan om eerder bij elkaar te komen om invloed uit te oefenen op het 

vliegprogramma, ook al omdat er steeds meer samenwerking zal worden gezocht met afdeling 5. De 

voorzitter geeft aan dit graag te willen, maar in de afgelopen jaren is gebleken dat de afdelingen op 

het laatste moment met voorstellen en wijzigingen komen, waardoor het onmogelijk is enige invloed 

uit te oefenen op het programma, hoewel het onze leden aangaat. Hij zegt de vergadering toe, dat 

indien wij deze mogelijkheid krijgen, eind augustus/begin september, opnieuw bijeen zullen komen.  

Absolute voorwaarde is dat het programma dan nog niet is vastgesteld en er sprake moet zijn van 

enige vorm van inspraak. We gaan niet vergaderen om het vergaderen. Wim Wijfje zegt namens 

afdeling 6 toe hiervoor zorg te dragen. Jaap van der Weijden en Ruud Vermaat vullen aan door te 

melden dat reeds in oktober 2015 door het Samenspel, in overleg met alle fondclubs, een voorstel is 

ingediend bij de beide afdelingen en hiervan weinig is terug te vinden in het uiteindelijke 

programma. (zie ook bestuursmededelingen) 

Meldposten: Herhaaldelijk blijkt dat sommige meldposten veel te vroeg stoppen met het doorgeven 

van de meldingen, waardoor er een vertekend beeld ontstaat ten opzichte van de definitieve uitslag. 

De voorzitter antwoordt met het probleem bekend te zijn, maar afhankelijk is van anderen. We 

kunnen de meldposten nogmaals verzoeken het aantal meldingen te verhogen. 

Niets meer aan de orde zijnde de dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en positieve 

inbreng en sluit de vergadering. 

Bestuur Fondclub Noord-Holland 

Fred Kramer     

      

 


