Afdeling Limburg

Notulen jaarvergadering Afdeling Limburg 26 januari2019 te Thorn.
1.

Opening.

Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering.

Geachte Dames en Heren,
Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de afdeling Limburg.
Een speciaal woord van welkom wil ik richten tot de belangrijkste mensen die hier
aanwezig zijn en dat zijn de vertegenwoordigers van onze verenigingen, daarnaast
welkom aan de vertegenwoordigers van de diverse district besturen, de commissie
Jeugd en Beginnerszaken en aan de Kascontrole commissie.
Beste sportvrienden alvorens aan mijn openingswoord te beginnen wil ik graag met u
samen, staande, enige ogenblikken stilte in acht nemen om die sportvrienden te
gedenken welke ons het afgelopen jaar, alsook in het verleden zijn ontvallen.
Bedankt, dames en heren, voor uw aandacht voor onze overledenen leden. Naar
oude traditie open ik deze jaarvergadering met de christelijke groet, Geloofd zij Jezus
Christus.
Beste sportvrienden het seizoen 2018 waarop ik even wil terugblikken is een seizoen
geweest, dat we ons nog lang zullen heugen. In eerste instantie waren de
weersomstandigheden zoals we dat de afgelopen jaren gewend waren in april en mei
wisselend redelijk weer dan weer regen soms wel erg overvloedige regen, lossen in
dit soort weersomstandigheden is soms moeilijk, maar dat zijn we wel gewend. Na de
maand mei en eigenlijk al eind mei kregen we te maken met geheel andere
weersomstandigheden. Het werd mooi weer en het werd warmer en warmer en nog
warmer en dat levert weer andere problemen op met name tijdens de vluchten met
de jonge duiven, dus minder duiven in de mand en als je dan vroeg kunt lossen dan
gaat het nog maar als de temperaturen tot boven de 30 graden gaan wordt het
allemaal erg moeilijk. Toch denk ik dat we alle vluchten tot een goed einde hebben
kunnen brengen zeker in vergelijking met andere afdelingen met name in de jonge
reis.
Ik denk evenwel dat we ons hiermee moeten confirmeren want ons klimaat verandert
en dat hebben we vorig seizoen goed gemerkt niet alleen de hitte maar ook de
stortbuien die af en toe voorkomen .
Wat betreft het vervoersgebeuren en de functionarissen die hierop aanspreekbaar
zijn kunnen we kort zijn, hier zijn we, net als verleden jaar meer dan tevreden over.
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Zowel de vervoersorganisator, en onze technisch leider, die tevens dienst doet als
2de penningmeester , als het bestuurslid binnen ons bestuur dat zich hiermee bezig
houdt hebben ons vertrouwen. Datzelfde geldt voor onze begeleiders.
Bestuurlijk zijn we afgelopen seizoen, niet met problemen geconfronteerd. Er zijn
mutaties geweest in de functies een nieuwe 2de penningmeester en een nieuwe
kiesman. Ik wil vanaf deze plaats mijn medebestuursleden dan ook nog eens apart
bedanken voor hun inzet en werk.
Hier kom ik later nog op terug.

De nieuwe website heeft prima heeft gefunctioneerd. Over de nieuwe site kunnen
we niet alleen als site op zich tevreden zijn ook de nieuwe beheerder Dhr. Wauthle
heeft ons niet teleurgesteld en vervult zijn taak met verve en overgave. We zijn hier
zeer tevreden over.

Er wordt door de afdeling een naar ik meen prima kampioenendag georganiseerd die
veel geld kost, en we doen dat graag om onze kampioenen en andere
belangstellenden die waardering te geven die ze verdienen. Met name de sinds
enkele jaren functionerende kampioenschappen commissie voert haar
werkzaamheden met veel overgave en inzicht uit. We hebben het aan deze
commissie en haar werkzaamheden te danken dat we veel minder bij moeten leggen
op de kampioenenviering terwijl dit jaar het aangeboden buffet ook nog eens gratis
was. Wel zou het fijn zijn als we nog enkele leden zouden mogen begroeten in deze
commissie, dus als u interesse heeft laat eens wat horen
Ik heb de afgelopen jaren meer dan eens mijn bedenkingen geuit ten aanzien van de
manier van werken en de uitstraling van het nieuwe bestuur NPO. Inmiddels hebben
we een situatie bereikt dat we vrijwel alleen staan in onze bedenkingen, steeds meer
afdelingen springen uit de boot.
Het is voor mij eigenlijk zo, dat we onze eigen koers varen en dat we aan onze leden
zoveel als mogelijk proberen te geven wat er mogelijk is.
Wel blijven we absurde zaken zoals een sectorlossing op midfond vluchten
zondermeer afwijzen, mensen die met zoiets komen hebben volgens mij geen enkel
benul van hoe de duivensport ineen zit.
Het is gewoon belachelijk dat er groeperingen worden bijeen gezocht die dan de
stempel van sectie opgeplakt krijgen, waar in sommige gevallen slechts 45 mensen
opdagen om dan een beleid te gaan uitdragen voor de gehele organisatie, dit is
gewoon onzin. Maar het is wel de werkelijkheid waarin we leven, en waartegen we
moeten opboksen.
Eigenlijk wil ik er niet meer over kwijt, waar dat hele gebeuren toe leid is volgens mij
naar een totale chaos. Dit betekent niet dat de afgevaardigden en de
vertegenwoordigers van de Afdeling Limburg de handdoek in de ring werpen, in
tegendeel onze mensen, ons geheel bestuur blijft van mening dat wij de zaken zoals
onze leden dat wensen telkens weer en overal zullen behartigen. Daar kunt u van op
aan.
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Het is dan ergerlijk als liefhebbers van deze afdeling achter onze rug om de indruk
wekken dat men niets te vertellen heeft, en dat de opstelling van ons bestuur erg
dictatoriaal zou zijn.
Wij als bestuur hebben een goede verhouding met de diverse districtsbesturen
hetgeen niet betekent dat deze besturen geen kritiek hebben of mogen hebben op
besluiten of voornemens tot besluiten.
In deze afdeling heeft ieder lid via zijn vereniging, zijn samenspel en zijn district de
mogelijkheid om voorstellen te doen, of zich kandidaat voor het bestuur te stellen.
Met name dat laatste is overigens erg matig, er komen gewoon geen kandidaten als
we die niet zelf zoeken. Maar voorstellen kan iedereen doen maar als die dan niet
doorkomen dan ligt dat aan de meerderheid die ertegen is, maar beslist niet aan het
feit dat men geen inspraak heeft.
Wellicht ten overvloede wil ik nogmaals bevestigen dat wij als bestuur van de
afdeling Limburg niet van plan zijn de bezittingen van onze leden weg te schenken
aan andere afdelingen en dan maar af te wachten wat men van bovenaf voor onze
leden in petto heeft. Wij blijven via onze democratisch gekende weg datgene doen
wat de leden van ons verlangen.
Dat verlangen is dat de afdeling Limburg we in eerste instantie ons eigen programma
gekozen door onze leden spelen, komend seizoen 2019. En naar ik heb vernomen is
dat in de rest van Nederland eigenlijk nergens anders alleen buigt men daar het
hoofd.
Uiteraard is in dat programma alles ingepast wat er van het nationale vliegschema
van ons wordt verwacht, zodat de liefhebbers van de afdeling Limburg aan alle
nationale kampioenschappen kunnen deelnemen.

Ofschoon het ledenaantal van onze, maar ook van andere afdelingen in Nederland
maar blijft dalen hebben we nog steeds een redelijke in verhouding tot andere
afdelingen, nog eerder een redelijk aantal leden.
Ook het afgelopen seizoen hebben wet een goed en batig saldo kunnen afsluiten.
Het bestuur heeft daarom besloten om de vrachtkosten met 5 cent te verlagen op alle
vluchten met uitzondering van de fondvluchten
Verder kan ik niet terugblikken op het seizoen want 1 september belande ik in het
ziekenhuis en daarna ben ik nogmaals 2 maal opgenomen geworden ik wil me in
deze tijd vanaf deze plaats bedanken voor de fruitmanden de kaarten en de vele
telefoontjes met de beste wensen, bedankt hiervoor. U hebt als leden er recht op te
weten wat er aan de hand is daarom dit relaas, voordat er weer vreemde uit de duim
gezogen verhalen rond gaan zingen.
Ik vertel dit ook omdat de afdeling tijdens mijn absentie op geen enkel moment
minder heeft gefunctioneerd. De verantwoordelijke bestuursleden en ik wil niemand
tekort doen als ik zeg de 2de voorzitter dhr. Stevens en de secretaris dhr. Roks
hebben de lopende zaken zeer goed en met heel veel inzet afgehandeld deze heren
hebben ik weet niet hoeveel bijeenkomsten in den lande bijgewoond en de belangen
van de afdeling prima behartigd. Ik wil de beide bestuursleden hiervoor nog eens
bedanken en een applaus zou zeker op zijn plaats zijn.
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Ik wil er verder de liefhebbers met nadruk op wijzen dat er nog steeds een ent-plicht
bestaat voor alle op uw hokken verblijvende duiven. Ofschoon dat er zich de laatste
jaren minder incidenten voorgedaan met ziektes in de pluimvee sector is dit
momenteel weer anders. Zorgt u a.u.b. voor correcte en deugdelijke entlijsten, geen
kopieën en geen lijsten waar slecht een aantal duiven op vermeld staan. We hebben
de afgelopen maanden wederom een geval van vogelgriep kunnen optekenen en
hopen op het beste voor de start van het seizoen.
Goed beste sportvrienden ik spreek nog de hoop uit bij het begin van dit nieuwe jaar
dat dit een seizoen met veel sportief succes voor u wordt maar dat u vooral een
gezond nieuw jaar zult mogen hebben,
ik dank u voor uw aandacht en we gaan over naar punt 2 van de agenda.
2.

Presentielijst

Van de 63 verenigingen waar wij thans nog over beschikken zijn 40 verenigingen ter
vergadering aanwezig, 11 afgemeld en 12 zonder afmelding.
3.

Notulen jaarvergadering 2018

De notulen van de jaarvergadering 2018 worden unaniem aangenomen.
4.

Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris wordt eenstemmig aangenomen, met de opmerking
van de secretaris, dat in de kop tekst moet staan “Jaarverslag 2018”.
5.

Jaarverslag van de penningmeester

Het jaarverslag van de penningmeester wordt zonder verdere opmerkingen
aangenomen.

6.

Verslag kascontrolecommissie seizoen 2017/2018

Geachte dames en heren,
Op zaterdag 5 januari 2019 hebben ondergetekenden, N. Stoks Roermond, M. Leers
Meers en J. Minten Sevenum ten huize van de penningmeester van de Afdeling
Limburg, Dhr. A. van Dort, de kascontrole verricht over het boekjaar 2017 / 2018 dat
loopt van 1-11-2017 tot en met 31-10-2018. Behalve de penningmeester Dhr. A. van
Dort was ook 2e penningmeester Dhr. J. Geurts aanwezig.
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De door de penningmeester opgestelde balans en exploitatierekening alsmede de
gevoerde boekhouding is uitvoerig besproken en beoordeeld. De door de commissie
gestelde vragen werden keurig beantwoord en waar nodig voorzien van een
toelichting. Steekproefsgewijs zijn er ook de vrachtkosten van enkele wedvluchten
gecontroleerd. De saldi van de bankrekeningen zijn gecontroleerd aan de hand van
de bankafschriften en door ons in orde bevonden en ondertekend. Een en ander zag
er evenals andere jaren weer keurig verzorgd uit.
Het boekjaar laat een positief resultaat zien van € 39.980,87 wat zorgt voor een
gezonde financiële situatie van de Afdeling Limburg met € 344.123,29 aan activa en
een totaal eigen vermogen van € 871.904,23. De kascommissie complimenteert het
afdelingsbestuur met het besluit om dit positief resultaat mede aan te wenden om de
vrachtprijs op alle vluchten met uitzondering van de fondvluchten met 0,05 te
verlagen.
Aanbevelingen:
1. Een verzoek ervoor te zorgen dat de leden van de kascommissie in de
toekomst persoonlijk de benodigde stukken voor de kascontrole tijdig
toegestuurd krijgen.
2. Kritisch te kijken naar de kosten van de vaste telefoonaansluiting in de loods.
Mobiel telefoonverkeer is goedkoper.
3. Het gezamenlijk vervoeren met andere afdelingen te continueren en indien
mogelijk uit te breiden.
Conclusie:
Op basis van onze bevindingen stellen wij voor om de penningmeester Dhr. A. van
Dort decharge te verlenen over het boekjaar 2017/2018 en verzoeken de
aanwezigen dit met een hartelijk applaus te bekrachtigen.

N. Stoks Roermond

M. Leers Meers

J. Minten Sevenum

De kascontrolecommissie voor het volgend jaar bestaat uit de heren
M. Leers, Nic Stoks en door een nog door het bestuur aan te zoeken persoon.
Na lang aandringen van de voorzitter voor een derde persoon heeft de vergadering
ermee ingestemd dat het bestuur zelf een persoon kan aanzoeken.

7.

Bestuursverkiezing

Aftredende bestuurslid 2019 waren de heren J. Crombach en H. Stevens.
Beide heren worden bij acclamatie herkozen.
De secretaris feliciteert beide heren met hun herbenoeming en vraagt de vergadering
om dit met een applaus te bekrachtigen

8.

Afgevaardigden

Door het bestuur van de afdeling wordt de heer H. Roks voordragen als
afgevaardigde.
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Als reserve is aangewezen de heer A. Paulssen
De vergadering stemt hiermee in.
9.

Behandeling voorstellen districten en bestuur

Op de voorstellen van district 1 wordt door de heer J. Minten nogmaals verzocht om
zo mogelijk een inkorflokaal te creëren voor de grote fond, voor het Noorden van de
afdeling.
De afspraak is gemaakt om dit binnen het bestuur te bekijken.
Alle overige voorstellen van het bestuur en districten worden unaniem aangenomen.
10.

Rondvraag

Door de heer Th. Zinken wordt de vraag gesteld waarom er in het weekend van 3
augustus geen wedvlucht voor de jonge duiven staat ingepland. Door de heer
Stevens wordt een toelichting gegeven
De vraag is om op die datum, Melun te vliegen, dit is niet mogelijk, daar de NPO de
datum van de vluchten aangeeft.
11.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.45 uur en
wenst iedereen een behouden thuiskomst en een goed seizoen 2019 toe.

Harry Roks
Secretaris Afdeling Limburg
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