Afdeling Limburg

Notulen jaarvergadering Afdeling Limburg 1 Februari 2020 te Thorn.
1.

Opening.

Om 13.00 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 districtsbesturen, de commissie
Jeugd en Beginnerszaken en aan de kascontrolecommissie.
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 overleden leden. En naar
oude traditie open ik deze jaarvergadering met de christelijke groet, Geloofd zij Jezus
Christus.
Beste sportvrienden het seizoen 2019 waarop ik even wil terugblikken.
Zo ongeveer midden in het seizoen werd ik geconfronteerd met een onheilstijding,
met betrekking tot mijn gezondheid. En vanaf dat moment heb ik me niet meer
kunnen bezighouden met mijn taken als voorzitter en lossingfunctionaris. Ik kan u
dus niet zoals gewend een overzicht geven van mijn bevindingen en inzichten over
het verloop van het jaar.
Nadat ik in Maastricht geopereerd en verder behandeld ben heb ik weer geprobeerd
de draad op te pakken om in ieder geval de duivensport te volgen. Ik wil overigens
vanaf deze plaats de vele liefhebbers bedanken waarvan ik in die moeilijke tijd
wensen van beterschap heb mogen ontvangen.
Zover ik dat, dan toch kan beoordelen heeft mijn partner in het lossinggebeuren, zijn
taken naar behoren uitgevoerd. Ik ben geregeld door leden benaderd dat men
ontevreden was over de lossingen maar dat is altijd zo, ook als ik op de post erbij
ben gaan er wel eens zaken verkeerd, dat is gewoon inherent aan dit vak. Ik vindt
dat we Dhr. Roks dankbaar kunnen zijn voor hetgeen hij heeft gedaan want het is
niet niks om naast allerlei andere belangrijke taken de lossingen alleen te moeten
uitvoeren. En dat lossen dat ikzelf nu zo’n 25 jaar doe wordt met het jaar een
moeilijkere taak, de weersomstandigheden worden ieder jaar onberekenbaarder. We
hebben als lossingsfunctionarissen veel systematische hulp maar in sommige
omstandigheden sta je machteloos. Liefhebbers hebben er geen weet van wat hier
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allemaal bij komt kijken, maar makkelijker wordt het er niet op ook hier verschijnen
weer de mannetjes die na afloop hun kritiek komen spuien, met name op de asociale
media.
Zoals ik al zei doe ik persoonlijk dat werk al 25 jaar en ik wordt hier echt niet meer
warm of koud van, daar ik en ook mijn collega naar eer en geweten onze taken
uitvoeren. Maar ik kan begrijpen dat als je nog niet zo door wol geverfd bent je dit
soort uitingen van afkeur op je werk erg frustrerend vindt.
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.
Zowel de vervoersorganisator als de bestuursleden binnen ons bestuur die zich
hiermee bezig houden hebben ons vertrouwen. Datzelfde geldt voor onze
begeleiders.
Waar we steeds vaker mee geconfronteerd worden zijn redelijk extreme
weersomstandigheden, soms langdurige neerslag, dan weer hoge tot zeer hoge
temperaturen.
Het is dan erg moeilijk om de juiste beslissingen te nemen, maar hoe dan ook
moeten die genomen worden, ik spreek dan over afgelasten of verleggen van inzet
en lossingsdatum. Er is niemand die dat voor je doet, wel zijn er genoeg lieden die
na afloop al te graag bereid zijn om te komen vertellen hoe het zou moeten, maar
nogmaals dat gebeurd dan na afloop. Ik weet ook, hoewel ik geen facebook heb of
van plan ben dat aan te schaffen, dat er genoeg commentaar was op lossingen
afgelopen jaar en in het verleden, maar nogmaals meestal weten de commentatoren
van toeten nog blazen. De mensen die lossen doen dat naar eer en geweten, en de
mannen die problemen hebben zijn niet altijd even kundig.
Vorig jaar heeft de NPO een protocol in het leven geroepen dat in werking treedt bij
deze omstandigheden, iets wat de afdeling Limburg al jaren praktiseerde alleen
moeten we nu, als we dat protocol tenminste volgen bij warm weer 1 duif meer in de
manden zetten, je geloofd het niet maar het is wel zo.
Het meldgebeuren zoals de afdeling dat in het leven heeft geroepen functioneerde
ook afgelopen jaar goed, er blijven wel eens fouten en foutjes insluipen, maar over
het algemeen gaat het goed, en kunnen de liefhebbers live de aankomsten van de
vlucht volgen, en is duidelijk wanneer het concours gesloten kan worden.
De website van de afdeling werkt ook prima en de beheerder Dhr. Frans Wauthlé
verdient onze dank, zelfs in voor hem moeilijke tijden heeft hij nog controle op het
gebeuren, zoals dit jaar tijdens een ziekenhuisopname. We kunnen in deze ook onze
rekenaar en ICT tovenaar Frans Huynen niet vergeten te noemen want daar waar de
ene Frans het niet meer weet of kan springt de volgende Frans in zijn plaats en helpt
mee om de site te optimaliseren, zoals bij dat meldgebeuren.
Hoewel er geen aparte inleg meer geheven wordt op de provinciale vluchten en de
financiën dan ook matig zijn voor dit evenement wordt er toch een prima
kampioenendag georganiseerd, die met name door de hieraan gekoppelde
bonnenverkoop financieel goed wordt verteerd. De bestuursleden van de
kampioenschappen commissie kunnen we dan ook niets dan lof toe zwaaien.
Ook al was ik vrijwel het gehele jaar afwezig, kan ik toch zeggen dat het bestuur
goed gepresteerd heeft. En dat is des te verwonderlijk omdat er ook afgelopen jaar
weer talloze keren op landelijk niveau vergaderd moest worden. Vorige week was de
voorlopig laatste vergadering in een lange reeks, maar onze bestuursleden hebben
ze allemaal tot een goed einde gebracht. We kunnen onze kiesmannen de heren
Roks en Paulssen, alsmede Dhr. Stevens voor zijn bijdrage in de interprovinciale
overleg organen voor samenwerking op de verdere vluchten, alsmede ons
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bestuurslid Geurts voor deelname in de sectie transport niet dankbaar genoeg zijn,
want de belangen van Limburg zijn op de juiste wijze behartigd.
U heeft de afgelopen maanden genoeg publicaties kunnen lezen op onze site waarin
het ongenoegen van diverse afdelingen waaronder de afdeling Limburg werd
weergegeven ten aanzien van het beleid van de NPO en dan met name van de
voorzitter van die organisatie. Dit kende zijn ongekende apotheose tijdens de
vergadering van vorige week waarin een motie van wantrouwen wordt aangedragen
door 4 of 5 afdelingen tegen die voorzitter, en waar dan doodleuk wordt verkondigd
dat vanwege het feit dat een en ander niet op de agenda staat het niet in stemming
wordt gebracht. Wat voor een figuur ben je dan om niet de eer aan jezelf te houden
en op te stappen. Meer wil ik over dit soort mannen en de organisatie die ze leiden
niet meer kwijt, U weet dat ik al van het begin van dit NPO bestuur in de oppositie
ben geweest maar nu vindt ik het wel genoeg.
We blijven bestuurlijk bezig om de kosten van de organisatie zo veel mogelijk in
bedwang te houden en hebben dat ook weer met succes het afgelopen jaar kunnen
bewerkstelligen. We gaan dan ook geen kosten verhogen. We vervallen ook niet in
een club die probeert om zoveel mogelijk geld te verdienen. In eerste instantie blijft
het de bedoeling om duivensport te mogelijk te maken voor een zo acceptabel
mogelijke prijs, zonder winstoogmerk.
We hebben geen bestuursleden die betaald krijgen, we vergoeden alleen de lopende
kosten, via een vrijwilligersvergoeding of door een onkostenvergoeding.
Desondanks blijft het streven verder gericht op het zo functioneel mogelijk verzenden
en ophalen van de duiven, we streven ernaar om verenigingen met eigenlijk nog
maar weinig leden te laten fuseren, of als dat niet mogelijk is op een andere manier
samen te werken om het aantal ophaaladressen zo optimaal mogelijk te houden, nu
en in de nabije toekomst. In dit kader komen we situaties tegen die ontstaan als
verenigingen verhuizen, en men een inzetlokaal kiest dat door onze grote wagens
niet bereikbaar is. In die gevallen zullen we op die plaatsen geen duiven meer
ophalen.
Dit bestuur heeft enige jaren geleden al eraan gewerkt om de inkomsten en uitgaven
te beheersen, door maatregelen te treffen die voor een acceptabele boekhouding
zouden kunnen leiden. Mede door herstructurering van de ophaaldiensten is er weer
in een positieve zin een draai hierin gekomen. We kunnen dan ook komend seizoen
weer zonder een kostenverhoging starten. Verder zijn de overeenkomsten met onze
nabuur afdelingen aangehaald en zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor het
komende jaar om het vervoer naar de losplaatsen te combineren zodat er niet met
halfvolle wagens gereden hoeft te worden.
In dit kader is het ook van belang om te kijken naar vluchten die we alleen
verzenden, ik heb het dan over de grote fondvluchten, die de laatste jaren behoorlijk
in animo zijn afgenomen als we op de deelname afgaan. We zullen dit jaar wat
betreft deze vluchten alle kosten en inkomsten naast elkaar leggen om te bezien of
we hiermee moeten doorgaan en zo ja tegen welke prijs.
Hierbij speelt ook een ander item een rol namelijk de bezetting van de manden, die is
in verhouding met andere afdelingen laag. Er dient rekening gehouden te worden
met een landelijke regelgeving over het aantal duiven per mand. Men heeft het nu al
hierover op sectorvluchten dat er in de Limburgse manden veel minder duiven zitten,
en dat dit concoursvervalsing zou zijn.
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. Wellicht is het feit dat er een
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paar jaar geen problemen meer zijn geweest met dierziektes en dan met name de
vogelpest er debet aan dat er weer liefhebbers zijn die menen hiervan te kunnen
afwijken Zorgt u a.u.b. voor correcte en deugdelijke entlijsten, geen kopieën en geen
lijsten waar slecht een aantal duiven op vermeld staan.
Wat verder van belang is voor onze verenigingen is dat op de jaarvergadering van de
NPO is aangenomen dat verenigingen met een inzetlokaal minimaal 15 leden
moeten hebben waarvan minstens 8 die daadwerkelijk aan de wedvlucht deelnemen.
Liefhebbers die trainingsduiven inmanden tellen hierbij niet mee. De diverse
samenspelen dienen hierop toe te zien, aangezien dat zij de wedvlucht
organiserende instanties zijn. Als er niet wordt voldaan aan deze normen wordt er
niet meer ingezet in dat lokaal. Op Sector en provinciale vluchten ziet de afdeling
hierop toe. Overigens geldt voor sector- en Nationale vluchten ook 8 deelnemers en
75 duiven.
Verenigingen die niet aan deze criteria voldoen zal worden gevraagd om met andere
verenigingen samen te werken of te fuseren, het is dan niet noodzakelijk om
verenigingen op te heffen. Als men echter niet voldoet aan de normen worden er
geen duiven meer opgehaald bij die verenigingen.
Onze kampioenendag in Beek mag weer een succes genoemd worden, de
kampioenschappen-commissie, heeft goed werk geleverd en de kampioenendag was
een prima georganiseerde manifestatie.
Het is zonder meer bemoedigend dat deze commissie ook weer erin geslaagd is om
de noodzakelijke bonnenverkoop tot een meer dan voortreffelijk einde te brengen.
Goed beste sportvrienden, eigenlijk zijn alle high-lights vanuit mijn dit jaar beperkt
zicht aan de orde geweest in mijn, ik geef het toe, toch nog ruime opening, dus ik wil
er weer een snelle en zakelijke vergadering van maken, en dat bevalt de meeste
afgevaardigden prima, hoor ik na afloop ten minste elke keer en het zal dus niet aan
mij liggen om op tijd klaar te zijn.
Bedankt voor uw aandacht zover en we gaan nu over naar de agenda punt 2.

2.

Presentielijst

Van de 60 verenigingen waar wij thans nog over beschikken zijn 47 verenigingen ter
vergadering aanwezig, 6 afgemeld en 7 zonder afmelding.
3.

Notulen jaarvergadering 2019

De notulen van de jaarvergadering 2019 worden unaniem aangenomen.
4.

Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris wordt eenstemmig aangenomen.
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5.

Jaarverslag van de penningmeester

Het jaarverslag van de penningmeester wordt zonder verdere opmerkingen
aangenomen. Er zijn geen vragen binnengekomen

6.

Verslag kascontrolecommissie seizoen 2018/2019

Simpelveld, januari 2020
Geachte bestuur, geachte aanwezigen,
Zaterdag 11 januari 2020 hebben ondergetekende, N. Stoks, M. Leers en P.
Franssen ten huize van de penningmeester van de Afdeling Limburg Dhr. A. van
dort, in het bijzijn van John Geurts, 2e penningmeester, de kascontrole uitgevoerd
over het boekjaar 2018/2019 dat loopt tot 31-10 2019
De door de penningmeester opgestelde balans en exploitatieberekening alsmede de
gevoerde boekhouding is besproken en beoordeeld. De door ons gestelde vragen
werken zonder twijfel beantwoord en waar nodig voorzien van uitleg.
Bij de controle zijn enkele steekproeven uitgevoerd waarbij geen onvolkomenheden
zijn geconstateerd.
Het saldo van de bankrekeningen zijn gecontroleerd aan de hand van voorliggende
bankafschriften alsmede rekeningen.
Het boekjaar laat een positiefsaldo zien van € 4698,17. ondanks de verlaging van de
reiskosten. Het positiefsaldo had zelfs ca. € 8.000,00 nog meer kunnen zijn als de 2
cent voor de NPO niet door de afdeling was betaald.
Aan activa is het mooie bedrag van € 374.438,84 nog voorhanden en totaal
eigenvermogen bedraagt
€ 880.766.54
Aanbevelingen:
I.p.v. te werken met exel-bestanden waar de getallen diverse plaatsen moeten
worden ingevoerd,
een geautomatiseerd programma aan te schaffen.
Conclusie
Op basis van onze bevinden stellen wij voor om de penningmeester Dhr. van Dort
decharge te verlenen over het boekjaar 2018/2019.
Wij verzoeken de aanwezige dit met een hartelijk applaus te willen bekrachtigen.
De kascontrolecommissie 2019
N. Stoks, Roermond

M.Leers, Meers

P. Franssen, Simpelveld
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7.Kascontrolecommissie 2020
De kascontrolecommissie 2020 bestaat uit de heren N. Stoks, P. Franssen en de G.
Thiemann.
7.

Bestuursverkiezing

Aftredende bestuurslid 2020 waren de heren P. Grolleman en A. van Dort.
Beide heren waren niet herkiesbaar.
Er heeft zich één nieuw lid aangemeld in de persoon van de heer Danny Simons.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn is de heer Simons bij acclamatie gekozen.
De voorzitter feliciteert Danny Simons en verzoekt hem om achter de tafel plaats te
nemen.
8.

Afgevaardigden

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

9.

Behandeling voorstellen districten en bestuur

Naar aanleiding van de voorstellen van de voorstellen van de districten vraagt de
heer Wolfs hoe het zit met de lossing Rood. Na enige discussie en onduidelijkheid is
de conclusie dat Rood voor wat betreft de wedvlucht Chimay voor de jonge duiven
en de natour lost met bruin district 1.

10.

Rondvraag

De heer M. George vraagt naar het reisprogramma. De voorzitter geeft aan, dat dit
later zal worden nagestuurd.
De heer A. Winkens vraagt naar uitleg omtrent het niet vervliegen van de wedvlucht
Limoges. Door de voorzitter wordt nog een korte uitleg gegeven en verwijst eveneens
naar de toelichting in de voorstellen van de districten.
John van Heel
John van Heel vraagt hoe het kan dat wij op zaterdagmiddag moeten inkorven voor
een wedvlucht terwijl de duiven van de eendaagse fond arriveren.
Dit alles heeft te maken met door de meerderheid van de Algemene
Ledenvergadering vastgestelde Nationale vliegprogramma.
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11.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.00 uur en
wenst iedereen een behouden thuiskomst en een goed seizoen 2020 toe.

Harry Roks
Secretaris Afdeling Limburg
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