
Algemene Ledenvergadering Afdeling 11 Friesland ‘96 
Datum: 17 maart 2023 
Locatie: MFC De Wier, Ureterp 
Tijd:  19:30-22:00 u 
 
Agenda  
 

1. Opening 
2. Appél der kiesmannen 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen ALV 25 november 2022 en BALV 4 februari 2023     Bijlage 4 
5. Jaarverslag 2022      
6. Financieel verslag, begroting 2023 en kascontrolecommissie   Bijlage 5a + 5b 
7. Voorstellen en bespreekpunten afdelingsbestuur (hieronder samengevat) 

− Aanpassing lossingscommissie 

− Voorstel kampioenschappen Afdeling Friesland’96   Bijlage 7a 

− Presentatie Vervoersprogramma 2023     Bijlage 7b 

− Uitwerking Vervoer (met financiële onderbouwing)   Bijlage 7c 

− Voorstel indeling ACG’s voor afdelingskampioenschappen 
8. Aanvulling afdelingsbestuur 
9. Bespreken verenigingsvoorstellen      9 maart  
10. Terugkoppeling NPO Ledenraad 
11. Rondvraag 

 

 

Voorstellen en bespreekpunten bestuur 

 

• Voorstel kampioenschappen Afdeling Friesland’96      – Bijlage 7a 
Bestuur stelt voor de kampioenschappen te vervliegen zoals verwoord in Bijlage 7a 

• Presentatie Vervoersprogramma 2023      - Bijlage 7b 
• Uitwerking Vervoer (met financiele onderbouwing)     - Bijlage 7c 

Bestuur stelt voor om aan de hand van Bijlage 7b: Uitwerking Vervoer met financiële onderbouwing, 
met de kiesmannen te spreken over het vervoer. Uitvoering daarvan is in handen van de vervoers-
commissie, die in samenspraak met de vervoerder (Wiersma) en convoyeurs het vervoersprogramma 
en de routes maakt. Er zijn in de recente vergaderingen regelmatig suggesties en voorstellen gedaan 
om de opzet van het vervoer te veranderen of te verbeteren. In en na de najaars-ALV zijn verenigingen 
opgeroepen om met suggesties te komen. Er is echter niets binnengekomen. Na besprekingen met de 
vervoerscommissie en bestuur Afdeling 10 zijn een aantal zaken op een rij gezet die in het document 
verder uitgewerkt zijn door de penningmeester. Er worden 3 onderdelen besproken: 

o Effecten van verlaging aantal duiven in de man. 
o Automatisch lossysteem en investeringen in klein vervoer. 

o Verschillen geen samenwerking of wel samenwerken met afd. 10. 
 

• Voorstel indeling ACG’s voor afdelingskampioenschappen    - Bijlage 7c 
Bestuur stelt voor om in de najaarsvergadering een nieuwe indeling voor de afdelingskampioen-

schappen vast te stellen. Hierbij worden betrokken dhr. A. Coolen en wordt de samenspelcommissie 
uitgebreid. Kandidaten kunnen worden aangedragen bij het bestuur of tijdens de vergadering. Van seizoen 
2023 worden analyses gemaakt waarbij huidige ACG’s worden vergeleken met de indeling die vanaf dit 
jaar voor het NPO-kampioenschap geldt.  
 

• Aanvulling afdelingsbestuur 
Bestuur vraagt een kandidaat voor het bestuur voor de functie van (tweede) secretaris. 


