
Notulen van digitaal gehouden ALV najaar 2020 Friesland’96 

13 november 2020 
 
1. Opening  

 

2. Appél der kiesmannen  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen.  

De ingekomen stukken van het NPO zullen worden besproken onder punt 6. 

De verenigingsvoorstellen onder punt 7 

 

4. Notulen vorige vergadering, d.d. 6 maart 2020. (Goedkeuring bij acclamatie) 

 

5. Bespreken voorstellen afdelingsbestuur. 

 

 Keuze weekend 24 v.w.b. het vliegprogramma 

 

In weekend 24 staat in het concept nationaal vliegprogramma een midfond vlucht 

geprogrammeerd naast een dagfond vlucht. 

Wij vragen de verenigingen of deze mifondvlucht (vrijdag inkorven) moet blijven staan of 

dat dit een vitesse vlucht moet worden 

Kiest de vereniging voor een midfond vlucht naast de dagfondvlucht in week 24 dan 

stemt u: Midfond 

Kiest de vereniging voor een vitesse vlucht naast de dagfond vlucht in week 24 dan 

stemt u: Vitesse 

Hebt U geen mening dan stemt U: Onthouding 

 

Uitslag van de digitaal gehouden stemming onder de 89 kiesmannen: 

Vitesse: 48 

Midfond: 19 

Onthouding: 1  

 Voorstel vliegprogramma 

Gaat uw vereniging akkoord met het voorgestelde vliegprogramma van de afdeling 

(ongeacht de uitkomt van bovenstaande vraag 

Bent u voor het voorgestelde vliegprogramma dan stemt u: Voor 

Bent u tegen het voorgestelde vliegprogramma dan stemt u: Tegen 

Hebt U geen mening dan stemt U: Onthouding. 

 

Uitslag van de digitaal gehouden stemming onder de 89 kiesmannen: 

Voor: 56 

Tegen: 9 

Onthouding: 3 

 

 

 

 

6a. NPO Beleids- en uitvoeringsplan 2021 ter informatie (doorgeschoven) 

 

 

 

 

 



 

6b. Stukken vanuit het NPO ter stemming: 

     • Landelijk vliegprogramma (Afdelingskiesman brengt programma afdeling 11 in en     

stemt in met vluchten die overeenkomen) 

 

     • Kampioenschappen en eerlijk spel (kiesman stemt) 

     • Verkiezingen NPO bestuur (kiesman stemt) 

     • Bestuursmodel NPO (kiesman stemt) 

 

7. Bespreken verenigingsvoorstellen. 

    Voorstellen worden inclusief pre-advies op de site geplaatst. Meeste voorstellen naar     

voorjaar-ALV)  

 

8. Verkiezing kascommissie: 

 De heren Liemburg, Bosma en De Vries. 

 

9. Verkiezingen 

    T. Boelens (lid/ 2e voorzitter) t/m het jaar 2021, 

    J. Kooistra,  

    H. van Dijk, 

    H. Brinkman, tussentijds afgetreden. 

 


