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Notulen Extra ALV Friesland96. (concept2) 

Vrijdag 17 januari 2020 19.30 uur MFC De Wier te Ureterp. 

1. Opening: 

Voorzitter Wiebren van Stralen opent de extra ALV die voornamelijk in het teken zal 

staan van de NPO ledenraad van zaterdag 25 januari 2020. Het bestuur wil in deze 

roerige tijden weten wat er onder onze leden leeft en hoe men staat tegenover zaken die 

tijdens de ledenraad zullen worden besproken. Zoals op de ALV van 15 november 2019 

besproken worden de te bespreken stukken getoond op de beamer. 

2. Appel der kiesmannen: 

Er waren kiesmannen van 43 verenigingen aanwezig. Afwezig met kennisgeving: 0208, 

0228, 0250, 0265, 0270, 0420, 0433. Afwezig zonder kennisgeving: 0120, 0215, 0248, 

0254, 0272. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

De voorzitter verzoekt de verenigingen om er voor te zorgen dat de ledenadministratie 

op orde is. Tevens wordt de mededeling gedaan dat de rayonuitslagen niet worden 

ondersteund/betaald door de afdeling. Dit moet nu door de rayons zelf worden geregeld. 

4. Notulen ALV Friesland96 d.d. 15 november 2019: 

 

De heer Van der Tuin geeft aan dat zijn naam niet juist is vastgelegd in de notulen. De 

secretaris geeft aan dit te zullen wijzigen. Voor het overige waren er geen op- of 

aanmerkingen en werden de notulen vastgesteld. 

 

5. NPO ledenraad 25 januari 2020: 

De voorzitter geeft een korte opsomming over hetgeen de afgelopen tijd heeft gespeeld. 

De diverse documenten die zijn ontvangen en de overleggen die hebben plaatsgevonden 

worden in een tijdlijn gezet. In grote lijnen zijn er drie onderwerpen te bespreken: Hoe 

vliegen wij in 2020, hoe houden wij de organisatie op orde en is er nog vertrouwen in het 

huidige NPO bestuur?  

Onderwerpen die in de NPO ledenraad zullen worden besproken worden puntsgewijs 

behandeld.  

Voorstel eerlijk spel: 

Er zijn vier opties m.b.t. het voorstel eerlijk spel waarbij de voorzitter aangeeft dat onze 

afdeling ook een optie heeft ingediend bij de NPO die overigens niet deel uit maakt van 

de vier opties waaruit onze leden kunnen kiezen. De heer Bouma geeft aan dat over dit 

onderwerp niet gestemd kan worden tijdens de NPO ledenraad omdat de secties zich 

tijdens de sectievergaderingen niet hebben gehouden aan de reglementen. De heer Van 
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Tuinen geeft aan dat de sectiebestuurders zijn geïnstrueerd om zich niet aan de 

reglementen te houden. De heer Rottiné geeft aan dat de regels tijdens de 

sectievergaderingen niet zo maar gewijzigd kunnen worden. De heer Van Dijk vindt dat 

het afdelingsbestuur ook moet zorgen dat secties de regels naleven. De heer Van Dijk 

vindt dat er een amendement ingediend moet worden om de regels m.b.t. de 

sectievergadering te veranderen. Volgens de heer Van Dijk is men niet gelukkig met de 

gang van zaken tijdens de afgelopen sectievergaderingen. Dit wordt beaamd door de 

heer Bouma. De heer Van Urk geeft ook aan dat zaken niet conform de reglementen zijn 

verlopen. De voorzitter geeft aan dit mee te zullen nemen naar de NPO ledenraad. 

Uiteindelijk wordt er gestemd over de vier opties (document 2). 

Uitslag stemming eerlijk spel:  

 Keuze 1, inkorfbeperking o.b.v. aantallen (40 oud en 60 jong): 5 stemmen 

 Keuze 2, inkorfbeperking o.b.v. aantallen (vlieglijst inleveren): 5 stemmen 

 Keuze 3, vliegen in klassen: 0 stemmen 

 Keuze 4, niets veranderen: 61 stemmen 

 Blanco: 1 stem 

 

Concept Nationaal Vliegprogramma 2020: 

De voorzitter benoemt dat het Nationaal vliegprogramma wordt vastgesteld tijdens de 

NPO ledenraad van 25 januari 2020 (Het concept Nationaal vliegprogramma is al 

enigszins aangepast tijdens het overleg van 6 januari 2020 aan de wensen van onze 

afdeling). Daarna zullen de losplaatsen worden ingevuld en zal er afgestemd worden met 

afdeling 10 over het gezamenlijk vervoeren en lossen. Tijdens de ALV van 6 maart 2020 

zal dan worden besproken hoeveel vluchten er tellen voor de kampioenschappen en 

zullen er besluiten worden genomen over het vervoeren en lossen met afdeling 10.  

Maar voordat het zo ver is wil het bestuur graag horen van de kiesmannen wat zij vinden 

van het concept Nationaal Vliegprogramma van 6 januari.  

De heer Van Dijk geeft aan dat Issoudun staat gepland als nationale vlucht, maar dat 

deze vlucht dan boven de 750 km grens komt zoals die in de ALV van onze afdeling is 

afgesproken. De voorzitter geeft aan dit mee te nemen bij de bespreking tijdens de 

ledenraad NPO. De heer Van Dijk geeft ook aan dat er in het nationaal vliegprogramma 

vijf natour vluchten, staan terwijl onze leden vier natour vluchten prefereren. Deze tellen 

niet meer voor de nationale kampioenschappen en dat hier dus van afgeweken kan 

worden. Voorzitter geeft aan dat dit inderdaad zo is. De heer Van Dijk vraagt of de eerste 

jonge duiven vluchten in het concept Nationaal vliegprogramma africhtingsvluchten zijn? 

Voorzitter geeft aan dat deze vluchten in groepen worden gelost. De heer Van der Woude 

vraagt zicht af wat wij met een Nationaal vliegprogramma moeten. Er zijn te veel dubbel 

vluchten. De heer Rottiné geeft aan dat de vijfde dagfond vlucht te ver is als je naar de 

uitkomsten van de enquête kijkt. De heer Meester geeft aan dat er vanuit zijn vereniging 

veel aversie is tegen m.n. het jonge duiven programma. Begint te laat en er zijn te veel 

vluchten. Liefhebbers wijken hierdoor uit naar de natour. Voorkeur gaat naar het 

afdelingsprogramma zoals dat uit enquête naar voren kwam. De heer Tj. de Vries wil het 

Nationaal vliegprogramma afschaffen en het afdelingsprogramma volgen. De heer Bouma 

geeft aan dat er 12 september gestopt kan worden met vliegen in plaats van 19 

september. Er volgt een zaalstemming. De keuze is tussen het afdelingsprogramma 

opgesteld n.a.v. de enquête najaar 2019 of het concept Nationaal vliegprogramma van 6 
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januari 2020.  De kiesmannen kiezen massaal voor het afdelingsprogramma zoals 

opgesteld n.a.v. de gehouden enquête najaar 2019. De voorzitter geeft aan dat indien 

het Nationaal vliegprogramma dat 25 januari 2020 wordt vastgesteld afwijkt van het 

afdelingsprogramma, de leden wel de kans krijgen om voor de overige vluchten in te 

korven, maar niet bij alle verenigingen.  

Het hitteprotocol: 

De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel hitteprotocol. De heer Bouma 

geeft aan dat er vorig jaar marathon vluchten zijn georganiseerd waarbij tijdens het 

transport gebruik werd gemaakt van de blauwe drinkbakken/gootjes. Verder geen op- of 

aanmerkingen. 

Reglementen:  

De voorzitter geeft aan dat er in de reglementen wordt gesproken over vlieggebieden en 

dat het bestuur vindt dat deze term niet in de reglementen thuis hoort en dat er 

gesproken dient te worden van afdelingen. De heer Meester geeft aan dat de voorzitter 

van de NPO dit willens en wetens doet. De heer Van Urk geeft aan dat de term 

vlieggebieden niet bestaat, maar werkgebieden wel. De heer Bouma geeft aan dat de 

term vlieggebieden te maken heeft met de toekomst. Bijvoorbeeld een samenwerking 

tussen twee afdeling kan leiden tot een nieuw vlieggebied. De heer Bouma is betrokken 

bij deze materie en zegt dat het om een advies gaat. De heer Meester zegt dat het een 

voorstel is. De voorzitter deelt deze mening. De heer Van der Woude geeft aan dat een 

afdeling een afdeling moet blijven. Niet meer macht weggeven. Op de vraag of de 

kiesmannen akkoord zijn met het voorstel van het bestuur wordt door het overgrote deel 

van de kiesmannen positief op geantwoord.  

Grootte verenigingen. De voorzitter licht het voorstel zoals deze wordt gedaan door de 

NPO toe.  

 Oud Nieuw 

Aantal leden 12 15 

Spelende leden 5-7 8 

Minimum 5-7 8 

 

Het bestuur van de afdeling is van mening dat de oude situatie moet worden 

gehandhaafd. Mocht het zo zijn dat de NPO ledenraad het nieuwe voorstel aanneemt dan 

verzoekt onze afdeling om een redelijke overgangstermijn. De kiesmannen zijn het 

hiermee eens.  

Pauze. 

Vlieggebieden voorstel sectie Dagfond.  
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Deze sectie stelt voor om een commissie te benoemen die zich met deze materie bezig 

gaat houden. De voorzitter vraagt aan de kiesmannen of iemand zich beschikbaar wil 

stellen voor deze commissie. Er volgen geen aanmeldingen waarop de voorzitter oppert 

om de commissie samen hiervoor te benaderen. 

Lossingsadvies IWB en Zimoa. Het NPO stelt voor het IWB uit te bereiden of met Zimoa 

te laten samenwerken. In de huidige situatie krijgt onze afdeling net als afdeling 10 

advies van het IWB. Dit zijn vrijwilligers en hoe komt het als je hier een professional van 

Zimoa aan toevoegt? Hoe ziet de NPO dit voor zich vraagt het bestuur zich af. Deze 

vraag zal onze kiesman stellen tijdens de NPO ledenraad. De heer Rottiné geeft aan dat 

het IWB gebruik maakt van Meteoconsult en stelt de vraag waarom het IWB geen 

gebruik maakt van Zimoa. Meteoconsult is een Trabant en Zimoa een Mercedes. Wat de 

heer Rottiné betreft moet er zo snel mogelijk afscheid genomen worden van 

Meteoconsult. De kosten van Meteoconsult kunnen dan naar Zimoa en dan ook afscheid 

nemen van de twee personen van het IWB. Schoon schip maken. De heer Roest geeft 

aan dat hij van de heer Kooistra heeft gehoord dat de voorstellen/adviezen van het IWB 

dwingend over komen. De voorzitter geeft aan dat inderdaad bij bv code rood gevallen 

de adviezen dwingender van aard zijn, maar dat de lossingscommissie uiteindelijk besluit 

om te wel of niet te lossen. De voorzitter geeft aan de adviezen die hij deze avond heeft 

gekregen mee te nemen naar de NPO ledenraad. 

Inversie:  

De voorzitter geeft aan dat er veel discussie is over dit onderwerp en geeft aan dat onze 

kiesman tijdens de NPO ledenraad zal aangeven dat hier meer onderzoek naar gedaan 

moet worden. 

Invliegduiven:  

De voorzitter geeft aan dat dit sinds 2019 weer is toegestaan en in onze afdeling 

functioneert dit naar behoren. 

Begroting NPO:  

De penningmeester van het NPO is opgestapt. Buiten dit feit geeft de voorzitter aan dat 

de begroting er op zich goed uit ziet. Een discussie punt is nog wel de Olympiade die 

Nederland gaat organiseren. Wat de kosten hiervan zijn en hoe deze gedekt gaan worden 

is nu nog onduidelijk. De heer Van der Woude geeft aan dat wij in 2019 per duif 2 cent 

hebben afgedragen aan het NPO. Is dit voor systemen die niet werken? De heer Van der 

Woude vindt dat de Olympiade wel naar Duitsland kan want daar zit meer geld.  De 

voorzitter refereert nog even aan de discussie over het nieuwe constateer systeem. Het 

bestuur van de afdeling is van mening dat onze afdeling best voorop wil lopen in deze 

modernisering, maar wil dit niet opgedrongen krijgen middels huur of koop 

verplichtingen. De heer Meester plaatst de opmerking dat het idee om te gokken op 

duivenvluchten een gevaar kent. Enkele (politieke) partijen zijn hier fel op tegen. 

De kiesmannen geven aan akkoord te gaan met de preadviezen zoals door het 

afdelingsbestuur voorgesteld. (o.a. hitteprotocol, IWB, aanpassingen regelementen enz.). 

Deze worden door onze kiesman meegenomen naar de NPO ledenraad van 25 januari 

2020. 
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Vertrouwen in het NPO bestuur/voorzitter:  

De voorzitter zet de gebeurtenissen over wat er allemaal heeft gespeeld weg in een 

tijdlijn. Er is bij een aantal afdelingen geen vertrouwen meer in dit NPO 

bestuur/voorzitter en dan worden er op relatief kleine details gelet zoals het te laat (een 

dag) versturen van de stukken voor de NPO ledenraad van 21 december 2019. De 

voorzitter geeft aan dat het bestuur graag wil weten wat de mening van de kiesmannen 

is in deze. De heer Bouma stelt dat de afgelopen twintig jaar negen voorzitters zijn 

gepasseerd. Probeer in gezamenlijkheid dit op te lossen bijvoorbeeld via mediation. 

Kiesmannen hebben de afgelopen jaren ook niet aan de noodrem getrokken. Dit is ook 

verwijtbaar. De heer Van Dijk geeft aan dat de voorzitter van het NPO de heer Van der 

Kruk geen vertrouwen meer heeft van de leden, maar dat de overige bestuursleden 

wellicht goed kunnen blijven functioneren. De heer Tj. de Vries deelt deze mening net als 

de heer Van der Woude die nog wel aangeeft dat de secties te veel macht krijgen. De 

heer Buwalda stelt dat de heer Bouma gelijk heeft. Het gaat m.n. over bevoegdheden. 

Wie heeft wat te vertellen en waarover. Mocht er in maart een nieuw bestuur komen dan 

weet je zeker dat ook dit bestuur het lastig krijgt. De heer Buwalda stelt voor om de 

huidige NPO bestuurders te laten ondersteunen door andere mensen en zo te komen tot 

een functioneel bestuur. Er moeten veranderingen komen in de structuur. De heer Roest 

geeft aan dat de voorzitter van het NPO zich te veel heeft geprofileerd. De rest van het 

NPO bestuur staat dit toe op een enkeling na. De heer Van Urk geeft aan dat het bij de 

start in 2016 al fout ging en dat de heer Van der Kruk zijn hand heeft overspeeld. De 

kiesmannen zijn hier ook debet aan. De heer Wouda geeft aan dat zeven afdelingen voor 

het aftreden van de voorzitter NPO zijn en vier niet. Wat vindt de voorzitter van afdeling 

Friesland96? De voorzitter geeft aan alleen naar het overleg van 6 januari 2020 te zijn 

geweest en dat overleg ging over het vliegprogramma. Voorzitter geeft aan dat de heer 

Boelens en de heer Zwart namens het bestuur van onze afdeling naar de overige 

overleggen zijn geweest en dat het afdelingsbestuur prefereert de Koninklijke route te 

bewandelen in deze. De voorzitter geeft nogmaals aan dat het bestuur eerst de 

kiesmannen wil vragen hoe zij hier in staan. De heer Wouda vraagt zich af of de 

anonieme brief van de verontruste leden niet door de heer Van der Kruk zelf is opgesteld. 

De heer Hagedoorn geeft aan contact gezocht te hebben met het NPO om duidelijkheid te 

krijgen over de anonieme bief van de verontruste leden. Hierop heeft de heer Hagedoorn 

deze ochtend een reactie gehad van de heer Marinus van het NPO bureau. Deze reactie 

wordt door de heer Hagedoorn op verzoek voorgelezen. De heer Hagedoorn vraagt zich 

af wat wij willen bereiken tijdens de NPO ledenraad van 25 januari 2020? Wij willen 

komend seizoen weer vliegen toch? Een motie van wantrouwen kan tot gevolg hebben 

dat de vergadering niet doorgang vindt. Het is verstandig om in dit geval een dag 

voorzitter achter de hand te houden of alleen een motie van afkeuring richting de 

voorzitter NPO in te dienen. Hiermee red je de vergadering inclusief vliegprogramma. De 

heer Koehoorn geeft een korte opsomming wat er gespeeld heeft bij het NPO de laatste 

jaren. Het kantoor in Veenendaal is gesloten en het personeel is ontslagen inclusief de 

heer Marinus. Het kantoor moest naar Papendal. Omdat het in Papendal niet goed liep is 

de heer Marinus weer aangenomen. Daarna heeft men slim de secties in het leven 

geroepen. Hierdoor heeft de NPO nu de meeste macht. Doel van de heer Van der Kruk is 

om de afdelingen buiten spel te zetten. Ook de financiën van de afdelingen wil hij naar 

zich toe halen. Voorstel van de heer Koehoorn is terug te gaan naar de oude situatie. 

Afdelingen worden zo weer de baas. De heer Bouma gaat in op de opmerkingen van de 

heer Koehoorn. De heer Bouma geeft aan dat er in Veenendaal elf medewerkers actief 

waren en dat er te veel waren. Volgens de heer Bouma heeft onze afdeling nog genoeg 
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te zeggen. De heer Sibma geeft aan dat dit bestuur er zou moeten staan voor haar 

leden. Dit is niet het geval en dus moeten zij weg. De heer Rottiné vraag aan de 

voorzitter of het bestuur van onze afdeling antwoorden heeft gekregen op alle vragen die 

zijn gesteld aan het NPO? De voorzitter geeft aan dat in driekwart van de gevallen een 

antwoord is ontvangen.  De heer Buwalda geeft aan dat er moet worden gezocht naar 

oplossingen. Uiteindelijk volgen er twee stemming over de vraag of onze kiesman een 

eventuele motie van afkeuring tegen de voorzitter van de NPO of motie van wantrouwen 

tegen het bestuur NPO moet steunen mocht dit ter sprake komen tijdens de NPO 

ledenraad van 25 januari 2020.  

Uitslag stemming motie van afkeuring tegen voorzitter NPO: 

 Voor motie: 62 stemmen 

 Tegen motie: 1 stem 

 Blanco: 9 stemmen 

 

Uitslag stemming motie van wantrouwen tegen bestuur NPO: 

 

 Voor motie: 24 stemmen 

 Tegen motie: 43 stemmen 

 Blanco: 5 stemmen 

Er is een brede steun voor de insteek om in ieder geval te proberen de zaken waarover 

besloten moet worden nog wel te behandelen 25 januari. Tevens steunt de 

ledenvergadering het voorstel om in gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor de 

ontstane situatie met het bestuur NPO. 

 

6. Concept vliegprogramma 2020: 

Kiesman blauwband Balk vraagt of afdeling 10 bepaalt wat afdeling Friesland96 gaat 

vliegen. Dit naar aanleiding van de publicatie van het vliegprogramma van afdeling 10. 

De voorzitter reageert hierop dat het voor ons nog niet duidelijk is welke vluchten er 

samen met afdeling 10 worden vervoerd en vervlogen. Dit zal nog moeten worden 

afgestemd. Voor de rest is dit onderwerp uitgebreid besproken bij punt 5 en zijn er 

verder geen op- of aanmerkingen.  

7. Bespreken verenigingsvoorstellen: 

 

P.V.  Duivensport Heerenveen en Omgeving. 

Wij stellen voor om als Afdeling 11 aan te sluiten bij de 6 afdelingen die in hun 

gezamenlijke brief van 27-12-2019 aandringen op het vertrek van het huidige NPO-

bestuur. 

Motivatie: 

In onze ledenvergadering van 10-1-2020 zijn wij tot de conclusie gekomen dat er geen 

draagvlak meer is voor het huidige NPO-bestuur. Onder onze leden is er – in ieder geval 

– het afgelopen jaar grote onrust ontstaan over de toekomst van hun duivensport. 

Aftredende bestuursleden bij het hoofdbestuur, wisselende bestuurssamenstellingen bij 
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de secties en een onduidelijk beleid. Ook de communicatie vanuit het bestuur naar de 

leden was onder de maat en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  

Meest treurig was de brief die de leden kregen van mevrouw Esther Noorderijk, lid van 

het bestuur NPO. Daarin stelt zij o.a. dat de leden zich geen zorgen hoeven te maken 

over hun ‘klokken’, er komt geen verplichting om een nieuwe aan te schaffen en ook voor 

de kleine verenigingen is er geen vuiltje aan lucht. Bijzonder, omdat 2 speerpunten van 

GPS 2021 zijn het verplicht overgaan tot een nieuwe manier van constateren en laten 

verdwijnen van de kleine clubs middels een voorstel voor een minimum aantal leden, een 

aantal dat vele kleinere clubs te boven gaat. 

Mocht de voorzitter NPO al niet zoveel fans meer hebben in den lande, binnen het 

bestuur zelf lukt het hem blijkbaar ook niet meer om de kikkers binnen de kruiwagen te 

houden. 

Dit onderwerp is besproken tijdens de behandeling van punt 5.  

8. Rondvraag: 

De heer Bouma vraagt of onze kiesman tijdens de ledenraad kan vragen wat wij met 

onze slachtduiven moeten doen. De voorzitter geeft aan dat duiven niet afgevoerd 

mogen worden voor menselijke consumptie.  

De heer Bouma vindt dat er regelmatig op een onfatsoenlijke wijze wordt gediscussieerd 

op social media. Is hier beleid voor vanuit de vereniging.  

9. Sluiting: 

 

Rond 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng 

en wenst een ieder een goede reis naar huis. 

 

 

 


