
Verslag en besluitenlijst van de A.L.V. van Afdeling 5 gehouden op woensdag 10 jan. 2018. 

Aanwezig; Namens het bestuur, dhr. Lugthart, Tuls Wijnties en Vos.  

De samenspelen; Midden‐Holland west met dhr. van Hecke en Sebel; Z‐H. oost met v.d. Laar 

en Busscher; Leiden & omstr. met Lammerts, Hoogenboom, Nijgh; Westland met Zwinkels, 

van Leeuwen en van Rijn; Drechtsteden met van Sintmaartensdijk en v.d. Burg; Z‐H. Eilanden 

met Jongejan, Torreman en Esser; Gouwe & IJssel met v.d. Heuvel en de Lelij; Midden‐

Holland oost met v.d. Burg, Seijnen en van Montfoort; Hoekse Waard met Broeders, v.d. 

Berg en Helmus.  In totaal 23 van de 25 kiesmannen aanwezig. 

Afwezig; wegens ziekte dhr. W. de Winter. 

Opening; Voorzitter Lugthart heette iedereen welkom met een gelukkig Nieuwjaar. Hij sprak van een 

vergadering in 2 delen waarin een nieuw bestuur moet worden gekozen en afscheid van het zittende 

bestuur. Het niet aanleveren van kandidaten heeft geleid tot stilstand en is dit bestuur niet 

verwijtbaar. Via 2 gespreksrondes en informeel overleg is er een nieuw bestuur gekomen. Dat 

bestuur wil op de ingeslagen weg voortgaan. 

2. Appél van de kiesmannen; 23 kiesmannen bleken aanwezig. 

2A. De voorzitter vroeg zich af of de voorstellen van de samenspelen wel behandeld moesten 

worden. Die voorstellen zijn wel op de agenda gezet door de meerderheid van het nieuwe bestuur. 

Na een korte inventarisatie werd besloten de voorstellen in een latere vergadering te behandelen. 

Het vliegprogramma wilde hij wel behandelen. 

Besluit; Voorstel 1 is vervallen en de overige 27 voorstellen worden niet behandeld. 

3. Verslag van de A.L.V. van 31‐10‐2017; In de passage over de inkorfbeperking, ingebracht door dhr. 

v.d. Heuvel moet worden aangevuld dat dit van hogerhand moet worden opgepakt. Van onderaf zou 

leiden tot rechtszaken. De voorzitter zegde toe dat hij dit, op de eerstvolgende NPO vergadering zou 

inbrengen.  

Besluit; De inkorfbeperking wordt bij het NPO bestuur als probleem ingebracht. 

4. Ingekomen en verstuurde stukken; 3 zaken werden besproken. 1e Het weggooien van de D. & W. 

bestanden door een deel van Gouwe & IJssel. De voorzitter ging hier uitvoerig op in maar de enige 

conclusie was dat het samenspel onvoldoende toezicht heeft gehouden. 2e De vraag over 

ondersteuning van een lid in Middelharnis in een procedure. Dit werd door de secr. uitgelegd en als 

goed ervaren. 3e Het niet reageren van Vlaardingen op het verzoek van de NPO en Afd. 5. Ondanks 

aandringen vanuit de vergadering om sancties te overwegen werd dit wel afgekeurd maar niets 

besloten.  

5. Jaarverslag penningmeester; Na een korte toelichting kwam er een vraag van dhr. v.d. Heuvel of 

de vrachtprijzen naar beneden kunnen gezien het resultaat. Dhr. v.d. Vrede legde uit dat het 

resultaat over 2017 zeer behoorlijk was geweest maar vond het logisch dat de concourscommissie 

hiermee het spel aantrekkelijker moeten trachten te maken. 

Dhr. Eskes meende dat de vrachtprijs juist wat omhoog moest omdat de opbrengst van een auto 

naar Malta een eenmalige zaak is maar gelijk blijven is goed genoeg. Dhr. Busscher zette vraagtekens 

bij de verantwoorde aantallen duiven, die moesten niet 908.000 zijn maar 996.000 wat door dhr. den 

Dunnen werd bevestigd. Het vervoer voor Afd. 6 staat er niet volledig in maar de penningmeester 

heeft zich gebaseerd op de aangeleverde cijfers door de administratie van de vervoerscommissie. 



Dhr. v.d. Vrede heeft de vergadering uitgelegd dat we als Afdeling grote risico’s hebben gelopen 

wegens het niet verzekerd zijn van zowel de auto’s als de vrijwilligers. Daar heeft hij samen met de 

vervoerscomm. en de penningmeester nu verandering in aangebracht. Dat brengt wel behoorlijk wat 

kosten met zich mee maar het voorkomt dat we als Afdeling bij een calamiteit gewoon failliet zouden 

zijn gegaan. Mevr. van Leeuwen waarschuwde als toekomstig penningmeester voor te snelle 

besluiten en wees er op dat de polissen eerst gelezen moeten worden voordat er conclusies 

getrokken kunnen worden want alleen gegevens vermeld in een polis zijn van toepassing op schades. 

Een 1 jarige overeenkomst werd akkoord bevonden. 

De penningmeester Dhr. Tuls heeft een drietal opmerkingen t.a.v. het Jaarverslag. De reis‐ en 

vergaderkosten zijn € 7.618,= voor 2017. Hierin is nog een stelpost mee genomen van € 4.000,= te 

verwachten kosten over 2017, waarvan inmiddels in 2018 declaraties zijn ontvangen van ca. € 

1.000,=. De reservering voor de CC commissie bedraagt 1.5 ct per duif, dus daar is een dekking voor 

van ca. € 13.500,=. Het aantal vervoerde duiven bedraagt  996.382 . Dit ter aanvulling op de 

jaarstukken 2017. 

Besluit; Ondanks de verschillen in aantallen duiven werd het verslag goedgekeurd. Alle 

verzekeringen gelden voor 1 jaar en worden door het nieuwe bestuur opnieuw beoordeeld. 

 

6. Bevindingen van de F.B.C.C.; Hierover kwamen geen vragen. 

 7. Dechargeverlening; Aan de penningmeester en het bestuur is decharge verleend over 2017. 

8. Jaarverslag secretaris; Ook het laatste jaarverslag van de secretaris werd met instemming 

geaccepteerd. 

9. Begroting 2018. Dhr. Tuls was zo vriendelijk geweest om op verzoek een begroting voor 2018 op te 

stellen. Bij de cijfers merkte dhr. Eskes op dat we eventueel meer voor Afd. 6 zou kunnen gaan rijden. 

Dhr. den Dunnen verwees ook naar gesprekken met Afd. 6. Dhr. v.d. Vrede adviseerde om te 

overwegen nog meer in het transport te investeren om zo de positie te handhaven waarmee wij in 

de toekomst als afdeling een leidende rol kunnen spelen. De financiële positie wordt door het 

verminderen van huren beter. 

Besluit; Ook de begroting wordt nog bekeken en komt in een volgende vergadering aan de orde. 

10. Bestuursverkiezing; De voorzitter schetste nogmaals de moeizame inspanningen om tot een 

bestuur te komen. Voor zover de kandidaten aanwezig waren werden ze voorgesteld en na enige 

discussie werd het voltallige bestuur op 1 formulier in stemming gebracht waarbij ook de functies 

werden vermeld. 

Besluit; Unaniem kregen alle kandidaten de 23 stemmen van de kiesmannen en is dus verkozen. 

De voorzitter bedankte de 3 vertrekkende leden nog maar dhr. v.d. Vrede vroeg het woord om het 

bedanken van de aanwezige bestuursleden toch op een gepaste wijze te belichten. Als eerste 

bedankte hij de penningmeester voor de samenwerking in de afgelopen 4 jaar. Hij typeerde Gerrit als 

een wat luie penningmeester maar wel een die de cijfers toch op de juiste plaats zette en iemand 

waar hij plezierig mee heeft kunnen werken. 

Ook de secretaris kreeg een bijzonder uitgebreid en complimenteus afscheid van hem. Hij 

benadrukte dat hij samen met hem in 2011 in de comm. Eerlijker Spel was gestart die uitdraaide op 

een bestuursfunctie in 2014. Daarin heeft de secretaris zowel in onze afdeling als ook landelijk een 

belangrijke inbreng gehad en samen met hem hebben we veel kunnen bereiken. Zonder hem als 

secr. had hij zijn voorzitterschap niet willen doen. Hij bedankte dhr. Vos voor zijn tomeloze inzet en 



correcte werkwijze die bij enkelen wel op kritiek stuitte maar altijd in het belang van afdeling 5 is 

geweest. 

Gerrit bedankte dhr. Eskes voor zijn actie om hem als penningmeester voor te stellen. Hij heeft 

intussen wel ontdekt dat afdeling 5 een groot bedrijf is. Wim bedankte dhr. v.d. Vrede voor zijn 

sympathieke woorden en kon van zijn kant zeggen niet eerder met een voorzitter te hebben gewerkt 

die zo intensief zich heeft ingespannen om afdeling 5 op deze toppositie te brengen. Hij gaf enig 

inzicht in zijn activiteiten die wat hem betreft nu precies 60 jaar geleden in de duivensport zijn 

gestart en had voor zichzelf besloten tot het moment van afscheid nemen alle activiteiten op een 

punctuele manier te doen. Daarbij zullen het verslag van deze vergadering en de overdracht zijn 

laatste handelingen zijn met dank aan die mensen waarmee hij op een correcte manier heeft mogen 

samenwerken. Beiden kregen een bos bloemen en een VVV cadeaukaart. 

De voorzitter bracht ter spraken een bericht wat hij vlak voor de vergadering had ontvangen via dhr. 

van Toor van het voltallige bestuur van de ver. Vlaardingen. Daarin memoreerde dhr. van Toor aan 

de uitspraak van de rechtbank die destijds ging over het samenspel Rijnmond om die alsnog in te 

voeren. De voorzitter vond die mail ver onder de gordel en beneden elk niveau. Het was in 2016 een 

affaire die de afdeling 5 gewoon heeft gewonnen maar wel ca. € 4.000, = aan juridische bijstand 

heeft gekost. Verschillende sprekers hekelden het gedrag van deze vereniging maar het verzoek om 

stappen m.b.t. deze man en vereniging te nemen bleef het stil. 

Besluit; Het nieuwe bestuur gaat zich (met instemming van de hele vergadering) beraden op de te 

nemen stappen tegen dit gedrag van de vereniging de Adelaar in Vlaardingen. 

12. concept Vliegprogramma; Dhr. Lugthart wees er op dat het een concept was en gaf een 

toelichting en uitleg. Het is geschikt gemaakt voor alle spelletjes die we kennen, van Pipa tot 

Olympiade. Hij wees er op dat samenspelen hun keuzes kunnen maken om te tellen wat zij willen. 

Dat er 13 jonge duivenvluchten op staan was een waarborg voor als er in het begin vluchten zouden 

uitvallen. Verder wees hij op de midweekse africhtingen met zeer beperkte ophaalplaatsen en het 

criterium om minimaal 150 duiven te moeten hebben om opgehaald te worden. 

Samenspel Leiden & omstr. vond het programma veel te zwaar voor de gemiddelde liefhebber, stelde 

ook voor om later te beginnen met de oude en de jonge duiven. De nu aangeboden midfondvluchten 

vormen een onevenredige zwaarte t.o.v. de dagfondvluchten waardoor de deelname zeer beperkt 

zal worden. Ook 13 jonge duivenvluchten is veel te veel en starten met Oudenaarde wat 180 km. is 

kan niet, dit moet een programma zijn voor de gemiddelde liefhebber en dus anders van opzet 

worden. 

Samenspel Z‐H. Eilanden vielen over de afstanden die voor hen tekort zijn, zij stelden voor om Duffel 

te kiezen wat door Westland werd ondersteund. 

Samenspel Westland vond ook dat er te weinig naar de gewone liefhebber was gekeken. Het 

programma is te zwaar en het aantal vluchten geeft veel te veel druk op de werkers in de lokalen. 

Dhr. Lugthart stelde de vraag wie maakt de dienst uit ? de leden toch. 

Samenspel Westland, Z‐H. Eilanden, M‐H. west, Hoekse Waard en Z‐H. oost hadden allerlei vragen en 

opmerkingen o.a. over de brief van de ver. de Heul, mandenlijsten, Inkorfcentra, laatste 3 jonge 

duivenvluchten centraal inkorven, data van de Z.L.U., africhtingen op woensdag, teveel tijd tussen de 

Vitessevlucht 4 en 5, meer africhtingen op zaterdag, Nationale vluchten inkorven bij Nat.Inkorfcentra 

Het ontaarde in een lange en besluiteloze verhandeling. 

Besluit; Het vliegprogramma wordt opnieuw bekeken en behandeld op de volgende vergadering. 

13. Wat verder ter tafel komt. 



‐ De eerstvolgende vergadering van Afdeling 5 wordt maandag 5 maart gehouden. Plaats en tijd 

wordt nog bekeken. 

‐ Namens Westland de vraag om de punten voor het Nat. Kampioenschap uit de rayons te halen. 

Antw. Dit is al eerder aan de NPO gevraagd maar die houden vast aan max. 2 rayons. 

‐Drechtsteden vroeg of de NPO al een brief had gestuurd waarin zij verklaren dat het vervoer bij de 

afdelingen zou blijven? 

Antw. Een aparte brief is er niet maar men heeft wel duidelijk gemaakt dat het NPO geen enkele 

inbreuk doet op eigendommen van afdelingen. 

‐Het aanleveren op de dagfond was in de regio Leiden niet nageleefd, dat vond men 

rechtsongelijkheid en in 2018 niet meer kunnen. 

Antw. De voorzitter was het eens met de stelling dat iedereen de besluiten moet naleven. 

‐Ook werd gevraagd naar de situatie rond de vaste voetringen. 

Antw. De secr. legde uit dat op 10 januari een zending in Veenendaal is binnengekomen en dat er bij 

de leverancier nog een zending gereed ligt. Het ziet er naar uit, aldus de NPO dat de levering van de 

ringen begin week 3 gaat plaatsvinden incl. de eigendomsbewijzen. Daarmee zijn we gered want je 

moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als er überhaupt geen ringen op tijd zouden zijn 

geweest. 

‐Westland Informeerde nog naar de ringen die geschikt zijn voor de clips. 

Antw. Die zijn op dit moment nog niet geleverd en het is onbekend wanneer die er wel zijn. 

Zo kwam er een einde aan een toch langdurige vergadering waarin een nieuw bestuur is gekozen en 

men de intentie heeft uitgesproken om op de ingeslagen weg verder te gaan. 

De formele overdracht van zaken door het oude D.B. bestuur naar het nieuwe D.B. wordt op 24 

januari as. geregeld. 

Op 5 maart is de eerstvolgende vergadering en daarin zullen besluiten genomen moeten worden 

over; 

 Alle reeds ingediende voorstellen met de nummers 2  t/m  28. 

 Een begroting voor 2018 

 Een definitief vliegprogramma voor 2018. 

 De vrachtprijzen voor 2018. 

 De agenda van de NPO Ledenraad die op 10 maart wordt gehouden 

 Benoeming kiesmannen voor die vergadering  

Persoonlijke noot; 

Bijgaand het verslag van de A.L.V. van 10 januari, ik heb getracht de punten zo goed mogelijk weer 

te geven. Ik zal ook de overdracht naar het nieuwe bestuur zo volledig mogelijk proberen te doen. 

Daarmee zit mijn werk als bestuurslid van Afdeling 5 er op en dat is na ruim 50 jaar in verschillende 

functies mijn keuze geweest. Ik wens een nieuw bestuur alle noodzakelijke wijsheid toe want de 

tijd van verharding heeft ook de duivensport in haar greep. Bewijzen daarvoor zijn; 

1. Achterhaalde  organisatiestructuur  en  een  ernstig  gebrek  aan  bestuurscapaciteit  in 
heel Nederland, van vereniging tot NPO bestuur. 

2. Leegloop van leden 
3. Onze eigen interne cultuur 
‐ Waarom stoppen liefhebbers ? 



‐ Waarom veranderen er zoveel leden van vereniging ? 

‐ Afd. 5 had 1 jaar geleden nog 2507 leden, vandaag zijn dat er al 115 minder ! 

Het  werven  van  nieuwe  leden  zou  verplicht  op  de  agenda  moeten  staan  van  elke 

vergadering van het NPO bestuur, elke afdeling, elk samenspel en elke vereniging.  

Verenigingen; Die dienen zich anders te oriënteren, niet; Zolang mogelijk met een minimaal 

aantal leden overeind proberen te blijven maar in elk samenspel met elkaar nadenken over 

een modern streek‐inkorfcentrum zowel voor de programmaspelers als de fondmannen. 

 Dit  om  de  sport  betaalbaar  te  houden.  Het  ophalen  bij  89  verenigingen  kost 

onevenredig veel geld. In de aan u gepresenteerde begroting voor 2018 kunt u zien 

dat  er  €  40.000,  =  minder  baten  zijn  vanuit  de  vrachtgelden  en  ca.  €  10.000,  = 

meerkosten  zijn geraamd. Dat  is  in 2018 een  lastenverzwaring van € 50.000, =, die 

moet worden gedragen door 125 leden minder ! 

 Het zorgt tevens voor veiliger concoursen. 

 Men krijgt ook meer mensen die in staat zijn te helpen bij het werk. 

 Het afslaan kan  in een eigen vereniging blijven gebeuren maar dan wel  volgens de 

regels. Een NPO besluit op voorstel van onze afdeling maakt dit intussen mogelijk. 

Sport en spelregels;  

Zolang  wij  als  duivensport  in  Nederland  massaal  allerlei  verschillende  en  onvergelijkbare 

kampioenschapsystemen omarmen en dus onvergelijkbaar  zijn voor  iedere buitenstaander 

die geïnteresseerd is in onze sport blijven we ons oubollige imago houden. 

De  profs  zijn  weinig  te  verwijten.  Ze  beoefenen  de  sport  binnen  de  regels  van  het  spel, 

zorgen voor een positieve uitstraling, zijn succesvol en verdienen goed geld met hun duiven 

… niks mis mee…. Maar 90% van de liefhebbers uit hun onvrede er over en 50% heeft er last 

van. Dan wordt het hoog tijd om na te denken. 

De sport moet keuzes maken! Waarom denkt u dat de inkorfbeperking een hot item is ? 

‐ Meerkeuze  vliegprogramma’s  aanbieden,  wekelijks  vluchten  voor  iedereen  binnen 

het samenspel en de vereniging verzorgen. 

‐ Herziening van de landelijke vlieggebieden en spel ontwikkelen voor topspelers/profs 

en wie er aan mee wenst te doen op een niveau vanaf bijv. 400 km. 

‐ Met onderling vergelijkbare aantallen duiven.  

‐ Met  landelijk  dezelfde  spelregels  en  kampioenschappen,  dat  laatste  zou  een 

uitdaging voor het NPO moeten zijn 

De duivenwereld van vandaag kent geen evenwicht. Er is onrust, er dreigt polarisatie en ze is 
versnipperd. Zoals altijd komt het aan op mensen die vooruit willen kijken en verder kunnen 
denken, bestuurders waar grote behoefte aan is, zeker in de duivensport. 
Ik kan terugkijken op een lange en succesvolle bestuurlijke periode, niet alleen in de 

duivensport. Met 13 jaar fractievoorzitterschap in de politiek, 18 jaar in de Zwemwereld, 20 

jaar in de Theaterwereld, 7 jaar voorzitter Tennisvereniging, 3 jaar voorzitter 

voetbalvereniging en 50 jaar bestuurder in de duivensport in veel verschillende functies. 

Voor dit alles heb ik een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.  Ik ben door de NPO 

benoemd tot Gouden Spelddrager en bij de voetbalvereniging Alblasserdam tot Lid van 

Verdienste. Allemaal leuk maar daar heb ik het nooit voor gedaan. Ik heb aan het besturen 



ook, bijna altijd, veel plezier beleefd, ik heb me altijd ingezet om de duivensport vooruit te 

helpen tot op de dag van vandaag. Ik bedank daarom ook iedereen met wie ik in de achter 

mij liggende periode constructief heb kunnen samenwerken en wens jullie allemaal een 

gezonde en betaalbare duivensport toe. 

Sta niet stil bij het verleden, daar is niets meer aan te veranderen! 

Maar richt je op de toekomst want die veranderingen kun je nog wel beïnvloeden. 

 
Wim  Vos 


