
Notulen van de jaarvergadering van de Fondclub Noord-Holland op 29 maart 2017 te Wormerveer 

 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan allen. Hij merkt op dat de vergadering iets 
later dan gebruikelijk wordt gehouden omdat er tussentijds overleg is gevoerd met de afdelingen 5 
en 6, waarover meer bij het punt bestuurs mededelingen. 

De notulen van 6 april 2016: 

 Wim Wijfje vraagt waarom er in het najaar geen extra vergadering is gehouden. De voorzitter 
antwoordt dat deze vergadering uitsluitend belegd zou worden indien de afdelingen 5 en 6 een 
concept programma ter bespreking zouden kunnen voorleggen. Zelfs op dit moment staat dit niet 
helemaal vast en is onze poster ook nog niet gereed. 

Rene Koeman merkt op dat dat hij vorig jaar heeft gevraagd wat er met de “niet opgehaalde prijzen 
“gebeurt. De penningmeester antwoordt dat er dit jaar slechts twee leden, die afbericht hadden 
gegeven, niet aanwezig waren en er om die reden niet wordt afgeweken van het tot nu toe gevoerde 
beleid. Zie verder in deze notulen. Voorts merkt de penningmeester op dat aan een eerder gestelde 
vraag ten aanzien van de publicatie van de jaarrekening ook is voldaan door tijdige plaatsing van de 
rekeningen op de website. 

De notulen worden zonder verdere op-aanmerkingen goedgekeurd. 

Bestuurs mededelingen: In verband met de wijzigde regels omtrent het inkorven van wedstrijdduiven 
tezamen met invliegduiven, heeft het bestuur van de fondclub contact gezocht met de fondclubs in 
Zuid-Holland om te bezien of het mogelijk is om apart vervoer en lossing te organiseren. Dit heeft 
geleid tot afspraken met het bestuur van de afdeling Zuid-Holland om een vijftal vluchten 
gezamenlijk te vervoeren. Inkorven in Alkmaar, Bovenkerk en Wormerveer. Tevens zal de fondclub 
met de PV. Zaanstreek-Noord voor de jonge duiven en de natoer tien vluchten inrichten om te 
voorkomen dat alle jonge duiven van een chip te moeten voorzien. Entlijst indienen is verplicht.  

Kosten 0,75 per duif. Cor Schermer vraagt  op welke manier de lossing bekend wordt gemaakt. 
Antwoord: via de website of een telefoontje naar de voorzitter. Gerrit Veerman merkt op dat er 
weinig jonge duiven zullen worden geënt. De voorzitter betwijfelt dit en benadrukt dat er geen jonge 
duiven zullen worden vervoerd zonder een bewijs van enting. 

Voorts heeft het bestuur het voorstel van Dirk Velthuis overgenomen om alle winnaars in alle 
categorieën vanaf plaats 4 tot en met 10 een diploma toe te sturen en indien aanwezig op de 
feestmiddag een attentie uit te reiken. 

Voor de vluchten St. Vincent, Bordeaux ZLU, Bourges en de eerste jonge duivenvlucht 
Morlincourt/Perronne geldprijzen ter waarde van 600 euro beschikbaar te stellen. De gezonde 
financiële positie, alsmede de opbrengst van de jonge duiven en bonnenverkoop (opbrengst 4000 
euro) stelt ons in staat dit ook weer in 2017 te doen. Geen inleg verschuldigd. De feestmiddag/avond 
zal worden gehouden op zaterdag 25 november in restaurant “De Prins” te Westzaan. Prijzengeld 
wordt op de feestavond door de penningmeester uitgereikt. 

Anke Ouwehand geeft een toelichting op de inning van de contributies. Er worden geen acceptgiro’s 
meer verzonden, wel herinneringsmails en natuurlijk wordt er veel gebruik gemaakt van de website. 
Op vragen over de haperingen van de site, antwoordt Anke dat dit een probleem is en wordt 
onderkent. Lastig is dat er slechts weinig meetpunten in het seizoen zijn om de site goed te testen. 
Het bezoekersaantal is enorm tijdens de aankomsten van de marathonvluchten, waardoor de site 



overbelast wordt. Het aantal bezoekers bedraagt 42.000 en het aantal keren dat er wordt ingelogd 
625.000. Er is tijdens het seizoen naarstig naar een oplossing gezocht, maar niet bevredigend 
opgelost. Voorts meldt zij dat er 28 nieuwe leden zich hebben aangemeld en 19 afzeggingen. 

Bestuursverkiezingen: Door het bestuur is voorgesteld Henny La Grouw. Er zijn geen 
tegenkandidaten voorgesteld en Henny wordt met algemene stemmen gekozen. 

Financieel verslag 2016 en begroting 2017: 

De penningmeester Jaap van der Weijden geeft een toelichting op de resultatenrekening, de balans 
en de begroting. Hij is blij te kunnen melden dat de in-en uitgaven conform de begroting zijn gehaald 
en de financiële positie van de vereniging gezond is. Het ledental stabiel en er geen substantiële 
achterstanden van betalingen zijn. De kascommissie bestaande uit de heren Remy Rouw en Cor 
Schermer maken enkele kleine opmerkingen over de resultaten rekening die geen invloed hebben op 
het resultaat en de balans. Zij nodigen het bestuur uit om in de volgende begroting ruimte te 
scheppen voor investeringen in de vernieuwing van de website en stellen voor de penningmeester 
decharge te verlenen en dank te zeggen voor zijn geleverde werkzaamheden. Onder applaus wordt 
deze decharge verleend. Remy Rouw is aftredend, maar heeft al voor opvolging gezorgd: Henk Bos 
uit Edam. Prima initiatief om hier zelf aan te denken. De voorzitter bedankt Remy voor zijn inzet. 

Rondvraag: 

Rene Koeman vraagt op welke wijze de afspraken ten aanzien van de drankjes worden gemaakt. Hij 
vindt dat de wijn met de betaling van twee muntjes nogal stevig is. De voorzitter antwoordt dat een 
muntje te weinig is en de penningmeester vindt de kwaliteit van de wijn belangrijker dan de prijs.  

Dirk Pals vraagt het bestuur of er al een nieuw meldadres bekend is voor de ZLU vluchten. De 
voorzitter antwoordt dat dit in eerste instantie een zaak is voor AZV, maar deelt de mening dat de 
zorg van hen, samen met ons moet worden opgelost. Op dit moment zijn Ed Maat en Fred Kramer in 
gesprek met twee personen. Binnenkort verder nieuws. 

Verder niet aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging voor ieders 
aanwezigheid en inbreng. 

Notulist, 

Fred Kramer 

 

 

 


