
Notulen Vergadering Sectie Eendaagse Fond zaterdag 13 oktober 2018 

 

Opening 

Om 12:15 uur opent Jan Westen, de voorzitter van de Sectie Eendaagse Fond de vergadering. 

Vanwege uitloop van de voorgaande vergadering kon deze vergadering helaas niet op tijd beginnen, 

waarvoor begrip wordt gevraagd. Jan Westen introduceert het huidige sectiebestuur en schetst de 

aanleiding voor het oprichten van de huidige secties. 

Appèl der stemgerechtigde leden 

Er hadden zich 31 leden van de sectie bij de 2e secretaris aangemeld, maar het bleek dat een aantal 

leden zich al eerder bij de secretaris van de sectie Vitesse/Midfond had aangemeld. Na hoofdelijke 

telling bleken er 50 stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. 

Voorstellen bestuur en leden 

De voorzitter presenteert het concept-vliegprogramma en de overwegingen erachter. Het voorstel 

betreft een totaalpakket van vluchten en kampioenschappen. Daarna behandelt hij in samengevatte 

vorm de diverse voorstellen en reacties die bij de sectie zijn binnengekomen. Er ontstond met name 

discussie over de geprogrammeerde nationale vlucht. (Bourges op 4 augustus 2019) Enkele leden 

zouden graag een nationale vlucht vanuit Chateauroux in juli vliegen en zagen in eerste instantie 

geen meerwaarde in de zogenaamde ‘Benelux-vlucht.’ Het voornemen is namelijk om op 4 augustus 

een internationale vlucht vanuit Bourges te vliegen samen met België (en mogelijk Luxemburg). De 

voorzitter legt uit waarom voor Bourges is gekozen. Met name vanwege de afstand die voor de 

Noordelijke provincies nog acceptabel is. Daarbij kun je als duivensport PR technisch veel 

organiseren rondom een vlucht met mogelijk 100.000 duiven. Na deze uitleg werd gevraagd waarom 

dan niet én een internationale vlucht vanuit Bourges én een nationale vlucht vanuit Chateauroux. 

Nogmaals werd door de voorzitter aangegeven dat vanwege de afstand van Chateauroux hier niet 

voor is gekozen in het voorstel. 

Hierna werd het concept-vliegprogramma in stemming gebracht. Het voorstel van het sectiebestuur 

kreeg 45 stemmen vóór, 3 tegen en 2 blanco. Dat betekent dat het concept-vliegprogramma is 

aangenomen door de sectie en als voorstel wordt ingediend in de NPO ledenvergadering van 10 

november a.s. 

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 

Wie bepaalt de lossing bij een Nationale vlucht? Antw: de Nationale Lossingscommissie 

Staan de losplaatsen in het concept-programma vast: Antw: Nee, met het Platform Transport wordt 

gekeken naar de exacte losplaatsen maar het is wel indicatief voor de afstand. 

Verder volgt nog een discussie over van waaruit je de vlieglijn meet. In principe zuid recht onder 

Nederland. Mogelijk als we volgend jaar een herindeling van de sectoren hebben, loodrecht op het 

midden van een dergelijke zone-lijn. 

Nogmaals werd geopperd om naast de Nationale vlucht vanuit Bourges nog een nationale vlucht 

vanuit Chateauroux te organiseren in juli. De voorzitter gaf aan dat het concept-programma is 

aangenomen zoals voorgesteld, zodat deze discussie kan worden gesloten. 



De vraag werd gesteld of eventuele ‘besluiten’ die later slecht blijken uit te pakken konden worden 

teruggedraaid. Antw: Uiteraard. De leden beslissen in de secties. 

Worden alle duiven voor de nationale vlucht op dezelfde dag ingemand? Een vertegenwoordiger van 

het Platform Transport geeft aan dat dit zeker de bedoeling is. 

Er wordt de opmerking gemaakt dat door het houden van 5 sectorvluchten en een nationale vlucht 

de werkzaamheden in de club toenemen met name als het gaat om het schrijven van mandenlijsten. 

De voorzitter van de NPO geeft aan dat er wordt gewerkt aan een technische oplossing om het werk 

te beperken. 

Heeft de sectie Eendaagse Fond al een toekomstvisie? Antw: Nee nog niet. We zijn nog bezig met 

het regelen van de korte termijnzaken. De voorzitter roept de aanwezige leden op om vooral hun 

wensen en toekomstvisie te sturen naar het e-mailadres van de sectie: 

dagfond@duivensportbond.nl 

Hoe gaat de sectie Eendaagse Fond stemmen op de komende NPO vergadering? Bijvoorbeeld over 

andere voorstellen dan dagfond gerelateerd? De voorzitter geeft aan dat er vanuit de sectie twee 

afgevaardigden heen gaan die kunnen stemmen zonder last of ruggenspraak.  

De laatste opmerking ging wederom over de voorkeur van enkele leden voor nationaal Chateauroux 

en dat dit ook voor de Noordelijke liefhebbers mogelijk is. Gezien de stemming werd ook deze 

discussie met voor- en tegenstanders door de voorzitter beëindigd. 

Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering om 13:55 uur. 
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