
Sectie Jonge Duiven 

Notulen Ledenvergadering 13 oktober 2018 te Papendal. 

 

1 Opening. 

De voorzitter opent de vergadering na wat vertraging van een half uur om 

13:00 uur. 

In het voorwoord van de voorzitter legt hij uit wat er voornamelijk is gedaan na 

de benoeming van het sectie bestuur jongen duiven op 5 maart jl. 

Kort samengevat als volgt: 7 maanden lang veel gesprekken gevoerd met de 

brede achterban (vitesse/midfond spelers, dagfond spelers, marathon spelers 

en jonge duiven spelers) uit elke afdeling, getoetst wat de leden willen en 

hiermee aan de gang gegaan. 

Als hoofddoel voor het seizoen 2019 was al snel duidelijk, zeker ook na overleg 

met de andere secties/platforms, dat er een uniform programma wenselijk was 

voor geheel Nederland. 

Op basis van alle gesprekken met de leden is er uiteindelijk een uitdagend en 

diervriendelijk concept landelijk vliegprogramma jonge duiven uitgekomen wat 

eind augustus aan de leden en afdelingen is gepresenteerd.  

Over dit concept vliegprogramma zal tijdens deze sectievergadering door de 

leden van de sectie jonge duiven gestemd gaan worden. 

2 Appél leden. 

Tijdens de vergadering zijn er 34 leden van de sectie jongen duiven aanwezig. 

Namens het bestuur zijn aanwezig M. Palinckx (voorzitter) A.J. van Olderen 

(secretaris) R. Veenendaal (penningmeester) 

3 voorstellen bestuur. 

De voorzitter licht het voorstel concept vliegprogramma jonge duiven 2019 toe 

waarbij de uitgangspunten o.a. waren een volwaardige spelsoort creëren, 



geschikt voor alle liefhebbers, rekening houden met de veranderende 

klimatologische omstandigheden, diervriendelijk, gelijkheid creëren voor 

geheel Nederland, minimale afstand 100 km voor de liefhebbers met de kortste 

afstand, interessante kampioenschappen en wedvluchten en nationaal Orleans 

weer op het programma krijgen. 

Tijdens de vergadering komt het sectie bestuur met een nieuw voorstel om 

voor de ALV van 10 november een voorstel in te dienen om te komen tot een 

bindend sanctiebeleid zodat de NPO kan afdwingen dat iedereen (Afdelingen, 

Secties, Platforms, NPO etc.) zich gaat houden aan datgene wat er tijdens 

Algemene Leden Vergaderingen in meerderheid van stemmen wordt besloten. 

Afgelopen seizoen is namelijk gebleken dat diverse partijen zich niet aan de 

gemaakte afspraken hebben gehouden. 

Uitslag stemming indienen voorstel sanctiebeleid: 

25 stemmen voor 

8 stemmen tegen  

1 blanco stem 

Het bestuur gaat dit voorstel dus indien voor de ALV van 10 november. 

4 voorstellen leden. 

De leden hebben in totaal 23 voorstellen ingediend m.b.t. de onderwerpen 

aantal sectorvluchten (5x), nationaal Orleans (4x), aantal vluchten (3x), 

startdatum (4x), afstanden (4x), diversen (3x). 

Aantal sectorvluchten: 

M.b.t. het thema aantal sectorvluchten brengt het bestuur in stemming om 2 

sectorvluchten + 1 nationale vlucht te vervliegen of 4 sectorvluchten + 1 

nationale vlucht.  

Uitslag stemming aantal sectorvluchten: 

22 stemmen voor 2 sectorvluchten + 1 nationale vlucht 

8 stemmen voor 4 sectorvluchten + 1 nationale vlucht  

4 blanco stemmen 



Op basis van bovengenoemde stemming vervallen de eerste 2 sectorvluchten 

van het concept vliegprogramma. 

Nationaal Orleans: 

M.b.t. het thema nationaal Orleans geeft de voorzitter aan dat er geen garantie 

gegeven kan worden dat deze vlucht doorgang kan vinden maar als de leden 

nationaal Orleans weer willen vervliegen gaat het sectiebestuur in overleg met 

het WOWD, NPO, ministerie etc. om zo mogelijk deze vlucht weer op de 

kalender te krijgen. 

Uitslag stemming nationaal Orleans weer vervliegen: 

28 stemmen voor  

4 stemmen tegen  

2 blanco stemmen 

Overige besproken punten: 

Het sectiebestuur gaat in overleg met platform transport, secties en de 

afdelingen om tot een eenduidig protocol te komen m.b.t. het van water 

voorzien van de jonge duiven voor en tijdens het transport. 

Het sectiebestuur gaat in overleg met het WOWD m.b.t. het thema 

hitteprotocol voor jonge duiven. 

5 Stemming concept landelijk vliegprogramma. 

Het concept vliegprogramma met het gewijzigde aantal sectorvluchten (2 i.p.v. 

4) wordt ter stemming gebracht. 

Uitslag stemming concept landelijk vliegprogramma: 

30 stemmen voor  

3 stemmen tegen 

1 blanco stemmen 

Het bestuur gaat dit voorstel dus indien voor de ALV van 10 november. 

6 Wat er verder ter tafel komt: 

Enquete: 



 

Het bestuur geeft aan dat er binnenkort een enquête gestuurd wordt naar alle 

leden van de sectie jonge duiven om over allerlei zaken de mening te polsen 

van de leden. Het bestuur heeft bewust gewacht tot deze sectie 

ledenvergadering om zoveel mogelijk alle punten die spelen mee te nemen in 

deze enquête. De leden wordt gevraagd evt. voorstellen voor de enquête te 

mailen naar jongeduiven@duivensportbond.nl 

Werkgroep Eerlijk Spel: 

De voorzitter geeft aan dat er vanuit de secties en platforms een werkgroep is 

geformeerd om zo objectief en onbevooroordeeld mogelijk alles wat er speelt 

bij de leden m.b.t. dit thema in kaart te brengen en advies uit te brengen aan 

de secties en platforms. Op basis van alle voorstellen en reacties zullen de 

secties en platforms zich dan beraden over de vervolgstappen. 

De leden worden opgeroepen om alle ideeën en voorstellen m.b.t. eerlijk spel 

per mail te sturen naar eerlijkspel@duivensportbond.nl 

7 Rondvraag. 

Vanuit de leden zijn er geen nieuwe punten opgevoerd buiten enkele punten 

die al bovenstaand besproken zijn.  

Het bestuur stelt de vraag of de leden begin volgend jaar een extra sectie 

ledenvergadering willen tussen de ALV van 10 november 2018 en de ALV van 

maart 2019 en brengt dit in stemming. 

Uitslag stemming voor extra sectie ledenvergadering: 

17 stemmen voor  

6 stemmen tegen 

11 blanco stemmen 

De datum voor deze extra sectie ledenvergadering volgt medio november. 

8 Sluiting. 

A.J. van Olderen (secretaris sectie jongen duiven) 
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