
Sectie vitesse midfond

Notulen ledenvergadering 13-10-2018 gehouden in hotel Papendal

1 Opening door de Voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 10.40 uur,  40 min later dan geplant 
omdat er vertraging op gelopen is door het uitdelen van de stemkaarten voor 
alle secties.
In zijn voorwoord legt hij de nadruk op het ontstaan belang en toekomstvisie 
van de secties in het algemeen en onze sectie vit. midfond in het bijzonder, 
onder invloed van de huidige tijd is er een enorme roep om modernisering en 
vernieuwing in onze verouderde organisatie stuctuur denk hierbij aan een 
landelijk vliegprogramma, vernieuwing vlieggebieden, inkorfbeperking kortom 
een eerlijkere duivensport, de samenwerking met de afdelingen ervaart hij als 
heel belangrijk kortom met elkaar en voor elkaar moeten we werken naar een 
nieuwe verfrissende duivensport GPS 2021 het feit dat de secties er zijn voor de 
individuele leden en als die zich aansluiten bij een sectie zij direct stemrecht 
hebben en er naar hun geluisterd word ,ook bedankt hij een ieder voor de 
positieve en ook kritische reacties aangaande onze sectie waar we zeker al heel 
veel mee gedaan hebben, en nog verder mee aan de slag gaan.
Onze sectie is het laatste benoemd wat inhoud dat we een inhaal slag hebben 
moeten maken om een aantrekkelijk vliegprogramma te kunnen presenteren 
waar met name Bob Berendsen zich geweldig voor ingezet heeft samen met de 
overige sectiebestuursleden om zo een aantrekkelijk vliegprogramma te kunnen 
presenteren rekening houdend met diverse wensen.

2 Appel aanwezige leden

Er zijn 65 stemgerechtigde leden aanwezig van de sectie vit.midfond

De voorzitter stelt de bestuursleden van de sectie vit.midfond aan de 
aanwezigen voor hijzelf Gijs Heinrichs voorzitter, Robert Borneman 2de 
voorzitter , Daan Admiraal secretaris ,Bob Berendsen 2e Secretaris, Math 
Claessen Penningmeester en kernlid Egbert Pleijter.

3 Voorstellen bestuur en voorstellen leden.

Bob Berendsen licht het vliegprogramma uitvoerig toe ,iets later beginnen door 
de roofvogelproblematiek , meer momenten om in te stappen , wat zich uit in 
meer kortere vitesse vluchten, reacties van uit de leden waren o.a. per mail en 
nu ook mondeling ,zwaardere belasting voor de werkers in de club , geen 



vitesse en midfond vluchten in hetzelfde weekend, vooral voor de kleine 
liefhebber is dit moeilijk realiseerbaar ,ook het NAT. kampioenschap komt 
hierdoor onder druk te liggen, reacties over max. in te korven duiven, enkele 
reacties over midfond met 1 nacht mand ,voorstellen om vluchtstations te 
kiezen die centraal liggen, en makkelijk bereikbaar zijn, waar voldoende 
wagens kunnen staan, meer vanaf dezelfde vluchtstations te vliegen, reacties 
over megahokken en een max. te stellen aan in te korven duiven die tellen voor 
de kampioenschappen, veel reacties die het eens zijn met het voorgestelde 
vliegprogramma , reactie over de minimale afstand van de kortste afstand van 
100 km., veel reacties over de sector indelingen betreft de midfondvluchten   , 
vooral sector 1 met een breedte van de Noordzee tot aan Duitsland word als 
zeer oneerlijk ervaren, daar stelt men een lengte richting in voor dus in de 
lengte delen, door de dubbelvluchten meer kosten voor de liefhebber , enz enz. 
platvorm transport stelt voor om een zo op timaal mogelijk vliegprogramma op 
te stellen waarna hun hun uiterste best gaan doen om e.e.a. Realiseerbaar te 
kunnen krijgen vervoertechnisch ,vit. En jonge duiven in 1 vlucht bespaart op 
alle fronten veel werk, hierna volgt een evoluatie van al het geen besproken is 
en ingediend waarna Bob dit in het consept vliegprogramma verwerkt, 

4 Stemming; de dubbelvluchten ; 
dus de vitesse en midfondvluchten op 1 dag,

de stemkaarten worden geteld wat de volgende stemming weergeeft
31 tegen ,19 voor en 15 onthoudingen  dus geen dubbelvluchten   vitesse en 
midfond .

5 Stemming , sector vluchten midfond,

27 tegen ,14 voor en 24 onthouding resulteert in geen sector vluchten op de 
midfond.

6 Stemming het nu aangepaste vliegprogramma,

39 voor 7 tegen en 19 onthouding  dus dit aangepaste vliegprogramma is 
aangenomen voor de vitesse midfond.

Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze sectie vergadering de 
voorzitter bedankt Bob voor de uiteenzetting en bedankt alle sectie leden voor 
hun inbreng en sluit deze sectie vergadering

namens sectie vit.midfond 
Daan Admiraal secretaris 



    
  
  


