
 

 
 
Aan de verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost 

Nederland. 

 
Beste sportvrienden en vriendinnen, 

 
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de algemene jaarvergadering 

die wordt gehouden op woensdagavond 13 maart 2019 in zaal Hofsteenge 
te Grolloo, aanvang 20:00 uur. 

 
Agenda 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Appél afgevaardigden/kiesmannen. 
De afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een door de 

vereniging ondertekende machtigingsbrief (zie bijlage). 
 

3. Verslag van de Algemene vergadering 11 januari 2019 (zie bijlage). 

 
4. Ingekomen stukken/mededelingen. 

Mededeling met betrekking tot Nationaal Inkorfcentra (zie bijlage) 
 

5. Bestuursverkiezing. 
Er vindt geen bestuursverkiezing plaats, doordat er op 11 januari een 

bestuursverkiezing heeft plaatsgevonden. Teun Speelman is toen 
gevraagd om een aantal maanden door te gaan. 

 
Het rooster van aftreden is nu als volgt: 

2020 Adri van der Linden (bestuurslid), Aart Bakker (2e penningmeester), 
Gurbe van der Schaaf (secretaris) 

2021 Pieter Gast (2e secretaris), Marcel Jager (vicevoorzitter) 
2022 René Dalmolen (voorzitter), Edwin Schuiling (bestuurslid), Hendri 

Zwiep (bestuurslid) 

 
6. Benoeming kiesmannen en reserve kiesmannen NPO. 

Het bestuur stelt Adri van der Linden te benoemen als kiesman. 
Het bestuur stelt voor Aart Bakker te benoemen als reserve kiesman. 

 



7. Jaarverslag 2018 (zie bijlage). 

 
8. Financieel Verslag 2018 (De bijlage komt zo spoedig mogelijk). 

Heeft u een of meer vragen en/of reacties m.b.t. het financieel verslag, 

dan kunt u deze tot 3 maart 2019 richten aan de penningmeester. 
 

9. Verslag kascommissie (zie Financieel Verslag) 
 

10. Decharge bestuur. 
 

11. Begroting 2019 (zie Financieel Verslag). 
Heeft u een of meer vragen en/of reacties m.b.t. de begroting, dan kunt u 

deze tot 3 maart 2019 richten aan de penningmeester. 
 

12. Bestuursvoorstellen (zie bijlage) 
 

13. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage) 
 

14. Sluiting. 
 

Met vriendelijke sportgroeten, 
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland 



Mededeling van het bestuur: 
dat verenigingen per blok aangeven of ze Nationaal Inkorfcentrum willen zijn en dan voor alle 
vluchten van dat blok beschikbaar zijn; zie bijlage. 
 
De motivatie hiervan is: 
Het afzeggen voor een vlucht door NIC’s was voor het vervoer in 2018 een groot probleem, omdat  
de route elke keer moest worden aangepast. Dit probleem willen we graag dit jaar voorkomen.  
We vragen dan ook, dat een vereniging vooraf goed in schatten dat er op elke vlucht van een blok 
voldoende deelname zal zijn en zich dan opgeeft als NIC voor dat blok.  
Zo willen we afzeggen voor een vlucht voorkomen. Dat zien we als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van bestuur en verenigingen. 
Als een NIC hier onzorgvuldig mee om gaat, heeft het bestuur de mogelijkheid om een sanctie op te 
leggen. Het bestuur zal contact opnemen met een vereniging, waarbij ze twijfelt over de deelname. 
 
In het model waarmee verenigingen zich aan kunnen melden kan een vereniging zich per blok (Jong-
Midfond J33, J35 en J37; Dagfond E25, E27, E29 en E31 en Marathon A22, A24, A25, A27, A28, A30, 
en A31) aanmelden en niet meer per vlucht.  
Voor de duidelijkheid staan de richtlijnen voor een NIC op het aanmeldformulier. 
De verenigingen kunnen zich tot 13 april aanmelden door het formulier op te sturen naar 
bestuur@npoafdeling10.nl 
 
Trouwens, voor de genoemde vluchten kan alleen bij een NIC worden ingekorfd.  
 

mailto:bestuur@npoafdeling10.nl
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Notulen Algemene Vergadering 11 januari 2019. 

 
1. Opening door de voorzitter.  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 

welkom. Deze vergadering staat in het teken van het aftreden van  
3 bestuursleden en het verkiezen van een nieuw voltallig bestuur. De 
penningmeester dhr. T. Speelman had in eerste instantie ook aangegeven af te 

treden, maar blijft voorlopig aan als penningmeester.  Het verkiezen van een 
nieuw bestuur zonder penningmeester gaat nu eenmaal niet. 

Op 1 december 2018 hebben alle verenigingen een brief ontvangen waarin de 
aftredende bestuursleden hun overwegingen hebben weergegeven. De voorzitter 
acht het niet nodig de brief nader toe te lichten. 

 
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.  

 
Afwezig 7 verenigingen: 

ver. 0119 Gruno, ver. 0132 De Vriendenkring, ver. 0142 De Waddenvliegers,  

ver. 0319 P.V. La Vitesse ’97, ver. 0350 De Stormvogels,  

ver. 0352 De Vredesduif, ver. 0364 Keer Weer 

 

Afwezig met kennisgeving 4 verenigingen: 

ver. 0118 Groningen Vooruit, ver. 0162 Op Eigen Wieken,  

ver. 0309 De Hunevliegers, ver. 0415 De Luchtpost 

 

Aanwezig 45 verenigingen: 

ver. 0101 De Blauwe Doffer, ver. 0102 De Koeriers, ver. 0103 De Snelpost 

ver. 0108 P.V. De Eemsvliegers, ver. 0109 De Marnevliegers,  

ver. 0110 De Noordpoolvliegers, ver. 0113 De Luchtbode, ver. 0115 De Postduif 

ver. 0116 Expresse, ver. 0124 De Luchtstormers, ver. 0125 De Vredesduif,  

ver. 0131 De Zwaluw, ver. 0136 De Trouwe Duif, ver. 0137 De Trouwe Duif,  

ver. 0138 De Trouwe Duif, ver. 0151 De Trekkers, ver. 0153 WPV,  

ver. 0155 De Olle Witte, ver. 0157 Naar Huis, ver. 0301 De Vliegers,  

ver. 0303 De Luchtbode, ver. 0305 Steeds Sneller, ver. 0307 Vitesse,  

ver. 0308 De Reisduif, ver. 0315 Vrije Vogels, ver. 0316 PV De Toekomst,  

ver. 0318 The Flying Dutchmen, ver. 320 PV De Kanaalstreek,  

ver. 0324 De Snelvlucht, ver. 0328 P.V. Hoogeveen, ver. 0329 Vol Spanning, 

ver. 0331 De Postduif ’90, ver. 0334 P.V. Zwartemeer, ver. 0336 Snelle Wieken, 

ver. 0339 Steeds Sneller, ver. 0342 De Valk, ver. 0347 De Ruimtevaarders,  

ver. 0349 De Snelle Thuiskomst, ver. 0353 De Uiver, ver. 0356 De Stormvogels, 

ver. 0360 De Straaljager, ver. 0362 De Vechtevliegers,  

ver. 0402 De Vechtvogels, ver. 0429 Nieuwleusen, ver. 0431 De Streekvliegers. 
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Vereniging 0149 De Zwaluw-Wildervank, 0355 Snel-Smilde zijn inmiddels 
opgeheven. Verenigingen 0311 De Vliegenier-Coevorden,  

0312 PV DZOH-Coevorden en 0313 De Snelpost-Dalen zijn opgegaan in de 
nieuwe vereniging 0316 PV De Toekomst-Coevorden.  

 
 
3. Verslag van de Algemene vergadering van 26 oktober 2018. 

Het verslag wordt zonder verdere op- en aanmerkingen goedgekeurd.  
 

 
4. Ingekomen stukken/mededelingen.  
Geen.  

 
 

5. Bestuursverkiezing 
Alvorens over te gaan tot het agendapunt bestuursverkiezingen vraagt de 
voorzitter of er nog afgevaardigden zijn die het woord wensen te nemen. 

 
Dhr. Braun (0124) geeft aan geïnformeerd te zijn over wat aan de hand was 

binnen het bestuur. Hij refereert nog aan het feit dat de kiesman van de afdeling 
wel mandaat heeft tijdens de NPO Ledenraad, maar v.w.b. het vliegprogramma 
2019, hebben de leden van afdeling 10 niet de mogelijkheid gehad hun keuze 

binnen de eigen afdeling kenbaar te maken. De meerderheid van de afdeling 
heeft het bestuur altijd gesteund en dit is een zeer vervelende situatie.  

Dhr. Braun geeft aan dat hij in eerste instantie ook tegen het Landelijk 
Vliegprogramma was, maar heeft zich laten overtuigen en kan er nu wel mee 
leven. Ook het feit dat de vervoerscommissie opstapt is niet goed voor de 

afdeling. Dhr. Braun heeft gehoord dat de afdeling in 2018 afstevent op een 
verlies van € 40.000. Het bestuur had dit in zijn optiek eerder moeten ventileren. 

De voorzitter dankt dhr. Braun voor zijn inbreng, maar gaat er verder niet meer 
op in.  
Vervolgens gaat de voorzitter over tot het verkiezen van een nieuw bestuur. 

Het voorstel betreft uitbreiding bestuur van 7 naar 9 leden. Naast de 4 blijvende 
bestuursleden zijn er 5 kandidaten beschikbaar en wel als volgt: 

R. Dalmolen, Wedde als voorzitter, G. v.d. Schaaf, Emmen, als secretaris en als 
bestuursleden de heren: M. Jager-Heiligerlee, E. Schuiling-Ekehaar en  
H. Zwiep-Hoogeveen. 

Gezien sprake is van enkele kandidaatstelling per functie stelt de voorzitter voor 
om de 5 nieuwe kandidaten bij acclamatie te benoemen en daarmee het aantal 

bestuursleden uit te breiden van 7 naar 9. 
De vergadering neemt het voorstel onder applaus aan. 

 
Dhr. Westen (356) verzoekt nog om een introductie van het nieuwe bestuur. 
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De voorzitter reageert door te stellen dat hij nog niet rond was en dat na de 

sluiting van deze vergadering daarvoor ook de ruimte wordt gegeven aan het 
nieuwe bestuur om zichzelf te introduceren. 

 
 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur en wenst allen wel thuis.  
 

 
 

voorzitter       secretaris 
 
 

R. Dalmolen       G. v.d. Schaaf 
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