
Verslag bijeenkomst evaluatie vliegseizoen rayon De Driesprong 2019 

 

Op donderdag  3 oktober 20198 hield Rayon De Driesprong een evaluatiebijeenkomst  met betrekking tot het vliegseizoen 2019 

en dan met name in relatie tot het vliegprogramma en de gebeurtenissen daaromtrent. 

Voorzitter J. de Vries heette een 40 tal leden van de aangesloten vereniging welkom. 

Hij gaf een exposé van de gebeurtenissen vanaf oktober 2018, vooral in relatie tot de totstandkoming van het vliegprogramma 

in afdelingsverband en de keuzes die het rayonbestuur had gemaakt, het vervolg dat de verenigingen daaraan hebben gegeven 

en hoe zich dat vertaalde in het besluit van enkele bestuursleden om de teleurstelling over diverse aspecten in dat proces om te 

zetten in een einde van het bestuurslidmaatschap. Mede als gevolg hiervan maar ook vanwege andere redenen gaven alle 

andere bestuursleden in de loop van de afgelopen weken te kennen ook te stoppen met hun bestuursfunctie. 

Duidelijk werd ook dat vrijwel iedereen het er vooraf over eens was dat het programma niet was wat we wilden en dat werd in 

de loop van het seizoen bevestigd door de uitkomsten van de deelname aan de vluchten en de belasting van de vrijwilligers. 

Landelijk lijkt dat nu ook als zodanig gevoeld te worden. Ondanks dat er daarom misschien in 2020 wel een ander programma zal 

komen, zijn de bestuursleden niet voornemens om hun plek te herbezetten in 2020. Het wegvloeien van energie door de 

ergernis en teleurstelling is te groot. Het wordt daarom tijd dat er nieuwe frisse bestuurders en vrijwilligers opstaan. 

Vanuit de zaal wordt gevraagd of  men al kandidaat bestuursleden op het oog heeft of benaderd heeft en of er 

taakomschrijvingen klaarliggen. Dat is voor beide zaken niet het geval. Deze bijeenkomst is bedoeld om de leden van de 

aangesloten verenigingen in te lichten en te peilen naar bereidwilligheid voor taken of bestuursfuncties. De secretaris zegt toe 

de taakomschrijvingen van de diverse functies en de werkzaamheden voor de onderscheiden projecten op papier te willen 

zetten. Verder zeggen voorzitter en secretaris toe adviezen te willen geven en aan een soort van werkoverdracht te willen 

meewerken. De zaken van het seizoen 2019 worde afgehandeld, het betreft de prijsuitreiking Golden Classics en de feestavond. 

Het plannen van de activiteiten voor 2020 wordt overgelaten aan de nieuwe vrijwilligers. Nadat Lammert de Bruin heeft 

aangegeven zich in te willen zetten voor het behoud van de Golden Classics geeft de voorzitter aan dat er dan aanstaande 

zaterdag bij de prijsuitreiking 2019 al werkzaamheden aan de orde zijn in de vorm van het opnemen van de namen van de 

kopers van ringen voor 2020. Lammert krijg van de secretaris de beschikking over alle gebruikte bestanden voor de Golden 

Classics.  

Vervolgens melden ook Jelle Dijkstra, Jacob Postma, Peter Bakker, Jouke Rottiné en Bouke Smid zich aan voor werkzaamheden, 

al of niet als bestuurder of als vrijwilliger. Er zijn nog meer mensen nodig om de werkzaamheden te verdelen, met name een 

penningmeester. De verenigingsvoorzitters wordt gevraagd de leden van de verenigingen binnenkort te informeren en ook de 

behoefte aan meer menskracht aan de orde te stellen. Er zal dan bij voldoende nieuw bloed een nieuw bestuur en een 

taakverdeling voor de vrijwilligers samengesteld kunnen worden. 

De voorzitter geeft aan blij te zijn dat er sprake kan zijn van een nieuw begin en dat het rayon kan blijven bestaan.  

Voor de rondvraag komen nog een paar zaken naar voren: 

Bauke Smid verzoekt de voorzitters hun leden te wijzen op de ophokplicht die geldt voor de zaterdagen waarop er vluchten zijn. 

Er schijnen liefhebbers te zijn die zich niets aantrekken van de georganiseerde taartvluchten waaraan ook mensen uit ons rayon 

meedoen. 

Lammert de Bruin vraagt de voorzitters om in hun verenigen te bespreken/regelen dat op de fondvluchten alle aangekomen 

duiven gemeld worden zodat iedereen aan de meldlijst duidelijk kan zien of er doorgeklokt moet worden of dat er ’s avonds 

afgeslagen kan worden. 

Lammert de Bruin vraagt of de site van de Zwaluw niet een site van De Driesprong kan worden nu de webmaster van De Zwaluw 

er mee stopt. Hij zal dit rechtstreeks afstemmen met De Zwaluw, de eigenaar van de site. 

Lammert vraagt of er alvast een nieuwe rekenaar aangesteld kan worden nu de rekenaar stopt. De voorzitter geeft aan dat het 

nieuwe bestuur dat zal moeten regelen voor het nieuwe seizoen. 



Tenslotte vraagt Lammert de Bruin naar de fusiecommissie die ingesteld zou worden. De voorzitter geeft aan dat de 

fusiecommissie een afspraak zal moeten zijn tussen de drie verenigingen of als een vereniging niet mee wil doen, tussen 2 

verenigingen. 

De voorzitter sluit af met de mededeling dat na de inventarisatie door de verenigingen de samenstelling van het nieuwe bestuur 

zijn vervolg zal krijgen en dat we eerst aanstaande zaterdag elkaar weer zien op de prijsuitreiking van de Golden Classics bij GVT 

en op 18 oktober op de rayonfeestavond bij De Zwaluw. 

 

De Secretaris. 

 


