Jaarverslag seizoen 2018
Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de gebeurtenissen van Postduivenvereniging
De Voorhouter in het jaar 2018.
Op zaterdagavond 6 januari 2018 werd het seizoen 2017 afgesloten en werden de kampioenen
van dat jaar gehuldigd. Dit was tevens het moment om vooruit te blikken en het glas te heffen
op het nieuwe jaar 2018. Onze voorzitter wenste een ieder en gezond en succesvol jaar toe.
Ook werd Sjaak van Gent bedankt voor het jarenlang beheren van de website, die op het
moment van schrijven alweer meer dan 15.000 hits heeft. Met deze website informeert PV de
Voorhouter haar leden digitaal en laat zien mee te gaan met de veranderingen in onze
samenleving. Na de jaarlijkse schoonmaakochtend in februari waarbij het lokaal “vluchtklaar”
werd gemaakt kon het seizoen 2018 van start gaan.
Een goed voorjaar zorgde ervoor dat de africhtingen voorspoedig verliepen en dat het
vluchtseizoen kon worden afgetrapt op 7 april met een vlucht vanuit Oudenaarde. Achteraf
gezien een zwaar vliegseizoen voor onze gevleugelde vrienden. De wind waaide meer dan
normaal uit het Noorden. Dit maakte de vluchten extra pittig, vooral als hierbij ook de
temperaturen hoog opliepen. Als gevolg hiervan werd het jonge duivenseizoen aangepast. Of
de klimaatsverandering definitief invloed heeft op de duivensport gaat de toekomst uitwijzen.
Als de voorspellingen uitkomen krijgen we extremer weer met hogere temperaturen en hevige
regenbuien. Zeker is dat de kampioenen het niet cadeau hebben gekregen. Toch zijn het weer
de bekende hokken die boven in de uitslagen staan. Klasse dat deze toppers er elk jaar onder
verschillende omstandigheden toch weer bovenaan staan. Binnen onze vereniging was het
wederom de Combinatie W. van de Kooy die dit jaar op de hoogste trede eindigde. Ook
binnen het Samenspel Leiden en Omstreken en in de Afdeling 5 eindigde zij bij de
kampioenen en hielden de eer van onze vereniging hoog. Proficiat, een prestatie van formaat.
Onze bond, de NPO heeft een andere koers uitgezet: GPS 2021. Met deze verandering wordt
gestreefd om de duivensport toekomstbestendig te maken. De duivensport heeft te lang stil
gestaan, is niet mee gegaan met de tijd met als gevolg een drastisch ledenverlies. Een
meerjarenplan moet er voor zorgen om de sport te vernieuwen en nieuw leven in te blazen.
Inmiddels zijn de nieuwe statuten gepasseerd bij de notaris dat ervoor zorgt dat de stem van
de leden een veel betere en directe vertegenwoordiging krijgen. Er zijn platforms opgericht in
secties van verschillende disciplines. De secties moeten de basis gaan worden om de sport te
vernieuwen.
Ook binnen onze eigen vereniging zien we in 2018 het ledenaantal teuglopen. Dora BervoetsBakker vond de duivensport na 10 jaar mooi geweest en Kees Kuyt heeft helaas door
gezondheidproblemen de duivensport vaarwel moeten zeggen. Gelukkig heeft zich in 2018
ook een nieuw lid aangemeld: Huig Van Duin. Het aantal inkorvende leden blijft
problematisch vooral als de vluchten wat verder gaan, loopt de animo terug. Voor de
dagfondvluchten en de laatste jonge duivenvluchten is de samenwerking met PV de
Blauwband een oplossing om binnen Teylingen te kunnen blijven inkorven. In 2019 bestaat
PV de Voorhouter 70 jaar. Dit gaan we vieren met verschillende jubileumactiviteiten, maar
we zullen ook stil moeten staan over hoe we de duivensport binnen Voorhout/Teylingen de
komende jaren vorm gaan geven.
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