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1) 20:00u Opening
Om ongeveer 20:00u opent de voorzitter vergadering.
2) Notulen kringvergadering 5 nov 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen
Actiepunten:
- Voorstel A.v.d.Wiel: Meerderheid van de kring is tegen dit voorstel
Het zal behandeld gaan worden op de afdelingsvergadering van 10 dec a.s.
Punt afgehandeld
- Bloemen bezorgen bij afdelingswinnaar. Is gedaan, punt afgehandeld
- Meer afdelingsvluchten j.d. via CC Oss.
Het deze week toegestuurde voorstel wordt op een paar punten gewijzigd. Dit zal opnieuw
naar de verenigingen worden gestuurd, met het verzoek om te bespreken. We willen dit de
volgende vergadering af handelen. Punt staat nog open.
- Extra bijdrage Compuclub van €12,50 per vlucht moet nog over onderhandeld worden. Punt
staat nog open.
- Late jonge duiven competitie. Er is aangegeven dat er wel interesse is, maar er is niet
bekend hoeveel. Het verzoek is om voor 1 februari door te geven hoeveel ringen er gewenst
zouden zijn. We willen dan met ingang van seizoen 2017 starten met deze competitie, mits
er voldoende animo is. Punt nog open.
3) Vergadering Oost-Brabant
De ingediende voorstellen worden opgelezen door de voorzitter. Soms wordt hij onderbroken,
omdat men een op- en of aanmerking heeft.
Samengevat komt er het volgende uit:
- I.p.v. drinkbakjes is drinknippels misschien ook een optie. Niet iedereen is hier voor. Oss
2000 (G.v.Schaijk) wordt dan ook verzocht om dit bij de afdelingsvergadering in te brengen.
- Op de website zal gepubliceerd worden op basis van welke gegevens en adviezen er is
besloten om wel of niet te lossen.
- Alle verengiingen zijn voor het verzoek van de Ooievaar om HP A (”De jackpot”) weer in te
voeren.
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4) Mededelingen bestuur
- Familie van Ballegooij heeft aangegeven dat men stopt met het inspreken van “het bandje”.
De verenigingen worden verzocht on namen aan te leveren wie dit over wil gaan nemen. Als
er niemand komt, is er met ingang van 2016 geen bandje meer.
- Het blijkt dat de familie van Ballegooij ook stopt als meldpost voor het clublokaal in Oss. De
over gebleven meldpost van Oss en de meldpost van Maasdonk zullen contact met elkaar
opnemen tijdens de vlucht om het verloop van de vlucht te bepalen.
5) Rondvraag
- Jo Schutjens PV Maasdonk stelt voor om de kampioenschappen enigszins te wijzigen. Er zou
per discipline een zogenaamde ‘aftrekvlucht’ moeten komen. Er tellen dan dus maar b.v. zes
van de zeven vluchten, in plaats van alle zeven. De verenigingen wordt verzocht hier over na
te denken en dit binnen hun vereniging te bespreken.
- Jo Schutjens vraagt of de Osse verenigingen hun mechanische klokken al hebben laten
keuren. Er wordt overeengekomen dat Maasdonk en de Osse verenigingen dit gezamenlijk
zullen laten doen.
6) Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om ± 21:05u de vergadering en wenst allen een
wel thuis.
Actiepunten:
- Meer africhtingsvluchten j.d. via CC Oss e.o.
- Hoe de extra Compuclub bijdrage van €12,50 per vlucht te verrekenen
- Aantal gewenste vaste voetringen voor de late jonge duiven competitie
- Vrijwillger om bandje Oss te gaan doen
- Invoering aftrekvlucht per discipline
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