Verslag Kringvergadering CC Kring Oss e.o. d.d. 13 november 2017
Locatie: clublokaal aan de Landweerstraat-Zuid in Oss.
Aanwezig:
CC Bestuur
G. Schuurmans
R. Hanegraaf
H. v.d. Boogaart
W. Verstappen
F. van Leuken
Afgemeld: J. Vos

Verenigingen
Ooievaar:
Oss 2000:
Blauwe Duif:
Julianapost:
Maasdonk:

J. Ulijn, W. Tielemans
G. v. Schaijk, J.P. Brands
A. v. Berkom, J. v. Olphen
P. Wolters, D. Jongeneelen
J. Schutjens, J. v. Wanrooij

Opening.
Om ongeveer 20.00 opent de voorzitter de vergadering en vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn
op de agenda.
Notulen vorige vergadering d.d. 1 maart 2017.
Hierop zijn geen op of aanmerkingen, voorzitter dankt secretaris voor het verslag.
Openstaande actiepunten.
Uitnodiging foto maken duifkampioenen 2017, Wilco regelen voorjaar 2018.
Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken. Er wordt wel besproken dat de Ooievaar een voorstel heeft ingediend
bij de Afdeling Oost Brabant. Voorstel is om de kampioenschappen van de jonge duiven uit de totale
uitslag te halen.
Verder wordt de visie van Oost Brabant besproken.
Bestuur mededelingen.
a. Voorzitter geeft aan om te stoppen met het voorzitterschap. Reden hiervan is dat hij deze functie
gaat vervullen bij de Afd. Oost-Brabant. De voorzitter geeft aan hierin geen dubbelfunctie te willen
vervullen omdat men dan niet geloofwaardig overkomt ten opzichte van andere verenigingen of
afdelingen. Tijdens deze mededeling geeft Ad van Berkom van de Blauwe Duif aan om Deen
Jongeneelen hiervoor als kandidaat voor te dragen. Deen geeft hierop een reactie dit wel te willen
doen als alle verenigingen hiermee akkoord gaan. Gevraagd wordt aan de afgevaardigden van de
verenigingen dit te bespreken tijdens de ledenvergaderingen. Bestuur komt hier tijdens de
voorjaarsvergadering op terug en indien iedereen akkoord gaat men dan over tot benoeming van Deen
Jongeneelen als voorzitter.
Rondvraag.
John van Wanrooij, Gerrit van Schaijk, Johnny Ulijn, Paula Wolters.
John geeft aan dat er een vergadering is geweest waarvan Maasdonk geen uitnodiging heeft gehad?
De voorzitter licht toe dat dit een vergadering betreffende alleen voor de verenigingen uit Oss. Als het
een kringvergadering betreft krijgt men hiervan een uitnodiging van de secretaris van de Kring Oss.
Verder is dit punt uitgesproken.
Gerrit vraagt wat te doen met de gehandicapten vlucht, men ziet hier de deelname ieder jaar minder
worden. Gevraagd wordt om dit te bespreken in de verenigingen en eventuele ideeën voor te stellen.
In de voorjaarsvergadering komt dit punt terug op de agenda.
Johnny vraagt hoe het nu zit met die 7 centen die men moet betalen, moet men deze ook betalen
tijdens een africhting? Henk legt uit dat dit alleen geldt voor prijsvluchten.
Paula vraagt of er afgericht kan worden in Reusel met de eigen wagen van de kring?
Men deelt mede dat dit al het geval is en dat men dit jaar al heeft afgericht. Opmerking is wel dat dit
een kostenplaatje met zich meebrengt en dit vanaf 2000 ingekorfde duiven pas kostendekkend is.
Sluiting.
Voorzitter sluit vergadering om 21.35

