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H. v.d. Boogaart, bestuurslid

Afwezig:

-

1) Om ± 20.00u opent de voorzitter de vergadering.
Hij wenst alle leden van de CC Kring Oss een gezond, voorspoedig en sportief 2015 toe.
Hij geeft aan dat de penningmeester, H.v.d. Boogaart, er niet bij kan zijn, omdat hij nog
herstellende is van een operatie.
Ook aanwezig is de contactpersoon voor CC Oss binnen het afdelingsbestuur, Robert Pijnenburg.
Daarop stelt Robbert zich voor aan de vergadering.
2) Behandeling notulen en aktiepunten vergadering 18 nov. J.l.
Er zijn geen op- en of aanmerkingen.
Openstaande aktiepunten:
- de distributielijst is correct en compleet
- vrijwilligers om duiven terug te halen in Bladel.
Het zal in speciale omstandigheden nodig zijn om de duiven terug te halen in Bladel. Mocht dat
nodig zijn, dienen er mensen te zijn die dit willen doen. Na wat discussie wordt er gesteld dat op
de volgende vergadering iedere vereniging twee namen doorgeeft. Deze groep van tien
personen zou voldoende moeten zijn om het terughalen uit te kunnen voeren.
- Kandidaten kringbestuur.
De voorzitter geeft aan dat er al een tijd wordt gezocht naar nieuwe bestuurskandidaten. Er
zijn ook mensen benaderd, maar niemand wil dit doen. Omdat het aantal leden verminderd,
en er minder werkzaamheden zijn voor het bestuur wordt gevraagd of de vergadering
akkoord gaat met het verkleinen van het Kringbestuur van 7 naar 5 personen. De
vergadering gaat hier mee akkoord.
- Voorstel splijtleden op de kringuitslag
De secretaris heeft dit uitgezocht en op papier gezet. Naar de mening van het bestuur dien
je gemaakte regels te volgen. Waar heb je anders regels voor. Niet iedereen is het hier mee
eens. Het bestuur moet het niet zo zwart/wit stellen. Na discussie komt de vergadering tot
de conclusie dat we het moeten laten zoals het is. De splijtleden worden niet geklasseerd
voor de CC-uitslag.
3) Behandeling NPO-voorstellen voor de komende afdelingsvergadering.
Een aantal punten en omschrijvingen zijn niet duidelijk genoeg. Er wordt door het bestuur zo
goed als mogelijk toelichting gegeven.
Voor overgebleven onduidelijkheden dienen de verenigingen om uitleg te vragen aan het
afdelingsbestuur op de aankomende afdelingsvergadering.
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4) Vergadering Oost-Brabant op 5 maart a.s.
Er zijn geen voorstellen ontvangen voor deze vergadering.
5) Bestuursmededelingen
- Het “bandje” in Oss zal ook voor het komende seizoen nog worden ingesproken door de
familie van Ballegooy.
- De volgende kringvergadering is op 26 februari a.s.
6) Rondvraag
- Ad van Berkom vraagt of de meldpost ook nog gedaan zal worden door de familie van
Ballegooy. Het bestuur antwoord dat de CC de meldposten niet beheert, maar dat dit wordt
gedaan door, in dit geval, het osse inkorflokaal.
7) Sluiting
Om ± 21.10 sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen een wel thuis.

Openstaande aktiepunten:
Onderwerp
- Vrijwilligers om de duiven terug te halen in Bladel
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