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Afwezig:

-

1) Om ± 20.00u opent de voorzitter de vergadering.
In zijn openingswoord dankt hij o.a. de leden van de commissie die de kampioenenhuldiging
hebben verzorgd.
2) De notulen van de vergadering d.d. 23 okt. jl. worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Van de openstaande aktie punten is alleen het punt van de niet correcte vluchtwinnaars
afgesloten. De rest komt op de volgende vergadering aan de orde.
3) Vergadering Oost-Brabant do 20 nov a.s.
a. Alle punten die betrekking hebben op de loskleuren e.d. worden door het
afdelingsbestuur doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering. John van Wanrooij (PV
Maasdonk) zou liever zien dat er in de najaarsvergadering wel wordt gestemd over
wel/niet gezamenlijk lossen. Dit om o.a. te voorkomen dat er in de voorjaarsvergadering
wordt gesteld dat gezamenlijk lossen niet kan, i.v.m. het aangenomen vliegprogramma
met losplaatsen die niet groot genoeg zijn om gezamenlijk te lossen.
Wat betreft het Nationale Vliegschema is John van Wanrooij (PV Maasdonk) van mening
dat niet alle afdelingen zich hier aan zullen houden. Voor afdeling 10 b.v. staat dit
vermeld in de notulen van de NPO vergadering. Daarnaast zouden ook andere
afdelingen zich hier niet aan gaan houden.
Hij had graag een overzicht gezien waarin in één opslag is te zien, hoe Oost-Brabant zich
in het Nationale Vliegschema houdt. B.v. rood is Nationale Vliegschema, Blauw is de
vluchten die Oost-Brabant er omheen doet.
Verder mist John van Wanrooij hierover een visie van bestuur Oost-Brabant.
b. De vluchtcodes op het programma zijn alleen voor die vluchten benoemd, die van
toepassing zijn op de afdelings, nationale, WHZB/TBOTB kampioenschappen en
deelname aan de toekomstige Olympiade.
Vluchten die geen code hebben, maar wel in CC of lager voor een kampioenschap
worden vervlogen, dienen door die organisaties te worden voorzien van een vluchtcode.
c. Het voorstel van o.a. Uden om op een vaste lijn te blijven wordt gesteund door de
aanwezigen. Het argument dat er geen voldoende losplaatsen zijn is niet correct. E dient
een overzicht te zijn van mogelijke Belgische losplaatsen in 2015. Daaruit moet het
mogelijk zijn om wel een serie losplaatsen te kiezen die op de middenlijn liggen.
d. Het inkorven van zowel Limoges als Gien op dezelfde avond wordt door de meerderheid
gesteund. Het vereist wel de discipline om nauwkeurig te werken.
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e. De meerderheid van de vergadering is het eens om te kiezen voor driemaal Gien (29/8,
12/9 en 19/9). Afhankelijk van de uitslag van deze stemming zal er eventueel worden
gestemd om Sezanne op 22/8 te wijzigen in Sens. Een meerderheid van de kring is hier
voor.
f. PV de Telegraaf uit Bergeijk wil langere afstanden tijdens de eerste vluchten. Wij als
Kring Oss hebben hier geen moeite mee. Wij vliegen dan toch nog apart, en zouden hier
niet eens over mogen stemmen.
g. Op verzoek van PV Maasdonk verandert CC Kring Oss e.o. de vlucht op 4/4 in een
prijsvlucht. Deze zal ook voor de Vitesse kampioenschappen voor de Kring tellen.
h. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van PV Maasdonk om de eerste
dagfondvlucht te wijzigen in Bourges. Gelijk aan andere afdelingen willen we een
gefaseerde opbouw. Als men langere afstanden wil, akkoord, maar dan ook graag
beginnen met een kortere.
i. In de agenda wordt genoemd dat PV Maasdonk de tweede midfondvlucht wil wijzigen in
Sens. Dit is echter de derde midfondvlucht, en deze is wel twee weken voor St. Vincent.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
j. Het voorstel van PV De Blauwe Duif om alles te vervliegen op zaterdag kan rekenen op
een meerderheid. De meerprijs van 8 tot 9 eurocent per duif is een gevolg wat wordt
geaccepteerd.
k. Het voorstel om een middaglossing te wijzigen in een ochtendlossing wordt negatief
beantwoord. Als men ochtendlossing wil vliegen kan men terecht bij de ZLU.
Middaglossingen dienen gewoon te blijven.
l. Het voorstel om meer jonge duivenvluchten te organiseren, met een kortere afstand en
kleiner afstandsvergrotingen wordt niet gesteund. In afdelingsverband is dit niet te
realiseren. Zoals bestuur afdeling aangeeft kan men dit beter in verenigingsverband of
met meerdere verenigingen zelf organiseren.
m. Het voorstel van PV Maasdonk om meer ‘Nationale’ vluchten te organiseren wordt door
de kring wel gesteund. Hier wordt door PV Maasdonk een visie van het afdelingsbestuur
verwacht. We vervoeren gezamenlijk met de zuidelijke afdelingen, waarom dan niet een
gezamenlijke lossing en dus de mogelijkheid tot een gezamenlijke, nationale, uitslag?
n. Wat betreft de ZK-vluchten is de vergadering zeer duidelijk:
i. Geen grotere afstanden
ii. Niet in twee rayons vervliegen
iii. Niet in vier rayons vervliegen
o. Door Mill en Boekel wordt voorgesteld voor een nieuwe (proef met een nieuwe)
vervoerscontainer. De indruk van de vergadering is dat ons vervoer voldoet.
p. Het door Mill voorgestelde B scenario kan de vergadering niets mee.
q. Het voorstel om de lossingsinformatie actueler op de website te plaatsen wordt
ondersteund.
r. Het verzoek van PV Maasdonk om meer eenheid te brengen in de rekenaars wordt niet
echt ondersteund. Wel zou de afdeling beter kunnen communiceren welke verenigingen
al wel en welke niet hebben ingestuurd. Dit om bijvoorbeeld een snellere vermelding op
o.a. teletekst mogelijk te maken.
4) Rondvraag
- John van Wanrooij (PV Maasdonk) vraagt waarom de afdelingsvertegenwoordiger er niet is.
De secretaris antwoord dat deze op dinsdag en donderdag niet kan, en zichzelf voor de
vorige vergadering heeft afgemeld. Zie daarvoor ook de notulen van die vergadering.
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Jan van Olphen (Blauwe Duif) geeft aan dat de website van de blauwe duif de uitslagen van
CC Kring Oss zal gaan vermelden.

5) Sluiting
Om ± 22.05u sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
Openstaande aktiepunten:
Onderwerp
- Controleren distributielijst CC Kring Oss e.o.
- Vrijwilligers om de duiven terug te halen in Bladel
- Kandidaten kringbestuur
- Voorstel om splijtleden toe te staan op de kringuitslag
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