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Verenigingen
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Afgemeld:

E. Nooijen, bestuurslid
R. Peijnenburg, afdelingsvertegenwoordiger

Afwezig: -

1) Opening
Om ± 20.00 opent de voorzitter de vergadering.
In zijn voorwoord bedankt hij alle leden voor hun inzet en gedane werk, in welke hoedanigheid
dan ook, gedurende dit ‘rare’ seizoen.
Er is veel voorbij gekomen, maar het is allemaal goed gegaan.
De voorzitter verzoekt daarom om een applaus wat door de aanwezigen wordt gehonoreerd.
2) Notulen vorige kringvergadering d.d. 27-02-2014, incl. aktiepunten
Er zijn geen op- en of aanmerkingen. De voorzitter bedankt de secretaris voor het gedane werk.
Alle aktiepunten zijn afgehandeld
Wel wordt opgemerkt dat dit misschien niet naar de juiste verenigingssecretaris van PV
Julianapost is gestuurd. De secretaris zal dit nagaan.
3) Ingekomen / uitgaande stukken
- Jan van Olphen heeft per e-mail aangegeven dat hij per direct stopt als bestuurslid.
Dit besluit wordt geaccepteerd. Later in de vergadering zal de voorzitter hier op terug
komen.
- Pro Patria heeft gemeld dat deze vereniging zich heeft opgeheven en dat de gehele
vereniging lid is geworden van de Blauwe Duif.
4) Evaluatie seizoen 2014
- De africhtingen zijn goed verlopen, ook in financieel opzicht.
De voorzitter bedankt langs deze weg ook de convoyeurs voor het door hun gedane werk.
- De netto opbrengst van de gehandicaptenvlucht is nog niet bekend. De prijzen dienen nog
te worden gekocht. Daarna zal het overgebleven bedrag worden overgemaakt naar het
goede doel. De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun deelname.
- Aanstaande zondag, 26 oktober, zullen de kampioenen worden gehuldigd.
In het gemaakte kampioenschapsboekje zouden verkeerde vluchtwinnaars zijn vermeld. De
secretaris zal dit nakijken.
- De getallen over 2014 (aantal deelnemers, aantal duiven, percentage liefhebbers geen prijs
e.d.) geven eenzelfde beeld als die van 2011 tot en met 2013.
Er is geen behoefte om deze getallen voor seizoen 2015 en verder bij te houden. Dit zal dan
ook niet worden gedaan.

-

Het terughalen van de duiven, bij afgelasting is naar de mening van het kringbestuur niet
goed opgezet. Dit dient een groep van 8 a 9 mensen te zijn. Indien het centrale
aanspreekpunt er niet is, dient duidelijk te zijn wie dit overneemt. Ook de samenstelling van
de groep dient duidelijk(er) te zijn. De verenigingen worden verzocht om mensen te zoeken
die bereid zijn om de duiven terug te gaan halen, indien nodig.

5) Seizoen 2015
- De africhtingsvluchten georganiseerd door de kring krijgen eenzelfde opzet/indeling als
2014.
- G. van Opheusden zal ook in 2015 de kringuitslag van de Compuclub converteren naar een
pdf-bestand.
- De site van ProPatria zal worden omgezet naar een site van De Blauwe Duif.
- Er wordt verzocht om goed notie te nemen van de komende voorstellen voor het
vliegprogramma 2015
Met name het voorstel van PV De Blauwe Duif en de wedvlucht Gien of Sens bij de jonge
duiven.
6) Kascontroleurs 2014
Dit zijn Ad van Berkom en Geert van Hoey. Henk neemt tzt contact met ze op. Het is geen
probleem dat nu, éénmalig, beide kascontroleurs lid zijn van dezelfde vereniging. Dit omdat
iedereen van Pro Patria (Geert van Hoey) lid is geworden van de Blauwe Duif (Ad van Berkom)
7) Mededelingen bestuur
De voorzitter bedankt Jan van Olphen persoonlijk voor zijn inzet en bijdrage voor het
kringbestuur. Jan heeft zijn werk voortreffelijk gedaan. Er wordt hem een bos bloemen en een
kleine attentie aangeboden.
Omdat Jan van Olphen is gestopt als bestuurslid, hebben we nu twee vacatures in het
kringbestuur.
Iedereen wordt dringend verzocht om kandidaten te leveren.
8) Rondvraag:
- P. v.d. Wielen vraagt of het niet mogelijk is om splijtleden toch op de uitslag en bij de
kampioenen van CC Kring Oss e.o. te laten komen. De secretaris geeft aan dat het beleid van
de kring altijd is geweest om zich te houden aan het NPO-reglement en daar geen
uitzondering op te maken. Als we dit beleid willen wijzigen, dienen we daar over te
stemmen. Uiteindelijk wordt er besloten dat de secretaris dit zal laten terugkomen op de
voorjaarsvergadering.
- Ad van Berkom vraagt of het echt nodig is dat de verenigingen zelf contact opnemen met de
Compuclub voor het verkrijgen van de overzichten van de prestaties per duif. De
penningmeester antwoord dat vorig seizoen de Compuclub de rekening twee keer
factureerde. Eén keer bij de vereniging en één keer bij de kring. PV Oss 2000 beaamt dit. Om
dat te voorkomen is dit zo besloten. Oss 2000 heeft de overzichten al ontvangen. Ad zal zelf
contact opnemen met de Compuclub.
9) Sluiting
Om ± 20.45u sluit de voorzitter de vergadering en zou iedereen graag terug zien op de
kampioenenhuldiging a.s. zondag.

Openstaande aktiepunten:
Onderwerp
- Controleren distributielijst CC Kring Oss e.o.
- Nagaan of de juiste vluchtwinnaars zijn vermeld
- Vrijwilligers om de duiven terug te halen in Bladel
- Kandidaten kringbestuur
- Voorstel om splijtleden toe te staan op de kringuitslag
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