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1) Opening
Om ongeveer 20:00 uur open de voorzitter de vergadering. Hij verzoekt de aanwezigen om een
moment van stilte voor de overleden leden. Na de minuut wenst hij de nabestaanden sterkte met
het verwerken van het verlies.
R. Peijnenburg contactpersoon van de afdeling voor Oss heeft zich afgemeld.
De agenda wordt gewijzigd, omdat de penningmeester graag snel naar huis wil. De kascontrole
2015 en begroting 2016 wordt daarom als punt 2 behandeld.
2) Kascontrole 2015 / begroting 2016.
De kascontrole commissie verklaart schriftelijk dat de kas is gecontroleerd en in orde bevonden.
Men verzoekt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen.
Middels een applaus wordt dit verzoek gehonoreerd. De voorzitter bedankt de penningmeester
voor het gedane werk.
De kascontrole is gedaan door de Blauwe Duif (A. v. Berkom) en Oss 2000 (G. v. Schaijk).
De controleur namens Oss 2000 blijft zitten, de controleur van de Blauwe Duif wordt vervangen
door een controleur namens Maasdonk. W. v.d. Hanenberg stelt zich hier voor beschikbaar.
Voor wat betreft de begroting dreigt er de komende jaren te veel ingeteerd te worden.
Overeengekomen wordt dat het bestuur een voorstel zal maken, wat in seizoen 2017 in gevoerd
zou moeten worden. Bijvoorbeeld een contributie verhoging. Ook wil men afspreken wat er
minimaal in kas zou moeten zitten.
3) Notulen vorige kringvergadering
Op de notulen zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter dankt de secretaris voor het verslag.
Tijdens dit agendapunt wordt besloten om Asse-Zellik op 2 april te vervliegen als prijsvlucht
binnen de CC.
Openstaande aktiepunten:
a. De extra bijdrage aan de Compuclub is door de Compuclub bijgesteld naar € 7,50. Dit zal
worden betaald vanuit de kringkas. Punt afgedaan
b. Het aantal vaste voetringen voor een late jonge duiven competitie m.i.v. 2017 wordt
geschat op ± 800. Dit is te weinig. Er zal dan ook geen late jonge duiven competitie worden
vervlogen. Punt afgedaan.
c. Als vrijwilliger voor Bandje Oss meldt zich Ad van Berkom. Hij geeft wel aan dat er
minimale info op het bandje zal komen te staan. D.w.z. de lossingstijden, berichten over
klokken afslaan en de aflooptijd bij overnacht vluchten. Veel meer niet. Punt afgedaan.
d. Na stemming ( Maasdonk (18), Julianapost (4), Ooievaar (8) voor en Blauwe Duif (9), Oss
2000 (9) tegen) wordt besloten om per discipline een aftrekvlucht in te voeren.
Tevens wordt het minimaal aantal vluchten bepaald. Is het aantal vluchten gelijk aan dit
minimaal aantal, dan wel lager, dan is er geen aftrekvlucht meer.
Minimaal aantal vluchten: Vitesse 6, Midfond6, Dagfond 4, Overnacht 5, Jong 6, Fond Jong
2, Natour-Oud 5, Natour-Jong 5. Punt afgedaan.
e. Vragenformulier is opgestuurd naar de afdeling. Punt afgedaan.
f. De receptie van PV De Zwaluw is bezocht. Punt afgedaan.
g. Vliegprogramma is naar de webmaster van de Blauwe Duif gestuurd. Punt afgedaan.
h. Alleen Blauwe Duif heeft nog geen leden en splijtleden doorgegeven. Na de vergadering
is dat wel gedaan. Punt afgedaan.

4) Ingekomen en uitgaande stukken
Geen
5) Behandeling vergadering Oost-Brabant
a. Wat betreft het voorstel om de regel van twee duiven per mand minder te doen terug te
draaien is iedereen akkoord.
b. Het voorstel om in te kunnen korven als er niet wordt opgehaald en zelf in te korven zijn
de meningen verdeeld.
6) Bestuursmededelingen
a. Splijtleden 2016 zijn bekend.
b. Actuele ledenlijst en ringenlijst is na afloop van de vergadering compleet gemaakt.
c. Seizoen 2016. Geen extra mededelingen
d. Doorgeven vluchtprestaties is vermeld. Het is nogal een prijsverschil. De verenigingen zijn
geïnformeerd en lossen dit zelf op.
e. Stedelijk Oss kampioenschappen worden voortaan zelf uitgerekend.
f. De intentie is om de vliegprogramma’s 2016 ± 10 maart bij de verenigingen te hebben.
7) Bestuursverkiezing
Vanwege geen tegenkandidaten worden Wilco en Henk herkozen
8) Rondvraag
- G. v. Schaijk (Oss 2000) vraagt naar de chipringen die in seizoen 2016 niet meer bruikbaar
zouden zijn. De secretaris geeft aan dat deze informatie al geruime tijd beschikbaar is op de
website van de NPO. Na afloop van de vergadering laat de secretaris zien, hoe men dit kan
aflezen in de koppeltabel.
- - G. v. Schaijk (Oss 2000) vraagt naar de foto’s van de duifkampioenen CC Oss. De secretaris
geeft aan dat hij dit nog moet doen. De duif van G. v. Schaijk, R. Ruys, J. Hendriks (2x) en
Comb. V. Wanrooij (6x) mogen nog op de foto
- J. Ulijn (Ooievaar) vraagt naar een ander lettertype voor de uitslag. De secretaris zal contact
opnemen met de drukker en proberen om wat voorbeelden rond te sturen, zodat de
verenigingen zelf een keuze kunnen maken.
- De voorzitter deelt nog mede dat de ZLU is overgegaan naar een Wedvlucht Controle Systeem
(WCS). Verdere instructies volgen nog van de ZLU
9) Sluiting
Om ± 21:15 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Hij wenst allen een goede gezondheid, een goed seizoen 2016 en een wel thuis.

Openstaande actiepunten:
a) Aanpassen vliegprogramma
b) Voorstel minder interen kringkas en minimum bedrag
c) Aanpassen kringkampioenschappen en doorgeven Compuclub
d) Vliegprogramma naar de verenigingen
e) Foto duifkampioenen
f) Lettertype wijziging kringuitslag
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