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Aanwezig
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Verenigingen

Afdeling

R. v.d. Broek
R. Hanegraaf
E. Nooijen
H. v.d. Boogaart
W. Verstappen

Ooievaar: J. Ulijn, W. Tiellemans
Oss 2000: G. v. Schaijk, P v.d. Wielen
Blauwe Duif: M. Baas, J.P. Brands
Julianapost: F. v. Leuken, P. Wolters
Maasdonk: J. Schutjens, W. v.d. Hanenberg

R. Pijnenburg

Afgemeld:

-

Afwezig:

-

1) Opening voorzitter
Om ongeveer 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet allen welkom.
Een speciaal woord van welkom voor de afdelingsafgevaardigde Robbert Pijnenburg.
2) Notulen vorige vergadering
Er zijn op wat kleine verschrijvingen (Punt 3, ...ook naar het Clublokaal moet wil brengen....)
geen op- of aanmerkingen op de notulen zelf.
De voorzitter bedankt de secretaris voor het verslag.
Als aktiepunt stond open om per vereniging twee leden te leveren die zullen helpen indien de
duiven in Bladel opgehaald dienen te worden.
Julianapost: F. v. Leuken Sj. V. Uden en D. Jongeneel.
Ooievaar: H. Nooyen en T. v.d. Broek
Bl. Duif: M. Baas en A. v. Berkom.
Oss 2000: B. Snoeks en Marco Lourenssen.
Maasdonk: M v.d. Hurk, GJ Timmermans, PP Verhoeven en R. Heesakkers
De heer Baas (Bl. Duif) maakt de opmerking dat het beter was geweest om Jo Derks als
uitdeelpunt voor de uitslag te laten fungeren.
Het bestuur geeft aan dat voor seizoen 2015 Bike+ het uitgiftepunt blijft.
Voor seizoen 2016 wordt in het najaar van 2015 opnieuw bekeken.
3) Ingekomen & Uitgaande stukken
Geen
4) Afdracht trainingsduiven aan CC Kring Oss e.o.
De penningmeester geeft een klein overzicht van wat er in de laatste jaren is betaald en
gewijzigd aan kosten uitslag, kosten drukker, kosten rekenaar en dergelijke.
Voor concoursduiven blijft de afdracht aan de Kring voor seizoen 2015 en verder 6 cent per duif.
Het kan zijn dat het inkorflokaal ook nog een bijdrage in de kosten vraagt.
Het bestuur heeft voorgesteld om voor trainingsduiven 3 cent per duif in kosten te brengen die
afgedragen dienen te worden aan de kring.
PV Maasdonk geeft aan zij in seizoen 2015 geen trainingsduiven kennen.
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Alle duiven staan in concours. Dit is zo bij PV Maasdonk afgesproken.
Het EC-systeem voor liefhebbers die niet willen constateren wordt direct na het inkorven ook
vrijgegeven, zodat deze liefhebbers niet na de wedvlucht terug hoeven te komen.
Het is de bedoeling dat de inkorflokalen aan de penningmeester door geven hoeveel
trainingsduiven zij hebben. Dan kan dit ook vermeld gaan worden op de uitslag EN de
penningmeester kan het juiste bedrag incasseren.
Bij wie het geld van de trainingsduiven van leden van buiten CC Oss moet worden afgeschreven
is nog niet duidelijk.
Alle verenigingen, behalve Oss 2000 (blanco gestemd) zijn akkoord met het voorstel om alle
trainingsduiven drie cent extra te laten betalen t.b.v. de kring.
Of trainingsduiven eigendom zijn en zijn ge-ent is een verantwoordelijkheid van de liefhebber
zelf.
De controle hierop ligt bij de vereniging.
De penningmeester heeft het overzichtje van betalingen per bank aangepast. De secretaris zal
dit de nieuwe versie met de notulen meesturen.
5) Bestuursmededelingen
- De verenigingen worden verzocht om actuele ledenlijst aan de secretaris (elektronisch) toe
te sturen. Van de verenigingen Maasdonk, Blauwe Duif en Julianapost zijn deze nog niet
ontvangen
- De verenigingen wordt verzocht om hun splijtleden aan de secretaris door te geven. Hij
dient dit namelijk ook weer door te geven aan de NPO. Jan van Olphen zal ze voor geheel
Oss doorgeven
- De Blauwe Duif wordt verzocht om hun ringenlijsten door te geven aan de secretaris. Op de
website ontbreken deze nog en G. v. Opheusden zou ze graag toevoegen. Volgens dhr. Baas
is dit wel gebeurd. De secretaris zal contact opnemen met G. v. Schijndel.
6) Rondvraag:
- P. v.d. Wielen (Oss 2000) vraagt waarom er nog zo laat een vergadering is. De voorzitter
antwoord dat dit een extra vergadering is omdat Oss 2000 graag zag dat trainingsduiven ook
gingen meebetalen aan b.v. de kampioenenhuldiging. Het bestuur heeft toen toegezegd om
hier voor seizoen 2015 nog een voorstel zou maken. Vandaar deze vergadering. P.v.d. Wielen
geeft aan dat hij de vorige vergadering niet aanwezig was, en dit zo niet had begrepen.
- P.v.d.Wielen (Oss 2000) vind dat de vliegprogramma’s dit jaar erg laat zijn. De secretaris geeft
aan dat dit voortaan eerder zal zijn. Zo spoedig mogelijk na de afdelingsvergadering.
- J. Schutjens (PV Maasdonk) vraagt waarom de kring 35 duiven in de mand doet, terwijl de
afdeling er maximaal 30 in doet. De voorzitter geeft aan dat dit gewijzigd zal worden en dat
m.i.v. seizoen 2015 er ook maximaal 30 duiven in de mand gaan bij de africhtingsvluchten
georganiseerd door de Kring Oss.
7) Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 en wenst iedereen
een wel thuis.
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Openstaande actiepunten:
- Overzicht terughaal mensen maken, inclusief telefoonnummers e.d. Secretaris
- Bespreken voorstel A. v.d. Wiel 10 duiven op 2e dagfond
Allen
- Kascontrole 2015
A. v. Berkom
G. v. Schaijk
- Toesturen (elektronische) ledenlijsten aan de secretaris
MSD, BDU & JUL
- Doorgeven splijtleden aan de secretaris
Allen
- Doorgeven ringenlijsten 2015
BDU / secretaris
- Uitgiftepunt uitslagen m.i.v. seizoen 2016
Allen
- Doorgeven aantal trainingsduiven & deelnemers
Inkorflokalen
- Afschrijven geld trainingsduiven Niet-CC Oss leden
Penningmeester /
inkorflokaal Oss
- Overzicht betaling per bank naar verenigingen sturen
Secretaris
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