
               Notulen Kringvergadering 6-03-2023. 

               Aanwezig: Pv. Maasdonk : J. van Wanrooij, J. Schutjens. 

                                  Pv. De Ooievaar: J. Ulijn. 

                                  Pv. Oss 2000: G. van Schaijk, P. v.d. Wielen. 

                                  Pv. De Blauwe Duif: J. van Olphen. 

              Afgemeld: Johan Meulendijks. 

1) Opening. De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Notulen van de laatste vergadering op 9-1-2023. Hier 

komen geen opmerkingen op. Kascontrole, Piet v.d. Wielen geeft verslag en geeft aan dat Wilco en Piet geen 

opmerkingen hebben hierover en dat alles keurig in orde is. Wilco Raaijmakers (Pv. Maasdonk) blijft zitten en 

een nieuwe moet komen van de Ooievaar. Op de vorige vergadering in januari is er ook een financieel verslag 

geweest. Zijn hier nog op of aanmerkingen op? Niemand geeft iets aan en bij deze wordt Hermien bedankt en 

wij willen haar hiervoor bedanken met een bloemetje. Aan de afgevaardigde wordt gevraagd om het bestuur 

te detacheren en op deze voet verder te mogen gaan. Iedereen in de vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

2) Ingekomen post voorstel Pv de Ooievaar: 

Het kampioenschap van de Natour jonge duiven afschaffen, met de reden dat de winterjongen niet zo snel 
meer op de Natour worden gezet zodat deze op de vroege tour blijven. Zo krijgen de echte latere jongen ook 
kans om op de uitslag te komen. 

        Dit komt ten goede aan de eerste tour die stilletjes toch al terugloopt. 
        Dus alle jonge duiven mogen wel op de Natour gespeeld worden maar dan zonder kampioenschap.  

Piet (Pv. Oss 2000) geeft toelichting dat er wat commotie is geweest  in de vereniging en wil de vergadering 
en het bestuur vragen om de 2 voorstellen te verschuiven naar de najaarsvergadering . Het is  aan de 
vergadering wat hiermee te doen. De voorzitter legt uit dat een voorstel behandeld dient te worden in de 
vergadering. De voorzitter vraagt  de afgevaardigde wat deze willen. Pv. Maasdonk wil deze punten  
behandelen, Pv. De Blauwe Duif ook  en Pv. De Ooievaar wil dit ook. Dus we gaan dit voorstel behandelen 
middels stemming.  

       De   stemming is: voor 6 en tegen 27. 
           

3) Stemming voorstel Pv. De Blauwe Duif: Het voorstel is om van de Natour een vlucht te maken zowel jong als 

oud in een vlucht en een uitslag.  Stemming hiervoor is: voor 7 en tegen 26.                                                                            

 

4) Verloop inkorfcommissie en centrumleiders. (naar aanleiding voorstel Pv. Maasdonk). Besproken wordt of hier 

al contact is geweest. De voorzitter licht nog wat toe maar verder is er nog niks meegedaan. Zolang ze de 

duiven komen ophalen is er nog geen probleem. John van Wanrooij geeft aan hiermee wel iets te gaan doen 

en Pv. Maasdonk neemt contact op met de centrumleiders in Oss om dit toch op touw te gaan zetten. 

 

Vliegprogramma CC Kring Oss e.o.  en kampioenschap Jonge duiven: Voorstel 1: eerste 5 (J28 t/m J32) en de 
laatste 4 (J33 t/m J36). Let op J35 is Vitesse afstand. 

              Voorstel 2: 5 kortste en 4 langste van programma : Vitesse dan J28 t/m J31 en J35.  
              Midfond dan  J32 t/m J34 en J36 
              Voorstel 3: Alle 9 vluchten als 1 kampioen. 
              Bij ieder voorstel: 1 of 2 aftrekvluchten? 
              **Voorstel bestuur om hier 1 Kampioenschap van te maken over  
              9 vluchten met 2 aftrek  vluchten. **   
              Er wordt gestemd voor voorstel 3 stemming is voor 33 voor en 0.  
              Wat gaan we verder doen met de aftrek vluchten?  
              de afgevaardigde wordt gevraagd wat ze willen, na dit aangehoord te hebben  
              wordt besloten om geen aftrek vluchten hierop toe te passen en alle 9 vluchten laten tellen. 



5) T-vluchten Tienen en Bierges. Dit zijn africhtingsvluchten op afdelingsniveau. Gaan we hier een concours van 

maken? Wel of niet meetellen? Wat gaan we doen met de CC Kring Oss e.o.? We gaan van alle 2 een concours 

maken, deze worden ook meegeteld voor het kampioenschap. 

 

6) Africhtingen CC Kring Oss e.o. met de firma Bauwens.  Africhten oude duiven op de datum: 26-3 en 2-4. 

Africhten Jonge duiven op de datum 18-6, 25-6 en 2-7. Voor de Natour zijn de datums 23-7, 30-7 en 6-8. Er 

gaan 25 duiven in de mand en kosten per duif is 0,40 cent. 

 

7) Rondvraag: Johnny Ulijn vraagt om als de tafels vooraan staan en gewenst wordt dat iedereen samen voor 

aan tafel zit het bestuur hier een opmerking over maakt als dit niet gebeurd.  John van Wanrooij vraagt om 

ook een keertje in Geffen een kringvergadering te organiseren. De volgende kringvergadering wordt bij deze 

dan in Geffen gehouden. 

 

 

De Voorzitter sluit bij deze de vergadering. 


