
Verslag Kringvergadering. D.d. 09-01-2023. 

Aanwezig:  Bestuur: Deen Jongeneelen, Ron Hanegraaf, Ad van Berkom, Geert Schuurmans, Wilco 

Verstappen.                                                       

Aanwezig verenigingen: 

Pv. Maasdonk:   Jo Schutjens, John van Wanrooij. 

Pv. De Blauwe Duif:  Jan van Olphen. 

Pv. 2000:   Gerrit van Schaijk, Piet van de Wielen. 

Pv. Ooievaar:   Willem Tielemans, Johnny Ulijn. 

 

1) Opening door de voorzitter om 19:58 uur. Zoals we weten zijn er nog maar 4 Verenigingen 

omdat de Pv. Julianapost is opgeheven. Allemaal van harte welkom en bij deze wensen wij 

namens het bestuur iedereen een gelukkig en sportief 2023 toe.  

Probeer met z’n allen de sport in een positief daglicht te brengen. Zijn er problemen probeer 

het onderling op te lossen.  

2) Notulen Kringvergadering d.d. 07-03-2022: Opmerking over het Kringfeest matige opkomst, 

misschien een andere opzet? Overal is het zo dat er minder mensen hierop afkomen. Ideeën 

zijn altijd welkom. Verder geen opmerkingen. 

3) Ingekomen stukken: Pv. Maasdonk en Pv. De Blauwe Duif: stemming voor voorstel Pv. De 

Blauwe Duif om voor een natourvlucht een uitslag te maken voor jong en oud samen. De 

stemming is nog niet voltooid omdat niet alle verenigingen dit hebben overlegd met hun 

achterban. We nemen dit voorstel mee naar de voorjaarsvergadering. Met de kampioen-

schappen telt dit nergens voor mee. Dus alleen een kampioenschap natour maar niet voor 

generaal. Een en ander moeten we nog bekijken hoe dit te gaan invullen. In de voorjaars-

vergadering komen we hierop terug. Voorstel Pv. Maasdonk om de fondvluchten samen in te 

korven op de 2 fondvluchten die een lage opkomst hebben. De ene keer in Oss. De andere keer 

in Geffen. Het is niet aan het bestuur van de kring hier uitspraak over te doen. Dit moeten de 

verenigingen samen invullen. Zolang de afdeling de duiven nog komt ophalen is dit nog niet 

aan de orde. Misschien kunnen de inkorfcommissies en centrumleiders hier eens overleggen 

met elkaar.  

4) Kascontrole: Piet v.d. Wielen en Wilco Raaijmakers. Hermien neemt met deze mensen contact 

op om een datum te prikken.  Prijs opleren via de kring via Bauwens prijs blijft €. 0,40  per duif. 

Dit even tussendoor. 

5) Voortgang vergaderingen bestuur/kring.  Maandag 6 maart voorjaarsvergadering CC Kring Oss 

e.o. Dit is al vastgelegd bij Judith. Aanvang 20:00 uur. 

6) Geen aanmeldingen. Ron blijft zitten en Hermien zet de taken als administratrice ook voort. 

7) Rondvraag: Gerrit van Schaijk, Willem Tielemans: Gerrit wil weten hoe het zit met de 

duivenklokken betreffende batterij etc. etc.? Dit is de verantwoording van de liefhebber zelf. 

Geeft de klok iets aan dan zal er actie genomen moeten worden door de liefhebber zelf. Willem 

Tielemans vraagt hoe zie je het gesprek tussen inkorf- en centrumleiders? De wens is dat men 

weet als er te weinig duiven zijn in een inkorfcentra er de mogelijkheid is dat men dan elders 

kan inkorven bv. Geffen of Oss. 

8) Sluiting om 21.20. 

 


