
Notulen Kringvergadering 07-03-2022. 

 

Aanwezig: Deen Jongeneelen, Geert Schuurmans, Ron Hanegraaf, Wilco Verstappen. 

Pv. Maasdonk: John van Wanrooij, Jo Schutjens. 

Pv. de Ooievaar: Johnny Ulijn, Willem Tielemans. 

Pv. de Blauwe Duif: Ad van Berkom, Jan van Olphen. 

Pv. Julianapost: A. van de Hurk. 

Pv. Oss 2000: G. van Schayk, Piet van de Wielen, J.P. Brands. 

Afdelingsvertegenwoordiging: J. Meulendijks. 

 

1) Opening door de voorzitter om  20:01 uur met een welkomstwoord en vraagt om 1 
minuut stilte voor ons die ontvallen zijn. Een speciaal welkom aan de afgevaardigde 
Johan Meulendijks. 
 

2) Notulen Kringvergadering 10-03-2020 geen opmerkingen. 
 

3) Ingekomen stuk: Ooievaar vraagt om meer africhtingen te organiseren voor de oude 
duiven. Wat betreft data is er ruimte genoeg, maar hoe is de animo hiervoor. Iedereen 
is ervoor dat er 2 vluchten extra komen voor de oude duiven. De data zullen zijn 27-3 
Reusel en 3-4 Reusel. Er zijn geen buitenstaanders toegestaan. Er gaan 25 stuks duiven 
in de mand. De kosten per duif zullen €. 0,40 per duif zijn. Africhtingen jonge duiven 
19-6 Boxtel, 26-6 Reusel en 3-7 Reusel. Voor de natour  zijn de data op 24-7 Boxtel, 31-
7 Reusel en 7-8 Reusel. 
 

4) Evaluatie africhtingen Bauwens. De manden kunnen schoner aangeleverd worden. Dit 
zal besproken worden met de vervoerder. 
 

5) Kascontrole: Jan van Olphen en Piet van de Wielen. Geert geeft toelichting hierover. 
De kas zal nog gecontroleerd moeten worden door de aangewezen personen hiervoor. 
Dit gebeurt na de vergadering. Voor 2022 zal  Piet van de Wielen blijven en de nieuwe 
komt van Pv. Maasdonk. 
 

6) Bestuursverkiezingen: Deen Jongeneelen blijft zitten en Geert Schuurmans blijft ook 
zitten. Verder hebben zich geen nieuwe mensen hiervoor aangemeld. 
 

7) Punten die eventueel besproken moeten worden voor de ALV die plaatsvindt op 09-
03-2022. De verenigingen moeten zelf stemmen en overleg plegen met de eigen 
vereniging. Destijds is er gestemd om als collectief te stemmen. Helaas is dit niet altijd 
nagekomen, dus iedere vereniging stemt zoals ze intern besproken hebben in hun 
eigen vereniging. Als er eventueel punten zijn die de Kring aangaan kan er alsnog 
gekeken worden om collectief te stemmen. 
 

8) Kringfeest evaluatie: Nieuwe datum is gepland op 30 Oktober 2022. Eventuele 
opmerkingen over het kringfeest. Er zijn geen opmerkingen hierover dus deze zullen 
op diezelfde voet verder gaan. 
 

9) Rondvraag: Johnny Ulijn, John van Wanrooij, Ad van Berkom, Piet van de Wielen.  
 
Ad van Berkom vraagt als komende Zaterdag gestemd wordt voor 1 op 3 bij de NPO, 
gaan wij daar dan met mee? We hebben verder geen keus hierover als dit nationaal 
aangenomen wordt.  
 



John van Wanrooij vraagt of wij 204 leden hebben in de Kring Oss? Dit zijn de leden 
die een lidnummer hebben. John vraagt dit i.v.m. met de gestelde eis van 150 leden 
die een Kring of samenspel moet hebben. Oss heeft nog voldoende leden om aan de 
150 gestelde leden te voldoen, dus verdere actie is hier nog niet van toepassing.  
 
Johnny vraagt  hoe zit het met de kampioenschappen voor de fond en hoe gaat dit met 
jonge duiven-midfond? Hoe zit het met de aftrekvluchten. Alles hangt af van het 1 op 
3 verhaal. Dit is afwachten.  
 
Piet vraagt wat te doen met de UBO? Er wordt uitleg hierover gegeven.  In de wet 
wordt aangegeven dat een natuurlijke persoon die meer dan 25% van het stemrecht 
kan uitoefenen bij besluiten over het wijzigen van de statuten als UBO wordt 
aangemerkt.  
Daarnaast wordt ook de natuurlijke persoon die op een andere manier de feitelijke 
zeggenschap over de rechtspersoon heeft, als UBO aangemerkt. Wanneer dergelijke 
personen ontbreken, worden in de wet op grond van een ‘terugvaloptie’, alle 
statutaire bestuurders van een rechtspersoon als UBO aangewezen. Dit heeft tot 
gevolg dat in de non-profit/not-for-profit vereniging of stichting, de statutaire 
bestuurder ook wel ‘pseudo-ubo’ wordt genoemd. Bij de UBO-registratie wordt 
gevraagd hoe groot het percentage is waarover men zeggenschap heeft, is dat 25%? 
Bij een vereniging is dat altijd onder de 25% omdat de Algemene Vergadering het 
hoogste orgaan is. Er is dan sprake van een ‘pseudo-ubo’ en de registratie moet als 
zodanig worden ingevoerd. Een vereniging of stichting zal naast de registratie van de 
bestuursleden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ook de ‘pseudo-
ubo’ moeten registreren. Vooralsnog zal men dit zelf per vereniging moeten oplossen 
en is het voornamelijk voor registratie van leden van bestuur. 
 
Hierbij sluit de voorzitter de vergadering om 21.00. 

 


