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Aanwezig
CC Bestuur
D. Jongeneelen.
R. Hanegraaf.
G. Schuurmans.
W. Verstappen.
F. van Leuken.

Verenigingen
Ooievaar:
Oss 2000:
Blauwe Duif:
Julianapost:
Maasdonk:

J. Ulijn, W. Tielemans.
G. v. Schaijk, P. van de Wielen, J.P. Brands.
A. v. Berkom, J. v. Olphen, H. Schuurmans.
P. Wolters.
J. Schutjens.

Afwezig: J. Vos, H. v.d. Boogaart.

1) Opening.
Om ongeveer 20:02 uur opent de voorzitter de vergadering. De voorzitter hoopt dat de verenigingen
eensgezind zijn met stemming voor de Afdelingsvergadering. Hij hoopt dan ook dat de afgevaardigden goed
worden ingelicht en dat deze dezelfde stemming hebben.
2) Notulen vorige kringvergadering 27-02-2018.
Op de notulen zijn geen op- of aanmerkingen.
Openstaande actiepunten:
Statuten wijzigen, de voorzitter legt uit hier nog even mee te wachten en eerst het huishoudelijk regelement
uitgebreider te maken en duidelijk te verwoorden. De statuten wijzigen kan men beter uitstellen i.v.m. GPS
2021 en daar de evt veranderingen in mee ten nemen. Dit moet notarieel vastgelegd worden en hier zijn dan
ook kosten mee gemoeid.
3) Ingekomen stukken:
Brief van Kika, deze wordt voorgelezen door de voorzitter. Inhoudelijk staat er in dat Kika vertelt wat er met
de opbrengst is gebeurd en bedanken ze de duivenverenigingen voor hun inbreng en donatie.
Agenda Afdelingsvergadering wordt besproken.
Openstaand punt van de vorige algemene ledenvergadering, sectie voorstel om meer vluchten per discipline.
Het komt er op neer dat de secties samen met de Afdeling bepalen en deze samen tot een voorstel zijn
gekomen.
Aanpassing kampioenschappen Jong, hoe dit aan te pakken. Voorstel is om 4 van de 5 te laten tellen. Dit gaan
we verschuiven naar de voorjaars agenda waarin we dit nogmaals behandelen.
4) Wat te doen met de duivenwagen? Voorstel is om een wagen te huren bij de Afdeling. Een en ander zal
natuurlijk meer kosten met zich meebrengen en moeten er uitgezocht worden wat hier de kosten van zijn.
Misschien is er een mogelijkheid om een kleinere wagen te huren, maar ook hier doen zich problemen bij
voor. Er komt nog een voorstel uit de vergadering om evt. de jonge duiven op te halen tijdens korven van een
meerdaagse fondvlucht en de duiven daarmee naar het lokaal van de Afdeling te nemen en de volgende
ochtend te lossen. Dit is natuurlijk een risico en hiermee worden misschien fouten gemaakt. Een ander
probleem is dat er de volgende ochtend geen mensen zijn die de duiven evt. kunnen lossen aldaar. Conclusie
is dat we gaan uitzoeken wat voor prijskaartje hier aan gaat hangen en wat de evt. kosten dan zijn per duif.
5) Bestuur mededelingen:
We zijn dringend opzoek naar een geschikte kandidaat die het penningmeesterschap gaat overnemen van
Henk. Er wordt dan ook dringend verzocht om hiernaar te zoeken binnen de verenigingen.
Evaluatie algemene ledenvergadering gehouden op 3 oktober 2018, dit is positief ervaren en hierop komt dan
ook een vervolg, de volgende algemene ledenvergadering staat gepland op 2 oktober 2019 in het lokaal van
Maasdonk te Geffen. Eventuele punten hiervoor kunnen en mogen aangedragen worden, deze kunnen dan
als een soort van rode draad fungeren. Misschien kunnen de secretarissen van de verenigingen deze punten
dan doorsturen naar de secretaris van de Kring.
Evaluatie kringfeest, dit is ook als positief ervaren. Een opmerking is dat de huldiging te snel is gegaan en dat
de kampioenen wat langer de aandacht mogen hebben. Dit punt nemen we mee en we proberen hier een
volgende keer rekening mee te houden.
Evaluatie Kika, hiervoor wordt een oproep gedaan om per vereniging 1 lid op te geven die dit mee kan gaan
organiseren samen met het huidige kika comité. Voorstel om de leden ook tijdig te informeren hoe de prijzen
etc. etc. verdeeld gaan worden.
6) Bestuursverkiezing:
Henk v.d. Boogaart stopt en is dus niet herkiesbaar.
Aftredend en opnieuw herkiesbaar Ron Hanegraaf.
Er hebben geen nieuwe kandidaten zich aangemeld.
Rooster: 2018: H. v.d. Boogaart en R. Hanegraaf.
2019: W. Verstappen, J. Vos en F. van Leuken.
2020: D. Jongeneelen en G. Schuurmans.
7) Rondvraag:
Niemand.
8) Sluiting:
Om ± 22:15 uur wordt de vergadering gesloten.
Openstaande actiepunten:

Statuten/huishoudelijk regelement.

