
Verslag Kringvergadering 12-02-2019 
 
Aanwezig: 
 
CC Bestuur   Verenigingen      
D. Jongeneelen   Ooievaar:  J. Ulijn, W. Tielemans. 
R. Hanegraaf   Oss 2000:  G. v. Schaijk, P. v.d. Wielen. 
H. v.d. Boogaart  Blauwe Duif:  A. v. Berkom, H. Schuurmans. 
W. Verstappen   Julianapost:  P. Wolters N. v.d. Hurk H. Zwiers. 
J. Vos    Maasdonk:  J. Schutjens J. v. Wanrooij.                                                                                                                                         
F. v. Leuken 
G. Schuurmans                             Afdelingsvertegenwoordiger: J. Meulendijks. 
 
1) Opening om 20:00 uur door de voorzitter. 
 
2) Notulen vorige kringvergadering 10-12-2018 hierop zijn geen opmerkingen. 
 
3) Ingekomen stukken: 
 

-  Brief van Pv. de Blauwe duif, deze vragen of de kring Oss wil bijdrage aan de kosten van de website van de 
blauwe duif. Reden hiervan is dat de site van de blauwe duif ook informatie van de kring Oss deelt zoals verslagen 
van de vergaderingen, plaatsen van ringenseries etc. etc. Wij gaan hiervoor dan ook een bedrag betalen van 50,00 
per jaar. 

-  Brief afdeling Keuzelijn opleervluchten, verzoek van de afdeling om de oefenvlucht van Duffel te wijzigen in 
Tessenderlo. De keuze wordt neergelegd bij de verenigingen. Maasdonk is tegen en de verenigingen uit Oss zijn 
voor. Dit houdt in dat we dus op 5 juni Tessenderlo vliegen. 

- Overzicht boekjaar 2018, Henk v.d. Boogaart geeft voor de laatste keer uitleg over het boekjaar en gaat dan 
afscheid nemen als Penningmeester van de Kring Oss. Er volgt hierop een discussie betreffende begroting 2019 
omdat hier de kosten van africhten nog niet zijn ingevuld. Omdat de kas er goed voor staat is er door het bestuur 
voorgesteld eventueel de kosten te dragen voor het africhten van de Kring Oss. Omdat we afscheid gaan nemen van 
de Osse duiven wagen is er geïnformeerd bij de Afdeling om te kijken of we hier een duivenwagen kunnen huren, 
hiermee zijn uiteraard kosten mee gemoeid. Er is geen goed beeld hoe deze kosten zich zullen voordoen en wat 
hiervoor begroot moet worden, een en ander zal dus eerst nader uitgewerkt moeten worden wil men gaan kijken of 
dit allemaal wel haalbaar is. 
Omdat Henk afscheid gaat nemen als Penningmeester zijn we dus opzoek naar vervanging, Hermien Schuurmans 
heeft te kennen gegeven dit eventueel te gaan uitvoeren onder genoemde voorwaarden die ze in een brief heeft 
opgesteld. De voorzitter heeft hiervoor een intentieverklaring opgesteld welke wordt ondertekend door het voltal-
lige bestuur. Met ingang van 12-02-2019 is Hermien dus de Administratrice van de Kring Oss, wel met de 
kanttekening dat dit voor dit jaar geldig is en ze daarna gaat bekijken of ze dit gaat voortzetten. 
 
4) Kasverslag. 
Het kasverslag is uitgevoerd door W. Tielemans en M. van Bergen. Willem leest de brief voor en hierin geven ze aan 
dat de Boekhouding in orde is. Bij dit verslag nemen we even de tijd om Henk te bedanken voor de vele jaren dat hij 
dit heeft gedaan.  
Henk krijgt hierbij als dank een cadeau en neemt dit onder applaus in ontvangst. Henk dankt hierbij iedereen voor 
het vertrouwen en de fijne samenwerking. 
 
5) Vliegprogramma 2019. 
Hierop volgt een opmerking dat men toch weer een aantal keren op zondag gaat vliegen en we weer op zaterdag 
moeten korven terwijl er vluchten op deze dag gepland zijn.  
Het volgende voorstel komt ter tafel of we een prijsvlucht vervliegen op 6 april iedereen gaat hiermee akkoord. 
Biergis telt dan wel niet mee voor de kampioenschappen. 
Kampioenschappen hoe gaan we deze vervliegen, het komt er op neer dat we alle vluchten gaan tellen en 1 
aftrekvlucht hiervoor houden. Hiervoor wordt gestemd Maasdonk is tegen en Oss is voor. Stemming is: Maasdonk 
(16) tegen, Blauwe duif (8) voor, Pv 2000 (9) voor, Julianapost (4) voor en Ooievaar (9) Blanco. Stemming is dus 16 
tegen en 21 voor. Jonge duivenvluchten worden in 2 disiplines opgesplitst, 5 vitesse, midfond en 5 fond. 
Africhting vlucht Kring Oss indien dit haalbare kaart is: iedereen gaat akkoord met de optie Boxtel Best Reusel. 



6) Sponsoren voor op de uitslag. 
Hiervoor worden de grote sponsoren die dit vorig jaar deden benaderd met de vraag dit voort te willen zetten in het 
komende vliegseizoen. Deen gaat de sponsoren hiervoor benaderen. 
 
7) Algemene ledenvergadering van de Afdeling Oost Brabant op 7 maart, hiervoor zijn nog geen punten of agenda 
bekend deze zal rond 21 februari verstuurd worden. 
 
8) Kika/ gehandicapten vlucht.  
De commissie zoekt hiervoor nog mensen die dit eventueel mee willen gaan organiseren. Er komt uit de vergadering 
het geluid dat de leden dit niet meer zien zitten en als er iets gedaan wordt de opbrengst naar een doel in de regio 
moet gaan. De verenigingen geven aan liever terug te gaan naar het oude en dus het vervliegen van een 
levensmiddelen pakket of iets dergelijks, er is binnen de verenigingen ook weinig animo voor deze vlucht. De 
commissie geeft aan dan er mee te gaan stoppen als het toch geen haalbare kaart meer is. Voorstel is dan ook dat de 
verenigingen die dit willen zelf iets kunnen gaan organiseren mits ze dit willen. 
 
9) John van Wanrooij stelt de vraag hoe het nu zit met die bijdrage van de website, blijkbaar is de oude site van de 
Kring Oss nog in de lucht en deze vermeld niets. Uitgelegd wordt dat het dus om de site van de Blauwe duif gaat die 
informatie verstrekt voor de Kring Oss. Tevens geeft John aan misschien de Lady League te promoten binnen de 
verenigingen. 
 
10) Sluiting 21:50 uur. 
 
In de bijlage vindt u nog de brieven: Voorwaarden Hermien Schuurmans betreffende penningmeester. 
Intentieverklaring penningmeesterschap. 
 
 
Leden bestand/ aantal stemmen Kring Oss per vereniging. 
 
NAAM VERENIGING            GEVESTIGD TE          LEDEN              STEMMEN       Aant. Manden 
2130 PV Maasdonk                 Geffen                       78                         16                      122 
2135 De Ooievaar                      Oss                          44                          9                          * 
2137 PV Oss 2000                      Oss                          44                          9                          * 
2139 De Blauwe Duif            Oss                           38                          8                          * 
2140 Julianapost                        Oss                          20                          4                          * 
                                                        *                                                                                   *150 
                                           ==================================================== 
5 Basisverenigingen                                                 224                        46                       272                        


