Verslag Kringvergadering CC Kring Oss e.o. d.d. 26 november 2019.
Locatie: Clublokaal Oss
Aanwezig:
CC Kring Oss. Bestuur
D. Jongeneelen
R. Hanegraaf
G. Schuurmans
W. Verstappen
J. Vos

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

J. Ulijn, R. Brands
P. van de Wielen, J.P. Brands
J. v. Olphen.
P. Wolters, A. van de Hurk.
J. Schutjens, J. van Wanrooy.

1) Opening door de voorzitter om 19.55.
2) Notulen Kringvergadering gehouden op 12-02-2019. Hierop zijn geen bezwaren en deze worden goed
gekeurd en ondertekend door de voorzitter.
3) Ingekomen stukken: Pv. Maasdonk stelt voor om de uitslag niet meer te verplichten.
Dit voorstel houdt in dat de liefhebbers die wel een uitslag willen wel meer zullen gaan betalen.
Pv. de Ooievaar wil graag een ringenlijst met bijbehorende liefhebber.
Omdat de secretaris deze voorstellen niet heeft doorgemaild worden deze voorstellen op de volgende
kringvergadering behandeld.
4) Duivenwagen/aanhanger: Geert Schuurmans geeft uitleg over de firma Bouwens en het kostenplaatje
hiervan. Kosten zullen minimaal altijd €. 360,00 (starttarief) zijn per vlucht. De manden worden aangeleverd
door de firma Bouwens dit zal ongeveer 1 week voor aanvang geplande vlucht zijn. Er zal een contract
opgesteld moeten worden met de firma Bouwens betreffende lossingen, bij slecht weer niet te lossen en bij
het niet doorgaan van een africhting tijdig aangeven. We willen komend seizoen een pilot gaan draaien van
1 jaar daarna zal geëvalueerd worden. Kanttekening hierop is dat Pv. de Ooievaar hierop tegen is om met de
firma Bouwens te gaan africhten en geven de voorkeur aan een vrachtwagen zelf te gaan aanschaffen met de
CC Kring Oss.
Het africhtingsprogramma zal als volgt er gaan uitzien: 1x africhting oude duiven en 2x 3 africhtingen met de
jonge duiven. Hierbij mogen ook oude duiven ingekorfd worden. Op deze africhtingsvluchten geldt wel dat
hier alleen duiven van de CC Kring Oss ingekorfd mogen worden en geen leden van buitenaf.
5) Algemene vergadering Afd. Oost-Brabant: hiervoor zijn nog geen voorstellen binnen.
In de vergadering komt Pv. Maasdonk met een voorstel om de afdelingsvergadering te verplaatsen. Dit omdat
de algemene vergadering van de NPO verplaatst is en de agendapunten laat binnen zijn gekomen. Omdat er
dan te weinig tijd is om de achterban te raadplegen wil Pv. Maasdonk namens alle verenigingen van de CC
Kring Oss dit voorstel indienen bij de Afdeling Oost-Brabant. Dit wordt door alle verenigingen uit Oss goed
bevonden.
6) Activiteiten commissie Feestmiddag/Kampioenen huldiging: Uit de algemene leden bijeenkomst in Geffen is
naar voren gekomen dat er mensen zijn die een commissie hiervoor willen gaan samenstellen. Op de
vergadering is er gevraagd wie zich hiervoor opgegeven heeft of zich geroepen voelt, hier is weinig reactie op
gekomen. Tijdens de vergadering zijn er 3 mensen die dit willen gaan doen: Judith Dixon, Marco Lourenssen
en Wilco Verstappen. Deze mensen zullen gaan kijken hoe dit te gaan invullen en hiervoor een begroting te
gaan maken, doel is om weer meer liefhebbers naar dit evenement te gaan krijgen doormiddel van een
nieuwe opzet.
7) Kascontrole: Er zal een nieuwe aanmelding moeten komen van Pv. Blauwe duif. Jan van Olphen stelt zich
hiervoor beschikbaar. M. van Bergen (Pv. Julianapost) blijft nog zitten.
8) Bestuursverkiezing: Jo Vos bestuurslid is aftredend en herkiesbaar, met instemming van de afgevaar-digden
blijft deze in het bestuur.
Wilco Verstappen. Secretaris is aftredend en herkiesbaar, met instemming van de afgevaardigden blijft deze
in het bestuur.
Fons van Leuken is aftredend en niet herkiesbaar. Er hebben geen nieuwe kandidaten zich aangemeld.
9) Rondvraag: Niemand.
10) Sluiting: om 20:45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

