
 

 

Kringvergadering 10-03-2020 

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

Pv Maasdonk:   J. Schutjens, J. Vos. 

Pv de Ooievaar:   J. Ulijn, L. van Hintum. 

Pv 2000:    P. van de. Wielen, G. van Schaijk, J.P. Brands. 

Pv de Blauwe duif:   J. van Olphen, A. van Berkom, H. Schuurmans. 

Pv Julianapost:   A. van de Hurk, N. van de Hurk. 

Afdelingsvertegenwoordiging: J. Meulendijks. 

 

1) Opening voorzitter. Deze verwelkomt de afgevaardigden van de verenigingen en de 
afdelingsvertegenwoordiger Johan Meulendijks. 
 

2) Notulen kringvergadering 26-11-2019, hier zijn geen op of aanmerkingen over. 
 

3) Ingekomen stukken: voorstel Maasdonk om de uitslag van de kring niet meer te verplichten. 
Hiervoor wordt gestemd met 33 stemmen voor en 8 tegen. Dit voorstel is dus aangenomen 
met de opmerking dat als er liefhebbers een uitslag wil deze wel gedrukt kan en gaat worden 
tegen een bedrag van €. 1,00. 
 
Voorstel Ooievaar om een ringenlijst met bijbehorende liefhebber te maken. Het bestuur is 
van mening dat dit niet wenselijk is en deze mening wordt door meerdere gedeeld. Dit punt 
is al meer op de agenda gekomen en bij deze zal men dit voorstel dan ook niet meer 
behandelen. 
 
Voorstel Ooievaar om het generaal kampioenschap te veranderen in zoals het was. 1 generaal 
over alle vluchten en niet per categorie. Na stemming 27 tegen en 14 voor gaat dit niet door 
en blijft er een generaal kampioenschap per categorie. 
 
Voorstel Ooievaar om de natourvluchten die op dezelfde dag zijn als de jonge duivenvluchten 
niet te laten tellen voor het generaal kampioenschap. Dit punt wordt na overleg verworpen. 
Compuclub heeft kosten verhoogt naar 2 cent, het bestuur heeft bepaald dat het rekengeld 
6 cent blijft. 
 



Vraag verenigingen. Welke vluchten tellen voor kampioenschappen. Iedereen heeft deze brief 
met uitleg ontvangen. Na overleg wordt besloten dat de CC Kring Oss e.o. 11 vluchten gaat 
vervliegen en deze worden opgesplitst in 6 Vitesse- en 5 Midfond/Fondvluchten. 
 

4) Africhting Kring Oss (Bouwens). Woensdag 25-03-2020 africhting Reusel oude duiven. Kosten 
per duif zullen 0,40 cent zijn. De voorzitter vertelt hoe het met Bouwens zal gaan verlopen 
wat betreffende de africhtingen van de CC Kring Oss e.o. 
Het vervoer met Bouwens gaat in plastic manden waarin een matje ligt, hier kan men de 
kartonnen en eventueel wat krullen op leggen. In de mand gaan 28 duiven, de manden zijn 
iets kleiner dan de manden van de afdeling dus de kartonnen zullen wat aangepast moeten 
worden. Het vervoer gaat met een afgesloten vrachtwagen voorzien van rolluiken. Als de 
duiven ingekorfd worden zal de Firma Bauwens de manden diezelfde dag leveren eerst in 
Geffen en dan naar Oss rijden, hier wordt gewacht tot de duiven ingekorfd zijn. De firma 
Bauwens laadt dan de duiven van Oss in en rijdt dan weer naar Geffen om daar de duiven op 
te halen. Een passend schema met datums/tijd zal nog opgesteld moeten worden in overleg 
met de verenigingen. Op de volgende data wordt afgericht: 25-3 Reusel, 14-6 Boxtel, 21-6 
Reusel, 28-6 Reusel,  19-7 Boxtel,  26-7 Reusel en 2-8 Reusel. Ook hier geldt een kostprijs van 
0,40 cent per duif. 
 

5) Kringfeest: het Kringfeest is vastgesteld op Zondag 1 november 2020. Dit ter info. 
 

6) Financieel verslag CC Kring Oss e.o. Iedereen heeft dit ontvangen per mail. De controle is 
uitgevoerd door J. van Olphen en M. van Bergen en deze delen mede dat alles prima in orde 
is en bij deze wordt goedgekeurd. De voorzitter vraagt aan de afgevaardigden of de begroting 
voor aankomend jaar wordt goedgekeurd. Iedereen is hiermee akkoord. Onder applaus wordt 
Hermien Schuurmans bedankt voor de keurige uitwerking van het financieel verslag. 
 

7) Algemene ledenvergadering 12 Maart Afdeling Oost-Brabant. Er zijn geen punten ingediend 
waarover gesproken moet worden. Dus hierbij wordt het gelaten. 
 

8) Rondvraag: Ad van Berkom, Piet van de Wielen. 
Ad vraagt dat als de Afdelingsvergadering niet doorgaat het vliegprogramma dan vast staat? 
Antwoord is dat het vliegprogramma al is vastgelegd en er hier dus geen veranderingen zullen 
plaatsvinden. 
Piet vraagt wanneer het vliegprogramma klaar is en wanneer men dit kan verwachten. 
Antwoord hierop is dat men eerst de kampioenschappen die vervlogen zullen worden 
vastgelegd moeten worden. Dit is dus deze vergadering besproken. 
Ron zal het vliegprogramma dan aanpassen en versturen naar de secretaris die deze weer zal 
doorsturen naar de drukker. Daarna zullen deze verdeeld worden. Dit zal rond 17 maart zijn. 
Johnny Ulijn vraagt nog of de datum van de africhting 25-03 nog gecommuniceerd wordt, dit 
is aan de secretarissen om de leden hierover in te lichten. 
 

9) Sluiting: voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 


