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Afdeling

1) Opening
Om ongeveer 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij bedankte de commissie voor hun
inzet voor het verzorgen van de gezellige kampioenenhuldiging.
R. Peijnenburg, contactpersoon van de afdeling voor Oss heeft zich afgemeld.
2) Notulen vorige kringvergadering
Op de notulen zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter dankt de secretaris voor het verslag.
Openstaande actiepunten:
a. Voorstel minder interen kringkas en minimum bedrag
De penningmeester geeft aan dat er niet is ingeteerd. Dus er is nu geen reden om iets aan
inleg en contributie te veranderen. Mocht dit wel gaan gebeuren, zal hij dit melden aan
de vergadering en zullen we als bestuur eventueel een voorstel maken.
b. Foto duifkampioenen
Die zijn gemaakt. J. Ulijn merkt op dat er tijdens de j.l. kampioenenhuldiging geen
waardebonnen zijn uitgereikt. De secretaris geeft aan dat dit al meerdere jaren zo is.
Echter, de duifkampioen (met eigenaar) worden in het voorjaar van 2017 benaderd om
een foto te laten maken. Een speciale waardebon is niet nodig.
c. Lettertype uitslag
In het begin seizoen 2016 kon dit niet gerealiseerd worden. Toch blijft deze vraag komen
bij o.a. PV Maasdonk en Ooievaar. De penningmeester heeft aangegeven om dit
nogmaals, we hebben nu meer tijd, met de drukker te bespreken.
Overige actiepunten zijn afgehandeld.
3) Ingekomen stukken
PV Oss 2000 wil de kampioenschappen gewijzigd hebben. Men wil graag alle vluchten laten tellen,
i.p.v. werken met één aftrekvlucht.
Aangezien nog niet alle verenigingen dit men hun achterban hebben besproken, zal dit in het
voorjaar behandeld worden.
4) Behandeling ingekomen voorstellen voor de afdelingsvergadering van 8 december a.s.
Alle ingekomen voorstellen worden, indien gewenst, besproken en bediscussieerd.

5) Bestuursmededelingen
a. Opheffing PV De Zwaluw, Herpen.
CC Uden heeft beslist dat de huidige splijtleden, m.u.v. W. Tielemans, als splijtleden
behandeld dienen te blijven worden. De gehele vergadering vind dit een onjuiste en
incorrecte beslissing. CC Uden dient gewoon OF iedereen OF niemand toestemming te
geven. De secretaris heeft dit al enigszins zo verwoord richting het afdelingsbestuur.
b. Bestuurskandidaten gezocht
Bestuurslid E. Nooijen heeft zich afgemeld als bestuurslid. Ook de voorzitter geeft aan dat
hij in de aankomende bestuursvergadering aftredend en niet herkiesbaar is.
Dat beteken dat het bestuur dan bestaat uit drie leden (allen lid van PV Maasdonk) en er
twee vacatures zijn. De VIER Osse verenigingen worden DRINGEND verzocht om
geschikte kandidaten aan te leveren.
c. Er is een bijeenkomst geweest van CC’s, met uitdrukkelijk geen afdelingsbestuurders
aanwezig, in Veldhoven. Deen Jongeneelen wordt gevraagd om de schriftelijke
samenvatting toe te lichten. Hij heeft een positief gevoel aan deze bijeenkomst
overgehouden.
d. De voorzitter wenst Ad en Tonnie van Berkom beterschap en bedankt hen voor het
beheren van het clublokaal in Oss. Tevens wenst hij de nieuwe beheerders veel succes
toe.
6) Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
7) Sluiting
Om ± 21:55u sluit de voorzitter de vergadering.
Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun inbreng.
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