Verslag Kringvergadering CC Kring Oss e.o. d.d. 27 februari 2014
Aanwezig
CC Bestuur

Verenigingen

R. v.d. Broek
R. Hanegraaf
H. v.d. Boogaart
E. Nooijen
W. Verstappen
J. v. Olphen

Ooievaar: A. v.d. Berk
Oss 2000: P. v.d. Wielen
Blauwe Duif: JP Brands, A.v.Berkom, G. Schuurmans
Julianapost: F. v. Leuken, N.v.d. Hurk
Pro Patria: G. v. Hoeij, T. v. Hal
Maasdonk: G.v.d. Wou, F.v.Schijndel

Afgemeld: Afwezig: -

1) Opening
Om ongeveer 20.00u opent de voorzitter de jaarvergadering.
Hij heet iedereen van harte welkom. Tijdens zijn voorwoord vraagt hij om een minuut stilte
voor de overleden leden.
2) Notulen vorige kringvergadering van 6 feb 2014.
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.
De voorzitter dankt de secretaris voor het correct notuleren.
Niet alle openstaande actiepunten zijn afgehandeld.
3) Ingekomen & Uitgaande stukken
a) Voorstel voor extra kampioenschaps categorie bij de overnacht.
Na stemming is dit voorstel afgewezen. Alleen ProPatria is voor, de overige
verenigingen zijn tegen.
b) Rouwkaart i.v.m. overlijden Th. Willemse.
4) Behandeling ingekomen voorstellen voor de afdelingsvergadering van 6 maart a.s.
Er is een voorstel van de afdeling gekomen om de Vitesse kampioenschappen zelf te laten
berekenen. De samenwerking met Pigeon Village is niet goed. Meerdere verenigingen
sturen hun bestanden niet naar Pigeon Village, die daardoor niet op tijd de juiste
eindstanden kunnen berekenen. Echter, het voorstel van 1 op 3 is niet gelijk aan de
berekening van CC Kring Oss e.o. Er zal nagevraagd worden wat de kosten zijn als het
berekend wordt door Compuclub.
5) Kascontrole 2013 / begroting 2014
Door de penningmeester wordt een toelichting gegeven op de kascontrole en de
voorgestelde begroting. De kascontrole commissie heeft de kas goed gekeurd en verzoekt
om decharge voor de penningmeester. Middels een applaus wordt dit ondersteund.
Patrick Verhoeven wordt bedankt voor zijn gedane controles. G. van Hoey zal blijven.
De nieuwe kascontroleur is Ad van Berkom van PV Blauwe Duif.
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6) Bestuursmededelingen:
a. Splijtleden dienen door gegeven te worden aan de secretaris. Ook Jan van Olphen
wil deze graag weten voor het inkorflokaal in Oss.
b. Ringenseries 2014, alleen Julianapost dient dit nog door te geven aan de secretaris.
c. Actuele ledenlijsten, Ooievaar, Julianapost en ProPatria dienen dit nog door te
geven aan de secretaris
d. Benodigde aantallen vliegprogramma dienen nog door ProPatria en Maasdonk te
worden doorgegeven aan de secretaris.
e. Voor de africhtingen met de jonge duiven zal W. Kollenburg zondags meegaan. Op
woensdag is dit JP Brands.
7) Bestuursverkiezing.
Zowel Riny vd Broek als Jan van Olphen worden herkozen. Er is nog steeds geen nieuwe
kandidaat voor de openstaande vacature.
8) Rondvraag
a) Ties van Hal wil graag het nieuwe adres van de website op de uitslag. Dit zal vermeld
gaan worden.
b) Ties van Hal wil graag o.a. notulen, verslagen e.d. op de website. De secretaris geeft
aan dat dit al is besproken met Gerrit van Opheusden.
c) Ties van Hal geeft aan dat de website ook op zoek is naar sponsors. De secretaris geeft
aan dat er door Gerrit van Opheusden een voorstel is gedaan. Dit wil de secretaris
echter nog intern met het bestuur bespreken.
d) Ad van Berkom vraagt wat te doen als de afdelingsvergadering besluit 1 op 3 door te
laten gaan voor de Vitesse. Wat te doen voor de andere disciplines?
Afhankelijk van de beslissing op de afdelingsvergadering zullen we eventueel op 18
maart a.s. een extra vergadering hebben, hoe hier verder mee om te gaan.
9) Sluiting
Om ongeveer 20.50u sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen een wel thuis.
Openstaande actie's:
-

Ringenseries doorsturen naar CC secretaris (Julianapost)
Splijtleden overzicht doorsturen naar CC secretaris (alle verenigingen)
Actuele ledenlijsten doorsturen naar CC secretaris (Ooievaar, Julinapost en ProPatria)
Aantallen benodigde vliegprogramma’s doorsturen naar CC secretaris (Maasdonk)
Compuclub informeren over aanleveren bestanden e.d. aan drukkerij Kluytmans.
Navraag doen bij Compuclub over kosten voor extra 1 op 3 uitslag berekening..
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