Verslag Kringvergadering CC Kring Oss e.o. d.d. 27 februari 2018.
Locatie: clublokaal aan de Landweerstraat-Zuid in Oss.
Aanwezig:
CC Bestuur:
G. Schuurmans
R. Hanegraaf
H. v.d. Boogaart
W. Verstappen
F. van Leuken
J. Vos

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

J. Ulijn.
G. v. Schaijk, J.P. Brands, P. v.d. Wielen
J. v. Olphen
P. Wolters, D. Jongeneelen.
J. Schutjens.
Afgevaardigde Oost Brabant Robert Pijnenburg.

1)

Opening;
Om ongeveer 20:05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2)

Notulen vorige vergadering d.d. 13 november 2017;
Hierop zijn geen op of aanmerkingen, voorzitter dankt secretaris voor het verslag.

3)

Ingekomen stukken;
Notulen Afdeling vergadering Oost Brabant gehouden op 7 december 2017.
Gegevens doorgeven van het dagelijks bestuur van de kring Oss, hierop komt een wijziging omdat Deen
Jongeneelen het voorzitterschap over gaat nemen.
Gegevens vaststellen oefenvluchten Oost Brabant, alle verenigingen gaan akkoord met voorstel om de
oefenvluchten te houden vanaf de losplaats Duffel.
Overzicht Boekjaar 2017 en begroting 2018, hierop komt men terug bij punt 5.
Agenda Afdeling vergadering die plaats vindt op 8 maart 2018, men komt hier nog op terug bij punt 6.
Voorstel Pv de Ooievaar: 1) Gehandicaptenvlucht te vervangen voor de 1e natourvlucht, hierop komt men
terug bij punt 7.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2) Poulegelden die over blijven de volgende vlucht te vervliegen i.p.v. dat geld in de kas te laten vloeien. Bestuur deelt
hier het volgende over mede, de Compuclub kan dit niet verwerken. Omdat het over een klein bedrag gaat plus minus
€. 67.00 en in de praktijk ook niet uitvoerbaar is ziet het bestuur hier van af en blijft het bij het oude zoals het nu gaat.

4)

Bestuur mededelingen;
a) Voorzitter gaat stoppen zoals bij iedereen bekend, hiervoor is Deen Jongeneelen naar voren geschoven. In de
vergadering geeft iedereen aan het hier mee eens te zijn, en vanaf heden is Deen dan ook de nieuwe voorzitter
van de Kring Oss en Omstreken. Deen neemt hiervoor het woord en deelt mede iedereen te bedanken in het
vertrouwen hierin. Deen geeft meteen aan een voorstel te hebben om een algehele ledenvergadering te
organiseren die meteen na het vliegseizoen moet gaan plaatsvinden. De planning zal dan begin oktober zijn
voordat de verenigingen zelf gaan vergaderen, doel hiervan is om te peilen wat er leeft onder de leden en
iedereen aan het woord te laten wat er speelt. Het bestuur gaat hierin mee en dit gaat dan ook gepland
worden, wel wordt er meegedeeld dat als er een stemming gaat plaatsvinden dit altijd via de afgevaardigden
van de verenigingen gaat omdat dit zo in de statuten staat beschreven. Tevens geeft Geert Schuurmans aan
om toch in het kringbestuur te blijven op verzoek van Deen Jongeneelen om zijn ervaringen over te dragen
hierin. Mits niemand hiermee problemen mee heeft blijft Geert dus in het bestuur.

5)

Boekjaar 2017 en begroting 2018;
Henk geeft uitleg over het boekjaar en de begroting, een opmerking hierop van Henk is dat de inkomsten van
de sponsors flink gedaald zijn. Henk doet dan ook een oproep op de verenigingen om eventuele kandidaten
hiervoor zich te laten melden bij Henk. Een advertentie plaatsen kost voor het hele jaar 100,00.
De kas is gecontroleerd door Willem Tielemans (Ooievaar) en Wilco Raaijmakers (Maasdonk), het verslag
hiervan wordt voorgelezen en hierop zijn geen op of aanmerkingen.
De penningmeester wordt hiervoor bedankt. Willem Tielemans blijft nog 1 jaar zitten en er moet een nieuwe
worden gezocht door de Julianapost.

6)

Afdeling vergadering Oost Brabant 8 maart;
Punten van de agenda worden doorgesproken.

7)

Gehandicaptenvlucht nieuwe opzet;
Voorstel van Pv de Ooievaar om de gehandicaptenvlucht te vervliegen op de 1e natourvlucht, iedereen gaat
hierin mee. Voorstel vanuit het bestuur om hiervoor een commissie samen te stellen die dit verder gaat uit
werken. Vanuit het bestuur zal Jo Vos en Fons van Leuken hiervoor gaan zorg dragen, wel wordt er gevraagd
om van iedere vereniging 1 lid aan te dragen die ook in deze commissie wil zitten. Deze persoon moet zich dan
opgeven bij Jo Vos voor 1 april. De commissie krijgt hiervoor het mandaat.

8)

Sponsoren voor op de uitslag;
Zoals eerder al aangegeven is er bijna geen sponsor meer over voor op de uitslag, omdat dit toch mooie
inkomsten zijn wordt hiervoor dringend beroep gedaan op de vereniging om gegadigden hiervoor zich voor 1
april te laten melden bij onze penningmeester Henk v.d. Boogaart.

9)

Instap jonge duiven africhten van welke afstand;
Hiervoor wordt besloten om te gaan africhten vanaf Reusel. Wat te doen met Rosmalen die soms ook mee
africhten met de wagen van de Kring Oss? Hiervoor gaan we een minimum bedrag in rekening brengen van
€. 50.00, is er een groter aantal duiven dan betalen ze gewoon per duif. Henk zal Rosmalen hierover verder
inlichten.

10)

Rondvraag;
Piet v.d. Wielen vraagt hoe het zit met de splijtleden?
Vlak voor de vorige afdelingsvergadering is er een verzoek gekomen vanuit Uden om hierover te praten, omdat
dit te kort dag was hebben wij hier toen van afgezien en is dit overleg niet doorgegaan. Geert Schuurmans
heeft hierna nog contact gehad met Uden om hiermee in overleg te gaan. Kort door de bocht gezegd houdt
het in dat er grensgebieden verlegt moeten gaan worden, tot op heden is hierover geen contact meer geweest.
Geert gaat Uden hierover nogmaals benaderen, zodra er hier ontwikkelingen in zijn laten wij dit weten.

11)

Sluiting;
De voorzitter sluit de vergadering om 21:27 uur.

