Verslag Kringvergadering CC Kring Oss e.o. d.d. 1 maart 2017
Locatie: Clublokaal ‘Spoetnik’, te Geffen
Aanwezig
CC Bestuur
R. v.d. Broek
R. Hanegraaf
H. v.d. Boogaart
W. Verstappen

Verenigingen
Ooievaar: J. Ulijn, W. Tielemans
Oss 2000: G. v. Schaijk, P. v.d. Wielen
Blauwe Duif: A. v. Berkom, J.v. Olphen
Julianapost: P. Wolters
Maasdonk: J. Schutjens, J. v. Wanrooij, W. v.d. Hanenberg
G. Schuurmans
F. v. Leuken
J. Vos

Afwezig:

-

1) Opening
Om ongeveer 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij wenst allen een goed seizoen
2017. Ook vraagt hij een moment stilte voor de ontvallen leden.
2) Notulen vorige kringvergadering 6 dec. 2016.
Op de notulen zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter dankt de secretaris voor het verslag.
Openstaande actiepunten:
a. Foto duifkampioenen.
Dit zal op 18 maart a.s. om 10:30 uur zijn in het clublokaal in Geffen.
Er zal nog een e-mail worden rondgestuurd door Wilco Verstappen.
b. Lettertype uitslag.
Er is aan de Compuclub om een pdf-uitslag te sturen, zodat wij met onze drukker kunnen
bekijken wat er mogelijk is.
c. Stemming voorstel kampioenschappen wijziging.
Het voorstel van Oss 2000 om de aftrekvlucht per discipline te schrappen wordt met 21
stemmen voor (Oss 2000(9), Blauwe Duif(8) en Julianapost(4) en 25 stemmen tegen
Maasdonk(16) en Ooievaar(9)) verworpen.
3) Ingekomen stukken
a. E-mail afdeling betreffende leden PV Zwaluw Herpen.
Piet v.d. Wielen zou toch graag zien dat we de splijtleden op de CC-uitslag plaatsen, ook
al is dit tegen de NPO reglementen in. Het bestuur moet zich niet achter een artikeltje
verschuilen. Het CC-bestuur blijft erbij dat we ons aan NPO-reglementen dienen te
houden.
b. Lossingen 2017.
De aanwezigen kunnen zich vinden in de uitkomst van deze avond.
4) ALV Oost-Brabant 2 maart a.s.
Door de secretaris wordt, op persoonlijke titel, uitgelegd wat hij vindt van de voorgestelde
statutenwijziging en organisatie verandering. Hij, en de meeste aanwezigen, zijn het eens met de
voorgestelde organisatie verandering. Echter, de voorgestelde statutenwijzigingen worden op
meerdere manieren uitgelegd, wat onduidelijkheden schept.
Alle aanwezigen zullen voor de voorgestelde statutenwijzigingen stemmen, alhoewel Oss 2000
nog enigszins twijfelt. a.s.

5) Kascontrole
De kascontrolecommissie heeft de kas in orde bevonden en middels een applaus wordt de
penningmeester decharge verleend.
G. van Schaijk zal na twee jaar de commissie verlaten. W. v.d. Hanenberg blijft in de commissie
zitten. PV De Ooievaar zal nog een naam voor de kascontrole doorgeven.
De volgorde is: Blauwe Duif -> Oss2000 -> Maasdonk -> Ooievaar -> Julianapost.
Voor seizoen 2017 zullen we teruggaan naar drie i.p.v. vier africhtingsvluchten.
De begroting 2017 wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
6) Bestuursverkiezing
Riny van de Broek stopt als voorzitter.
Als nieuwe bestuur kandidaten zijn G. Schuurmans, F. v. Leuken en J. Vos aangemeld.
Officieel hebben we twee vacatures. G. v. Schaijk (Oss 2000) is echter van mening dat ze alle drie
zitting zouden moeten nemen. Waarom iemand wegsturen, nu je eindelijk mensen hebt?
De overige aanwezigen zijn het daar mee eens, dus gaan we dit doen.
Het nieuwe bestuur trekt zich terug om de functies te gaan verdelen.
Daarna deelt de secretaris mee dat G. Schuurmans de nieuwe voorzitter zal zijn, H. v.d. Boogaart
blijft penningmeester en W. Verstappen wordt de nieuwe secretaris.
7) Rondvraag
a. A. van Berkom vraagt zich af hoe de stemmentelling is. De secretaris legt uit dat er per 5
leden 1 stem is, afgerond. Datum bepaling aantal leden is 1 februari.
PV Maasdonk, 81 leden, 16 stemmen
Ooievaar 43 leden, 9 stemmen
Oss 2000 44 leden, 9 stemmen
Blauwe Duif 41 leden, 8 stemmen
Julianapost 21 leden, 4 stemmen
b. W. Tielemans begrijpt niet waarom de afdeling een vraag stelt, als ze de mogelijke
uitkomst niet kunnen realiseren.
8) Sluiting
- Geert Schuurmans dankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen als nieuwe
voorzitter.
- Henk v.d. Boogaart bedankt de scheidende voorzitter voor zijn inzet en overhandigt hem
een presentje en een boeket bloemen.
- Riny v.d. Broek sluit af met de mededeling dat hij altijd met plezier dit heeft gedaan.
Natuurlijk waren er wel eens mindere momenten, maar daar zijn we op een normale
manier uit gekomen.
- Om ± 21:10 uur wordt de vergadering gesloten.
9) Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
10) Sluiting
Om ± 21:55 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun inbreng.

Openstaande actiepunten:
a) Foto duifkampioenen
b) Lettertype wijziging kringuitslag

W. Verstappen
H. v.d. Boogaart

