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Afdeling

1) Opening
Om ± 20:00u opent de voorzitter de vergadering.
We hebben j.l. zondag 1 nov een keurig verzorgde, goed georganiseerde en gezellige kampioenenhuldiging gehad.
Eén van de vluchtwinnaars had geen bos bloemen meer, toen deze naar huis wilde gaan. Het
bestuur zal er zorg voor dragen dat er alsnog een bos bloemen zal worden bezorgd.
Verder dankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen.
2) Notulen kringvergadering d.d. 25 maart 2015, inclusief actiepunten
Er zijn geen op- en of aanmerkingen op de notulen. Bijna alle actiepunten zijn afgehandeld, het
punt van het voorstel van A. v.d. Wiel dient besproken te worden in de verenigingen. Omdat dit
op 10 dec a.s. in de afdelingsvergadering behandeld zal gaan worden, willen we op 9 dec a.s.
bekijken of er een gezamenlijke standpunt van de CC Oss verenigingen is.
3) Ingekomen / uitgaande stukken
- Er is bericht ontvangen dat Judith Dixon de nieuwe secretaris is van PV de Ooievaar
- Er is bericht ontvangen dat het Centraal Hok in Oss m.i.v. 1 november j.l. is gesloten.
4) Agenda najaarsvergadering Oost-Brabant 10 dec a.s.
- Het wordt raar gevonden dat J. Wijnen zich kandidaat stelt als kiesman, terwijl hij zeer kort
geleden uit het NPO-bestuur is gestapt. Men vindt dit niet correct.
- Er zijn door de Blauwe Duif reeds twee voorstellen ingediend. Deze zullen besproken worden
in de CC vergadering van 9 dec. a.s.
- Niet alle ingediende voorstellen staan op deze agenda. De verwachting is dat er een nieuwe
agenda komt, waar de ingediende voorstellen bij zullen zitten en ook op de agenda vernoemd
zullen worden.
5) Evaluatie seizoen 2015
- G. v. Schaijk vraagt zich af wat de afdeling vindt van de Midfond in vier rayons en de dagfond
in twee rayons. Wil men dit wel?
- Men zou eerder gezamenlijk los moeten gaan. Dit is ook voorgesteld inmiddels door de
Blauwe Duif. De secretaris geeft aan dat er in het verleden is overeengekomen om Groen,
Bruin en Geel gezamenlijk te lossen. Echter, voordat het zover was, veranderden Bruin en
Geel van mening en wilden toch apart los.
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G. v. Schaijk vindt het niet correct dat men tijdens de natour heeft betaald voor Laon, terwijl
de afdeling niet verder is geweest als Isnes.
De voorzitter bedankt de mensen die zich opgegeven hebben en mee hebben geholpen toen
de duiven terug gehaald dienden te worden in Bladel. Eén keer stond men in Bladel en was
het uiteindelijk niet nodig, maar de mensen waren er wel. Men kan namelijk pas op dat
moment bepalen hoe het weer e.d. is. Op de voorspellingen kan men niet altijd bouwen.
Tijdens het seizoen werden we geconfronteerd met ene toeslag door de Compuclub van
€12,50 per vlucht. Het bestuur was daar niet over geïnformeerd, de Compuclub beweerde
van wel, maar kon dit niet aantonen.
Er is overeengekomen om € 12,50 per vlucht te betalen aan “automatiseringskosten”.
Dit betekend voor seizoen 2016 echter dat er wel €12,50 per vlucht betaald dient te gaan
worden, een kostenpost van ongeveer € 600,-.

6) Seizoen 2016
- Er zouden meer africhtingsvluchten voor de jonge duiven moeten komen. Georganiseerd en
vervoerd door CC Oss e.o. Door de week zou men op woensdag in kunnen korven om
donderdags te kunnen lossen. Het bestuur zal dit meenemen en kijken of dit in het
vliegprogramma ingepast kan worden.
- Oss 2000 zou graag de late jongen competitie terug willen. Het bestuur had graag gezien dat
dit als voorstel was ingediend. Op de vergadering van 9 dec a.s. geven de verenigingen aan,
hoe groot de animo hiervoor is en hoeveel ringen men nodig heeft.
7) Rondvraag
- J. Ulijn vraagt waarom niet alle winaars van afdelingsconcoursen en speciale winnaars zijn
gehuldigd. Dit betreft de afdelingswinnaar Barcelona, de afdelingswinnaar van twee
jeugdconcoursen en de 1e Nationaal duivinnen. De secretaris geeft aan dat hij dit niet gezien
heeft. Ook is dit nooit zo expliciet genoemd, gevraagd of gedaan. Besloten wordt om dit
voortaan in de toekomst wel te doen.

8) Sluiting
Om ± 20:50 sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een “Wel thuis”.
Actiepunten:
Voorstel A.v.d.Wiel 2e dagfond vlucht max. 10 duiven per deelnemer
Bloemen bezorgen bij afdelingswinnaar
Meer africhtingsvluchten j.d. via CC Oss e.o.
Hoe de extra Compuclub bijdrage van €12,50 per vlucht te verrekenen
Aantal gewenste vaste voetringen voor de late jonge duiven competitie
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