Verslag Kringvergadering CC Kring Oss e.o. d.d. 14 januari 2016
Aanwezig
CC Bestuur

Verenigingen

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

Ooievaar: J. Ulijn, W. Tiellemans
Oss 2000: G. v. Schaijk, P v.d. Wielen
Blauwe Duif: A. v. Berkom, J.P. Brands
Julianapost: P. Wolters, D Jongeneelen
Maasdonk: J. Schutjens

Afgemeld:

R. Peijnenburg (afd)

Afwezig:

-

Afdeling

1) 20:00u Opening
Om ongeveer 20:00u opent de voorzitter vergadering. Hij wenst alle leden van de kring een
gezond en sportief 2016 toe.
2) Notulen kringvergadering 9 dec 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen
Actiepunten:
- Meer africhtingsvluchten j.d.. Dit dient tijdens deze vergadering afgehandeld te worden.
- Hoe de extra Compuclub kosten te gaan verrekenen. Het bestuur wil voor de volgende
vergadering een ontmoeting met de Compuclub. Op de volgende vergadering willen we er
dan op terug komen.
- Aantal gewenste vaste voetringen voor een eventuele late jongen competitie m.i.v. seizoen
2017. De verenigingen dienen de verwachte aantallen voor 1 feb a.s. door te geven.
- Vrijwillger voor bandje Oss. Punt staat nog open.
- Invoering aftrekvlucht per discipline voor de kampioenschappen. Punt staat nog open.
3) Ingekomen/uitgaande stukken.
- Er is een uitnodiging ontvangen van PV De Zwaluw uit Rosmalen i.v.m. hun 100-jarig
bestaan. Een afvaardiging namens het kringbestuur zal daar naar toe gaan.
4) Formulier vliegprogramma e.d. voor de Afdeling
- Er dient een formulier naar de afdeling worden terug gestuurd, om aan te geven wat de
Kring in seizoen 2016 graag zou willen.
A. Voor de genoemde oefenvluchten zullen zowel het inkorflokaal van Geffen als Oss
fungeren als inkorflokaal in seizoen 2016
B. Africhtingsvluchten en verschillende losplaatsen op de eerste vluchten. Er ontstaat
een discussie of we wel of niet Hannut willen vliegen. Besloten wordt om er over te
stemmen. Alleen PV De Blauwe Duif wil Hannut. De overige verenigingen stemmen
voor “geen Hannut”
Dat betekend dat we op 26-3 africhten vanuit Tessenderloo en op 2-4 een africhting
vanuit Asse-Zellik. Op 3-7 en 14-8 vliegen we Tessenderloo en op 10-7 en 21-8 AsseZellik.
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C. De africhtingsvluchten van de afdeling willen we meedoen op wo 29-6
(Tessenderloo) en woe 10-8 Op 22-6 en 3-8 willen we opgehaald worden voor
Tessenderloo.
- CC Informatie, poulebrieven en gummiringen.
Er zal z.s.m. worden doorgegeven hoeveel poulebrieven en gummiringen men wenst. Aan
de CC informatie, t.o.v. seizoen 2015 is niets gewijzigd.
De secretaris zal dit alles voor 20 januari a.s. doorgeven.
De africhtingsvluchten vanuit Reusel, georganiseerd door de Kring worden ook vastgelegd.
5) Mededelingen bestuur:
- Graag z.s.m. doorgeven van de ledenlijsten, splijtleden en de ringenseries.
- Het ophalen/terughalen van de duiven in Bladel zal gedaan worden door dezelfde leden als
in 2015.
- Jules Brands zal weer gaan fungeren als convoyeur voor onze Kring vluchten. De voorzitter
bedankt hem alvast voor het gaan uitvoeren van deze taak.
- De kampioenenhuldiging van seizoen 2016 wordt vastgelegd voor zondag 30 oktober 2016.
6) Rondvraag:
- Ad van Berkom geeft aan dat de klokkenkeuring van de mechanische klokken op do 28 jan
a.s. tussen 10 en 12 uur in het Clublokaal in Oss is.
7) Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om ± 20:25u de vergadering en wenst allen een
wel thuis.
Actiepunten:
- Hoe de extra Compuclub bijdrage van €12,50 per vlucht te verrekenen
- Aantal gewenste vaste voetringen voor de late jonge duiven competitie
- Vrijwilliger om bandje Oss te gaan doen
- Invoering aftrekvlucht per discipline
- Opsturen vragenformulieren afdeling
(CC informatie en africhtingsvluchten)
- Bezoeken receptie PV De Zwaluw 20 feb. a.s.
- Aanpassen vliegprogramma t.b.v. website Blauwe Duif
- Doorgeven ledenlijsten, splijtleden en ringenseries
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