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Afwezig:

R. Pijnenburg

1) Opening voorzitter
Om ongeveer 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet allen welkom.
In zijn openingswoord wenst hij iedereen een sportief seizoen toe.
Hij sluit af middels een moment van stilte voor de overleden leden.
2) Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De voorzitter bedankt de secretaris voor het
verslag.
Als aktiepunt stond open om per vereniging twee leden te leveren die zullen helpen indien de
duiven in Bladel opgehaald dienen te worden.
Julianapost: F. v. Leuken en Sj. v. Uden.
Ooievaar: H. Nooyen en T. v.d. Broek
Bl. Duif: M. Baas en A. v. Berkom
Oss 2000: B. Snoeks en ??? (wordt nog doorgegeven)
Maasdonk: ??? en ??? (wordt nog doorgegeven)
De secretaris zal zorgdragen voor een overzicht, inclusief telefoonnummers e.d.
3) Ingekomen & Uitgaande stukken
- Op maandag 2 maart a.s. komt de commissie kampioenenhuldiging bijeen.
- J. v. Olphen heeft aangegeven de uitslagen niet meer op te halen bij de drukker.
E. Boerboom zal geen afhaalpunt meer zijn voor deze uitslagen.
H. Nooyen heeft aangegeven dat hij de uitslagen op zal halen en deze naar Bike+ zal
brengen. J. Vos heeft aangegeven dat hij wil fungeren als afhaalpunt.
J. Ulijn is van mening dat H. Nooyen de uitslagen ook naar het Clublokaal moet brengen.
Men wil ’s maandag ’s avonds het Clublokaal openen, zodat daar de uitslagen opgehaald
kunnen worden door de individuele liefhebbers.
Uiteindelijk geeft het bestuur aan dat alle uitslagen door H. Nooyen van de drukker naar J.
Vos worden gebracht. Hoe de verenigingen in Oss de v3erdere distributie gaan doen, is een
zaak van de Osse verenigingen. Niet van het kringbestuur.
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4) Behandeling ingekomen stukken en voorstellen voor de afdelingsvergadering van 5 maart a.s.
- PV De Ooievaar heeft het voorstel ingediend om maximaal twee kleuren te lossen op één
losplaats. Dit was zo niet duidelijk voor iedereen. Verzocht wordt dan ook om tijdens de
afdelingsvergadering dit voorstel toe te lichten.
Het verzoek aan de aanwezigen is om PV De Ooievaar hier in te steunen.
- PV De Ooievaar heeft het voorstel ingediend om alleen te stemmen over voorstellen die de
gevraagden betreft. Vitesse spelers stemmen over Vitesse aangelegenheden.
De vergadering is het daar mee eens, echter dit zal moeilijk te realiseren zijn.
Het verzoek aan de aanwezigen is om PV De Ooievaar hier in te steunen.
- Voorstel CC Deurne om de laatste jonge duivenvluchten in 4 rayons te vervliegen.
De vergadering is hier tegen.
- Voorstel CC Deurne en Woensel om de dagfond in twee rayons te vervliegen.
De vergadering is hier tegen.
De secretaris geeft aan dat stemming over dit voorstel een miniem verschil zal geven.
Iedereen wordt dan ook dringend verzocht om in Deurne aanwezig te zijn.
- Voorstel Deurne om de afstand van de dagfond vluchten te vergroten.
De vergadering is hier op tegen.
- Voorstel Woensel om minder duiven in de manden te doen, en meer waterbakjes aan de
manden te hangen.
De vergadering is hier op tegen.
- A. v.d. Wiel heeft het idee geopperd om op de tweede dagfondvlucht in 2016 iedere
liefhebber, ieder erf, maximaal 10 duiven in te laten korven. Geen trainingsduiven
toegestaan.
De meerderheid van de vergadering is voor. Wel wordt er verzocht om dit binnen de
vereniging nog te bespreken, voor de vergaderingen in de winter van 2015/2016.
5) Kascontrole 2014 / begroting 2015.
- Omdat er in het clublokaal niet gekopieerd kan worden, licht de penningmeester de kas van
2014 en begroting 2015 toe.
Bij dit verslag zal ook een kopie van het verslag van de penningmeester worden toegevoegd.
Er zijn geen vragen en opmerkingen.
- Dhr. A. v. Berkom en dhr G. v. Hoeij hebben de kas gecontroleerd en verzoeken de
vergadering om de penningmeester te dechargeren.
De vergadering gaat hier mee akkoord.
- Dhr G. van Hoeij zal de kascontrole commissie verlaten. In zijn plaats meldt dhr. G. v. Schaijk
(Oss 2000) zich aan.
- Er wordt gevraagd om ook de liefhebbers die trainingsduiven in korven ook hun bijdrage te
laten leveren aan o.a. de kampioenenhuldiging. Er is nu €0,07 inleg. Een gedeelte is
rekengeld, maar er zit ook een afdracht aan de kampioenenhuldiging bij.
Na kort overleg geeft het bestuur aan, hier voor het seizoen (eind maart ?) op terug te
komen met een voorstel.
6) Bestuursmededelingen
- De verenigingen worden verzocht om actuele ledenlijst aan de secretaris (elektronisch) toe
te sturen.
- De verenigingen wordt verzocht om hun splijtleden aan de secretaris door te geven. Hij
dient dit namelijk ook weer door te geven aan de NPO.
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De Blauwe Duif en Julianapost wordt verzocht om hun ringenlijsten door te geven aan de
secretaris. Op de website ontbreken deze nog en G. v. Opheusden zou ze graag toevoegen.
De NPO heeft een nieuwe berekening voor het onaangewezen kampioenschap
aangenomen. De vraag aan de vergadering is om deze berekening ook toe te gaan passen in
onze CC. De vergadering gaat hier mee akkoord.

7) Bestuursverkiezing.
Zowel E. Nooijen als R. Hanegraaf worden herkozen.
De voorzitter dankt hun beide voor de getoonde inzet en feliciteert hen met hun herbenoeming.
8) Rondvraag:
P. Wolters (Julianapost) vraagt of het inderdaad zo is dat iemand een gedeelte van zijn duiven
het gehele jaar mee kan geven als traingsduif. Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad zo is. De
NPO heeft dit aangenomen.
Volgens haar is dit in B2000 niet. Er wordt geantwoord dat B2000 dit mag voorschrijven. Echter,
als iemand dit persé wil, kan B2000 de liefhebber niet tegenhouden.
Door PV Maasdonk wordt aangegeven dat zij de trainingsduiven op een andere vlucht inkorven.
Dit om te kunnen controleren of de duiven wel eigendom zijn van de liefhebber en zijn ingeënt.
Indien een liefhebber dit weigert kan dat, echter het is zo wel besproken op de
verenigingsvergadering.
9) Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 en wenst iedereen
een wel thuis.
Openstaande actiepunten:
- Doorgeven namen van leden om duiven in Bladel terug te halen
MSD & Oss2000
- Overzicht terughaal mensen maken, inclusief telefoonnummers e.d. Secretaris
- Bespreken voorstel A. v.d. Wiel 10 duiven op 2e dagfond
Allen
- Kascontrole 2015
A. v. Berkom
G. v. Schaijk
- Voorstel maken over afdracht trainingsduiven t.b.v. kampioenhuldiging
Bestuur
- Toesturen (electronische) ledenlijsten aan de secretaris
Allen
- Doorgeven splijtleden aan de secretaris
Allen
- Doorgeven ringenlijsten 2015
BDU / JUL
- Doorgeven Compuclub nieuwe berekening onaangewezen kampioenschap Secretaris
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