Notulen ALV Oost-Brabant

d.d. 8 maart 2018

Locatie: Zalen van Bussel te Deurne.
Aanwezig:
Bestuur Afdeling: G. Schuurmans (Vz)
R. Hanegraaf (Secr)
J. van Kemenade (Penn.)
P. Potten
R. Peijnenburg
J. de Turck
F. Mulder
CC Uden

Luchtbode, Mill
Welkom, Uden

CC Eindhoven

Trouwe Duif, Geldrop
De Grenspost, Budel
Lichtstad, Eindhoven

PDV Gemert, Gemert
Suizende Vleugels, Volkel
Woensel 2000, Eindhoven
Vredesbode, Veldhoven
Luchtbode, Heeze

Valkenswaard, Valkenswaard
Olijftak, Nuenen

CC Peel en Maas Luchtklievers, Haps
Huiszoekers, Boxmeer

PDV Ysselsteyn, Ysselsteyn
Maasvogels, Wanssum

Vriendschap, Cuijk
Zwaluw, Venray

CC Deurne

Luchtbode, Deurne

Peelkruisers, Someren

Vredesduif, Asten

CC Oss e.o.

Julianapost, Oss
Maasdonk, Geffen

Ooievaar, Oss
Blauwe Duif, Oss

Oss 2000, Oss

BCC

De Zwaluw, Rosmalen
Deuteren, Den Bosch

Spoorzoekers, Helvoirt
Gevleugelde Vrienden, Nieuwkuijk

CC Midebo

Vredesduif, St. Oedenrode
Strijd en Vrede, Den Dungen
De Drie Beerzen, Oostelbeers Zilvermeeuw, Berlicum
Luchtpost, Boxtel

Kempen Totaal

De Telegraaf, Bergeijk
Luchtbode, Reusel

Luchtreizigers, Eersel
Witpen, Hapert

CCU Helmond

Luchtbode, Beek en Donk

Haagse Post, Helmond

Afgemeld:
CC Peel en Maas Snelvliegers, St. Anthonis
CC Uden

Ons Genoegen, Zeeland

Eendracht, Veghel

Bestuur Afdeling Johan Meulendijks
Jo Thoelen, Jan Wijnen
Afwezig:
CC Peel en Maas
CCU Helmond

Stiphout, Helmond

La Paloma, Helmond
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1) Opening en vaststelling agenda
Om ± 20 uur opent voorzitter Geert Schuurmans de vergadering door het uitspreken van het
volgende openingswoord:
Welkom dames en heren, in het bijzonder de aanwezige ereleden.
Het winterseizoen ligt achter ons en we moeten ons gaan opmaken voor een naar ik hoop
perfect voorjaar en zomerseizoen. Als ik naar de kou van de vorige week kijk, kan ik me
voorstellen dat deze gedachte nog niet bij iedereen leeft, maar het vliegseizoen gaat binnenkort
toch echt van start en de schaatsen kunnen weer in het vet.
Veel nieuws vanuit de NPO kan ik u nog niet vertellen. Afgelopen maandag hadden we de eerste
bijeenkomst van de secties en platforms, de nieuwe statutaire organen. Helaas moet ik
constateren dat de animo om in deze commissies een rol te spelen kennelijk heel erg laag is. Dat
staat wat mij betreft in schril contrast met de grote wens van deze ALV vorig jaar om deze
nieuwe richting in te slaan. Samen zullen we de nieuwe duivensport gestalte moeten geven, dat
kunnen wij en de NPO niet alleen. Daarvoor is uw actieve betrokkenheid zeer gewenst. Dus zorg
voor goede kandidaten in de secties/platforms en kom naar de ledenraden! Afgelopen dinsdag
hebben we als zuidelijke afdelingen een vruchtbaar gesprek met het NPO bestuur gehad. Doel
was om de lucht te klaren en met een positieve inzet hebben we allemaal geconcludeerd dat we
gezamenlijk de duivensport in Nederland naar de toekomst moeten brengen. Komende zaterdag
staat de NPO Algemene Ledenvergadering voor de deur, waarbij ik u moet mededelen dat we
hier nog slechts 1 afgevaardigde hebben als afdeling. Ons ledenaantal is onder de 1.500 gezakt.
De bestuursverkiezing is een van de agendapunten. Wij als bestuur betreuren wat dat betreft het
besluit van Evert Diepeveen om terug te treden uit het NPO bestuur. Evert vervulde ook voor ons
een waardevolle positie. Ook zijn weer een aantal verenigingen gestopt. Inmiddels zijn er nog
slechts 46 verenigingen lid van onze afdeling. Later in deze vergadering zullen we aandacht aan
de NPO ALV besteden.
De afgelopen winter ben ik weer regelmatig opgeschrikt door verhalen over de roofvogels en
verliezen van postduiven door de onnatuurlijke manier waarop deze op dit moment bezit nemen
van onze omgeving, zelfs in de binnenstad met steun uit de landelijke en provinciale politiek.
Naar mijn mening kan dit niet langer doorgaan en daarom ondersteun ook ik de petitie
“Bescherm de postduivensport tegen onnatuurlijke roofvogelstand” , die gelukkig al door
vele liefhebbers getekend is. Ik raad u allen aan dit te doen en daarmee aandacht te vragen voor
deze problematiek.
Samen met de NPO zullen we onze krachten moeten bundelen en moeten we erin kunnen slagen
om deze ongewenste zaak onder de aandacht van de politiek te brengen en de door de mens
veroorzaakte onbalans in de natuur terug te dringen. Komende periode moeten onze duiven
weer in vorm komen door dagelijkse trainingen en ook de jonge duiven moeten worden
opgeleerd. Laten we hopen dat de roofvogel dit niet gaat verstoren!
Afgelopen winter hebben we in het bestuur regelmatig van gedachten gewisseld over onze
discussie nota voor de toekomst. De komende maanden zullen wij alle verenigingen gaan
bezoeken met bijeenkomsten per samenspel om dit beleid verder uit te werken. Een van de
punten die hierbij zeker op de agenda komt te staan zal zijn het berekenen van de uitslag voor
onze organisatie. Als we er met zijn allen in slagen om tot overeenstemming te komen over de
inrichting van het spel en de kampioenschappen kan hier een grote kostenbesparing gerealiseerd
worden voor ons allemaal. Komend seizoen zullen de uitslagen van al onze afdelingsconcoursen
worden uitgerekend door de Compuclub, een eerste vereiste om tot een kostenbesparing te
komen. Wij zullen er alles aan doen om de sport zo goedkoop mogelijk te houden. Dit ziet u ook
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terug in onze eigen begroting, waarbij dit jaar geen kostenverhoging opgenomen is. De
vrachttarieven blijven in ons voorstel gelijk.
Het feit dat we hier zijn voor onze voorjaarsvergadering geeft aan dat het winterseizoen nu echt
voorbij is. Een gelukwens voor de winnaars op de tentoonstellingen, die deze periode werden
gehouden en waarop leden van onze afdeling ook landelijk geschitterd hebben. Tijdens de
kampioenendagen werden de winnaars van 2017 in het zonnetje gezet. De afdelingsmanifestatie
kende een goed verloop en ook de jeugddag was een succes te noemen met tevreden
jeugdleden, hoe gering het aantal dat deelneemt ook is. Dit hebben we nodig in de toekomst,
anders staan we niet alleen op de Werelderfgoedlijst maar is het museum het laatste bolwerk
van onze eens zo mooie sport. Vanaf deze plek nogmaals proficiat voor alle kampioenen en u
allen wens ik een voortreffelijk seizoen 2018 toe waarbij ik hoop dat we met zijn alleen weer een
enorme sportieve strijd aangaan en oog hebben voor elkaars topprestatie. Laten we komend jaar
onze sport eens met zijn allen zonder afgunst benaderen en ervoor zorgen dat het nieuws wordt
beheerst door sportieve successen. Dan kunnen we met zijn allen aan het eind van het seizoen
constateren dat we een topseizoen hebben gehad en worden we misschien weer interessanter
voor nieuwe leden!
Dit betekent naar mijn mening respectvol met elkaar omgaan en begrip hebben voor elkaars
mening. Ook vanavond zullen best wel weer wat verschillen in mening naar voren komen. Laten
we zorgen voor goede discussies waarbij het belang van de duivensport voor onze gehele
afdeling voorop moet staan en niet het eigen individuele belang, wat helaas vaak de discussies
overheerst. Democratie is niet het opdringen van de wens van de meerderheid aan een
minderheid, maar is vooral het gezamenlijk komen tot de beste alternatieven voor iedereen. Als
we dit vanavond bereiken, zou voor mij de vergadering geslaagd zijn. Denk dus niet alleen aan
uw eigen voordeel en standpunt, maar denk ook aan de belangen van de minderheid. Dat is in
ons aller belang, we hebben elkaar allemaal nodig.
In memoriam
Ook in de afgelopen periode zijn ons helaas weer een aantal leden ontvallen. Zonder iemand te
willen vergeten noem ik de namen van de volgende overleden personen, voorzover bekend bij
ons:
- L. van Dijke, Oss
- Jan van Bommel, Deurne
- W. Kersten, Reek
- G. Schoenmakers, Bergeijk
- F. Fuchs, Geldrop
- Mevr. Sjaan Beekers-van Bree, Someren
- C. Scheffers, Veldhoven
- Mevrouw Fien Egelmeer, Uden
- W. van de Wijgert, Heesch
- H.v. Erp, Herpen
- Tiny Lourenssen, Berghem
Ter nagedachtenis aan hen en alle andere overleden leden verzoek ik u nu één minuut stilte in
acht te nemen.
Dank u. Hiermee is deze vergadering geopend en ik wens u allen een vruchtbare vergadering toe.
Hierna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
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2) Notulen ALV 7 december 2017, incl. openstaande actiepunten
De notulen zijn akkoord, het enige openstaande actiepunt, “bezoeken CCs” zal dit voorjaar
worden uitgevoerd.
3) Jaarverslag 2017 secretaris/Commissie Afdelingsconcoursen.
Er komen vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen.
4) Financieel verslag boekjaar 2016/2017
De penningmeester geeft een kleine uitleg en toelichting. Er komen derhalve geen op- of
aanmerkingen dus deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
5) Kascontrole.
a) Afdeling
b) Commissie Afdelingsconcoursen
c) Commissie Jeugd- en Beginnerszaken
d) Behandeling advies decharge verlening
Door de kascontrole commissie is het volgende bericht gestuurd:
Onderwerp: Kascontrole, boekjaar 2017

Naar aanleiding van het verzoek van de Algemene Vergadering hebben ondergetekenden de financiële
administraties van de afdeling, commissie afdelingsconcoursen en de commissie jeugd – en beginnerszaken
gecontroleerd.
Diverse stukken hebben we ingezien, zoals exploitatierekening, balans en de specificatie van de
exploitatiekosten.
Ter controle van de liquide middelen op de balans, hebben we de bankafschriften met de eindejaar saldi
ingezien en goed bevonden.
Wij kunnen stellen dat de financiën van de afdeling in de verschillende commissies en het totaal in
vertrouwde handen is.
Wij kunnen de vergadering voorstellen het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2017.

De kascontrole commissie:
Henk van den Boogaart, CC Kring Oss
J. van de Water, C.C. Eindhoven
Middels applaus wordt er decharge verleend.
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6) Benoeming kascontrole commissie boekjaar 2017/2018.
- Dhr. J. v.d. Water (Heeze) is na twee jaar zitting te hebben gehad aftredend en niet
herbenoembaar.
- Dhr. H. v.d. Boogaart (Lith) is aftredend en herbenoembaar
Vanuit de vergadering wordt er geen vervanger aangebracht als opvolger voor dhr. De Water.
Het bestuur zal daarom zelf op zoek gaan naar een opvolger.
Noot secretaris: Na afloop van de vergadering is dhr. Hoogerwerf (Mill) bereid gevonden dit te
gaan doen.

7) Begroting 2017/2018 en vaststeling vrachttarieven 2018
De penningmeester geeft een korte uitleg en toelichting. Er komen dan ook geen op- of
aanmerkingen.
Met het voorstel om de vrachttarieven gelijk te houden gaan de aanwezigen akkoord.
8) Mededelingen Commissie Afdelingsconcoursen

De voorzitter CA spreekt het volgende uit:
Waarom CA gekozen heeft voor 2 rayons midfond, en één rayon voor de dagfond heeft u allen al
toegestuurd gekregen, ik wil de motivatie toch nog even kort herhalen en wat verder uitbreiden.
De terugloop in leden, verenigingen en ook aantal duiven zet zich steeds maar door.
Ingekorfde duiven per rayon lopen drastisch terug.
De eerste spelvreugde zal gehaald moeten worden uit uw verenigingsspel en daarop het CC spel.
De afdelingsconcoursen moeten een duidelijke meerwaarde hebben boven het verenigings en CC
spel. Je moet er trots op kunnen zijn om in groot verband, en tegen een respectabel aantal
duiven goed te presteren.
Om deze uitgangsstelling te realiseren zijn we helaas genoodzaakt de vlieggebieden groter te
maken.
Het is ook een kwestie van tijd, vorig jaar hebben we dit al overwogen, zouden we het dit jaar
niet doen, dan zou het toch op korte termijn iets moeten gebeuren wil je een respectabel
afdelingsconcours willen overhouden.
De rayonindeling zoals het voorheen was, moet je helemaal vergeten.
Wij zijn van mening dat een opsplitsing in een westelijk en oostelijk rayon, door een rechte lijn
vanuit Chateauroux (schuin door onze afdeling in de richting van de vlieglijn) het meest eerlijk zal
zijn.
Om deze rechte lijn te bepalen nemen we zoals gezegd Chateauroux in het zuiden, en het
plaatsje Balgoy, wat boven Grave en Ravenstein ligt.
Ik weet dat dit heel nieuw, en revolutionair is voor u, CC’s en verenigingen zullen worden
doorsneden.
We hebben deze lijn zodanig gekozen om zo goed mogelijk twee evenwichtige rayons te krijgen.
Dit was het wat betreft de midfond rayons, en wij zijn zelf ook heel benieuwd hoe de toekomst
met deze keuze zal gaan verlopen.
Wat betreft de dagfond gaan we weer terug naar één rayon, oftewel vliegen met de hele
afdeling.
Voorheen is in Zuider Kempen verband al 43 jaar in groot verband gespeeld geweest, met succes.
Zoals al eerder aangehaald, dat een afdelings concours een duidelijke meerwaarde moet hebben
boven CC verband.
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Verder:
Met Compuclub is de afdeling rond.
Alleen nog de juiste gegevens sturen.
Voor de verenigingen veranderd er niet veel.
Wat in het kort hierover.
Alle UDP bestanden sturen naar Compuclub.
Uitslagen staan op site Compuclub en een paar dagen later de officiële ook op de site van de
afdeling.
Uitbetaallijsten worden niet meer gestuurd maar zijn te downloaden inde box van de vereniging
bij Compuclub.
Voor bijna iedereen de bekende weg die met Compuclub rekent.
Geen gedrukte uitslagen meer.
Men kan deze downloaden van de website.
Melden Marathon via Compuclub en ZLU omdat daar toch al gemeld moet worden voor
Nationaal.
Alles komt nog via de instructies naar de verenigingen en komt op de website te staan.
CA zoekt nog bestuursleden.
Door het afhaken van Jo Henst zijn we nog maar met 5 man.
Met deze veranderingen zal het even wennen zijn.
CA hoopt op uw medewerking en wenst u een mooi vliegseizoen.
G. den Holder (Luchtbode, Deurne) vindt dat het aantal duiven geen reden mag zijn om terug te
gaan naar twee rayons. Hij vind dat het mogelijk moet zijn om de Zuiderkempen ringen te
annuleren, omdat je dit ringengeld nu niet meer terug kunt verdienen. Voorzitter CA antwoord
dat dit een beslissing is van CA en het bestuur.
V. Hoogerwerff (Luchtbode, Mill) vind dat dit niet kan. Het wordt gebracht als een feit, er zou
over gestemd moeten worden. Voorzitter afdeling geeft aan dat bestuur afdeling dit advies van
CA heeft opgevolgt.
S. Selders (Woensel 2000, Eindhoven) vraagt of bestuur hier het mandaat voor heeft. Voorzitter
afdeling zegt dat het bestuur alleen mandaat heeft voor lossingen en lossingsvolgorde. Dit valt
niet binnen dat mandaat.
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Na een korte onderbreking wordt er besloten om te stemmen.
Voor stemmen betekend voor twee rayons op afdelingsmidfond concoursen en géén rayons
meer op de dagfond.
Voor

Vriendschap, Cuijk(2); Drie Beerzen, Oostelbeers(3); Zilvermeeuw, Berlicum(1); Luchtpost,
Boxtel(3); Deuteren, Den Bosch(4); Strijd en Vrede, Den Dungen(1); Spoorzoekers,
Helvoirt(1); Maasdonk, Geffen(5); Ooievaar, Oss(3); Oss 2000, Oss(3); Blauwe Duif, Oss(3);
Julianapost, Oss(1); Zwaluw, Rosmalen(4); Welkom, Uden(4); Gevleugelde Vrienden,
Nieuwkuijk(2); Luchtbode, Beek en Donk(2); Telegraaf, Bergeijk(2); Grenspost, Budel(3);
Luchtreizigers, Eersel(4); Woensel 2000, Eindhoven(1); Lichtstad, Eindhoven(2); Trouwe Duif,
Geldrop(3); Luchtbode, Heeze(1); Haagse Post, Helmond(1); Witpen, Hapert(1); Olijftak,
Nuenen(1); Luchtbode, Reusel(4); Vredesduif, St. Oedenrode(2); Valkenswaard,
Valkenswaard(4); Vredesbode, Veldhoven(2)
Tegen Huiszoekers, Boxmeer(3); Luchtklievers, Haps(1); Luchtbode, Mill(1); Suizende Vleugels,
Volkel(1); Vredesduif, Asten(1); Luchtbode, Deurne(2); Gemert, Gemert(4); Peelkruisers,
Someren(1); Maasvogels, Wanssum(2); Ysselsteyn, Ysselsteyn(1); Zwaluw, Venray(3)
Blanco Totaal: Voor 73, Tegen 20, Blanco 0
9) Behandeling doorgeschoven voorstellen najaarsvergadering, inclusief nieuw ingekomen
voorstellen
Voorstel 1 t/m 6:
Voorstellen over het lossen: De lossingen 2018 zullen in principe gelijk zijn aan die van 2017.
Dus oude duiven, jonge duiven en natour de eerste twee vluchten in twee groepen, daarna
gezamenlijk. Er zijn meerdere voorstellen, die elkaar ook nog tegenspreken. Als afdeling lossen
we in het belang van iedereen. Daarom heeft het bestuur ook een lossingsmandaat. Duffel is
voor het zuidelijke deel inderdaad kort, maar daarom is er ook de keuze voor de andere
lossingsplaats Asse-Zellik.
V. Hoogerwerf (Luchtbode, Mill) Dezelfde groepen als 2017? Antwoord: Ja, dezelfde groepen
A. v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) Wij gewoon met blauw mee? Antwoord: Ja.
Dhr v.d. Wiel geeft aan dat de afdeling dan waarschijnlijk niet hoeft te komen ophalen.
Voorstel 7: Dagfond punten NK uit afdelingsuitslag ipv rayon uitslag
Omdat de Dagfond geen rayons meer kent, komen de punten uit de afdelingsuitslag.
Voorstel 8 en 9: Geen rayons meer op dagfond, midfond twee rayons ipv vier.
Zie agendapunt Commissie Afdelingsconcoursen
Voorstel 10: Alle ZLU ook als ZK vervliegen
Met ingang van seizoen 2018 tellen alle ZLU vluchten voor het ZLU-afdelingskampioenschap.
Voorstel 11: Afd. kampioenschap jonge duiven uit afdelingsuitslgan en niet uit rayon uitslag
We zijn teruggegaan naar twee rayons midfond en geen rayons dagfond.
Punten j.d. kampioenschap komen uit rayon uitslag midfond concoursen en afdelingsuitslag
Zuiderkempen vluchten.
Voorstel 12: Voorzie wagens van ‘stapelaar’ om veiliger manden te laden.
Dit is een te grote investering voor nu. We dienen altijd veilig te laden.
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J. v. Wanrooy (PV Maasdonk, Geffen) vraagt wat de criteria zijn voor wat betreft aanwezigheid
personeel van de afdeling. De voorzitter antwoord dat er wordt gestreefd naar twee personen
vanuit de afdeling. Echter, omdat er niet altijd (betaalde) vrijwiliggers gevonden kunnen
worden, komt de chauffeur soms alleen.
Voorstel 13 en 14:
Dit gaat over aangepaste route’s en route tijden. Dit is reeds met de betrokken verenigingen
besproken.
10) Bestuursverkiezingen
a) Jan van Kemenade en Robbert Pijnenburg zijn aftredend en herkiesbaar. Middels applaus
worden zij herbenoemd.
Peter Potten is aftredend en niet herkiesbaar. Het is jammer dat hij stopt. Hij
vertegenwoordigde toch enigszins de oostkant.
Door de voorzitter wordt uitdrukkelijk gevraagd om nieuwe kandidaten. Door het vertek van
Peter hebben we nu twee vacature’s.
b) Rooster van aftreden:
2019: Geert Schuurmans (Vz), Johan Meulendijks.
2020: Ron Hanegraaf (secr), Jack de Turck, Fake Mulder.
2021: Jan van Kemenade (penn.), Robbert Pijnenburg.
11) NPO aangelegenheden
- A.s. zaterdag 10 maart gaan Geert Schuurmans (ledenvertegenwoordiger) en Ron Hanegraaf
(reserve ledenvertegenwoordiger) naar de Ledenraad.
- Er zullen vragen worden gesteld over het financieel verslag. De begroting komt niet overeen
met het resultaat. Er was o.a. een verlies begroot van € 13.000,-, het is € 290.000,geworden.
- Voorstel nieuwe NFO regeling zal mee worden ingestemd. De meeste aanwezigen zijn
hiervoor.
- Er is een FBCC kandidaat afgewezen door bestuur NPO terwijl volgens bestuur afdeling dit
niet kan.
- Er is een voorstel ingediend door Oost-Brabant om Morlincourt jonge duiven te wijzigen in
Orleans. Bestuur NPO heeft dit afgewezen. Wij willen dit toch in stemming proberen te
brengen. In BOZA overleg is er gedacht aan Gien op 1 september.
- A. v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) geeft aan dat de uitnodiging voor de bijeenkomst van
secties en platforms erg laat kwam.
- A. v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) vraagt hoe het melden bij de Compuclub in zijn werk gaat.
Antw: De instructies daarvoor komen nog.
- A. v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) vraagt of het mogelijk is dat b.v. de lossingsberichten
automatisch worden ge-update. Zodat men niet iedere keer op F5 moet drukken.
Antw. Dit zal bekeken worden
- A. v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) wil graag weten hoe we omgaan met de lossingsberichten.
SBS6 is gestopt. Wat gaat de NPO doen?
Antw. Wij weten niet wat de NPO van plan is. We weten niet eens of ze een plan hebben.
Wel zal er in de afdeling een bumifoon komen. Dit antwoordapparaat kan worden gebeld
waarbij het ook de bedoeling is dat er wordt aangegeven van welk tijdstip het bericht is.
- A. v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) vraagt waarom er vijf van de acht mensen bij NPO buro zijn
ontslagen.
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-

-

Antw: Ook bestuur afdeling weet niet waarom vijf personen en waarom deze vijf personen
zijn ontslagen.
A. v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) wil graag hebben dat de schenker van een bon de nieuwe
eigenaar van de jonge duif kan opgeven. Anders voorziet hij grote problemen als de
eigenaar van de ring € 5,- per keer moet betalen aan een Centraal Hok terwijl de nieuwe
eigenaar de duif (nog) niet heeft laten overschrijven. Bestuur afdeling is het met dhr v.d.
Wiel eens. Hier zal iets voor moeten komen.
P. van Zuijlen (Zwaluw, Rosmalen) vraagt naar sectie bestuur Marathon. De voorzitter
antwoord dat er bewust voor is gekozen om nog twee plekken open te houden voor
bestuursleden uit andere delen van het land. Nu ontbreken voornamelijk de zuidelijke
afdelingen.

12) Mededelingen bestuur.
a. Data 2018:
i. ALV op 8 maart en 13 december 2018 Zalencentrum van Bussel in Deurne.
ii. Oost-Brabant Manifestatie 3 november 2018 in Deurne.
iii. Aktie Zorgenkind 21 januari 2018 in Café Kerkzicht te Nuland.
iv. Jeugddag Oost-Brabant 28 januari 2018 clublokaal in Oss.
Gelieve hier rekening mee te houden, tijdens het organiseren van uw evenementen
13) Mededelingen Commissie Jeugd- en Beginnerszaken.
Geert Schuurmans, voorzitter Commissie Jeugd- en Beginnerszaken deelt het volgende mede:
Afgelopen Januari hebben we onze kampioenen van het vorige seizoen gehuldigd tijdens een
hele gezellige middag in Oss. De jeugd voelde zich mede dankzij de frietkar aan het eind van de
middag meer dan welkom. Beheerders van het lokaal in Oss dank voor jullie hulp. Een speciaal
woord van dank aan de schenkers van de bonnen. Echte kampioenen die de jeugd een warm hart
toedragen hadden een bon geschonken voor een jonge duif en alle aanwezige jeugdleden gingen
met een topbon naar huis. Dank voor deze fijne en sportieve geste.
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Als team zijn we ook nu weer van plan om er in
2018 voor onze jeugd een leuk en sportief jaar van te maken. Het weer hebben we niet in de
hand, voor de rest gaan we weer voor een topseizoen. We zullen binnenkort als commissie
vergaderen en onze activiteiten voor 2018 bepalen. De jeugdleden zullen het traditionele
informatieboekje ontvangen. Wij zullen dit ook aan de verenigingen sturen. Graag uw aandacht
hiervoor. Wij sturen u binnenkort de ledenlijsten toe, die wij u verzoeken deze maand te
retourneren. Daarnaast vragen wij u steun via sponsoring van onze concoursen. Voor 50 euro
bent u al sponsor!
Paar attentiepunten komend seizoen:
- Zorg voor tijdig insturen bescheiden.
- Indien nieuwe jeugdleden lid worden, meld ze meteen. Zij zijn gerechtigd om
onmiddellijk mee te doen aan onze concoursen.
- De vlieglijst blijven we gebruiken op dezelfde wijze als vorig jaar
- De concoursduur regel van vorig jaar geldt ook dit jaar, dus ongeveer 1 op 2.
- Alle overige regels blijven eveneens ongewijzigd.
Een hartelijk woord van dank voor de medewerking van alle verenigingen, mijn collega
commissie leden en speciaal voor de sponsors, die hun bijdrage inmiddels hebben toegezegd. Als
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er nog mensen willen sponsoren, iedere bijdrage is welkom. Meld U aan bij mij via telefoon of
mail. Wij als commissie zullen ervoor zorgen dat alle bijdragen ten behoeve van de jeugd worden
aangewend. U mag ook altijd speciale bestemmingen aangeven.
Hierop zijn geen vragen, op- of aanmerkingen.
14) Rondvraag
 J. Antonis (Telegraaf, Bergeijk) geeft aan dat alle verenigingen bericht hebben gehad hoe
hun noodringen om te laten zetten naar ZK danwel ZK/Goud ringen. Men heeft nog één
week om in te sturen. Richting NPO deelt hij mee dat het contact met het NPO over de
noodringen te stil is, “dood” bijna. Bestellen van de vaste voetringen op 3 september is
veel te laat. Ook informeert hij de aanwezigen dat Fondclub Zuid Nederland (FZN) nog
bestuurskandidaten zoekt.
 V. Hoogerwerf (Luchtbode, Mill) bedankt het afdelingsbestuur voor het meewerken aan
de oplossing van de te laat geleverde ringen. Alle aanwezigen verzoekt hij om de petitie
over de roofvogel problematiek te ondertekenen. Verder wil hij graag zo snel mogelijk
het laatste vliegprogramma, met vluchtcodes, en de ophaalroute’s hebben. De
voorzitter antwoord hem dat dit allemaal al op de website staat.
 G. den Holder (Luchtbode, Deurne) verzoekt bestuur om coulantie in het najaar van
2018 als blijkt dat oost er helemaal niet aan te pas komt. Hij wil eventueel gaan
samenspelen met Helden, afdeling Limburg. De voorzitter antwoord dat aanpassing van
werkgebied afdeling ook besproken dient te worden met de afdeling Limburg.
 H. Houben ( (Luchtbode, Deurne) wil graag weten of Limburg ook mee doet met de
sectorvluchten. De voorzitter antwoord dat dit is toegezegd tijdens de BOZA
bijeenkomst van dinsdag 6 maart j.l. Verder geeft hij aan dat hij 14 jaar voorzitter is
geweest van de Midfondclub. In zijn tijd was het nooit gebeurd dat de midfond terug
zou gaan naar twee rayons. Men kijkt niet naar de leden.
15) Sluiting
Om ± 22:10u sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen een wel thuis.

G. W. M. Schuurmans
Voorzitter

M.A.P.G. Hanegraaf
Secretaris

Openstaande aktiepunten:
a) Bezoeken alle CCs met verenigingen betreffende toekomstvisie
b) Oplossing voor handmatig verversen (F5 functie) website
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