Notulen ALV Oost-Brabant

d.d. 7 maart 2019

Locatie: Zalen van Bussel te Deurne.
Aanwezig:
Bestuur Afdeling: G. Schuurmans (Vz)
Johan Meulendijks

R. Hanegraaf (Secr)
J. de Turck

J. van Kemenade (Penn.)
R. Pijnenburg

CC Uden

Luchtbode, Mill
Welkom, Uden

CC Eindhoven

Trouwe Duif, Geldrop
Woensel 2000, Eindhoven Olijftak, Nuenen
De Grenspost, Budel
Vredesbode, Veldhoven
Luchtbode, Heeze
Valkenswaard, Valkenswaard Stiphout, Helmond
Luchtbode, Beek en Donk

CC Peel en Maas

PDV Ysselsteyn, Ysselsteyn
Huiszoekers, Boxmeer
Peelkruisers, Someren

Luchtklievers, Haps
Maasvogels, Wanssum
Vredesduif, Asten

Zwaluw, Venray
Luchtbode, Deurne

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 Luchtpost, Boxtel
Zilvermeeuw, Berlicum

Kempen Totaal

De Telegraaf, Bergeijk
Luchtbode, Reusel

Afgemeld:
CC Uden
CC Peel en Maas
CC Peel en Maas

PDV Gemert, Gemert
Suizende Vleugels, Volkel

Luchtreizigers, Eersel
Witpen, Hapert

Ons Genoegen, Zeeland
Snelvliegers, St. Anthonis
Vriendschap, Cuijk

F. Mulder (bestuurslid)
Afwezig:
CC Eindhoven

La Paloma, Helmond
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Eendracht, Veghel

1) Opening en vaststelling agenda
Om ± 20.10 uur opent voorzitter Geert Schuurmans de vergadering door het uitspreken van het
volgende openingswoord:
Welkom dames en heren, in het bijzonder de aanwezige ereleden op deze voorjaarsvergadering 2019.
Allereerst wil ik vanaf deze plek ons gewaardeerd lid Jo Hazenberg uit Boxtel van harte feliciteren met zijn
benoeming tot lid van verdienste van de NPO in zilver wegens zijn grote verdiensten voor onze mooie sport
gedurende zeer vele jaren. Jo, nogmaals van harte gefeliciteerd en het was voor mij een genoegen om jou
die speld uit te mogen reiken. Daarnaast heb ik vrij recent aan de heren Arie van Raay en Wim van Brakel
beiden uit Cuijk de gouden speld van verdienste van onze afdeling mogen uitreiken voor hun 50 jaar actief
bestuurslidmaatschap in hun vereniging. Beiden van harte gefeliciteerd en ik hoop dat we nog vele jaren
van jullie inzet mogen genieten! Achter de bestuurstafel mist u het gezicht van Fake Mulder. Hij is vandaag
helaas verhinderd om gezondheidsredenen.
We staan nu aan het begin van een nieuw seizoen, een seizoen met veel uitdagingen. Het nieuwe
vliegprogramma zal veel werk in de inkorflokalen betekenen, de vrijwilligers die dit soms zeer ondankbare
werk voor hun rekening nemen wil ik nu al vast enorm bedanken voor hun grote inzet om de concoursen
tot een groot succes voor u allen te maken. Afgezien van het vliegprogramma zal het komend seizoen voor
ons als bestuur in het teken staan van organisatorische wijzigingen mede als gevolg van GPS 2021. De
testen in Zeeland zullen wij blijven volgen teneinde van de uitkomsten te leren. Binnen het platform
transport zullen wij blijven zoeken naar de ideale omstandigheden voor onze duiven. Het hitte protocol
wat a.s. zaterdag op de agenda van de NPO staat is een van de discussiepunten. Later op deze avond zullen
wij bij de agenda van deze ledenraad stil staan om te bepalen hoe ik daar uw stem zal laten horen.
Voor de toekomst zullen we ons moeten beraden over het ophalen van onze duiven bij onze lokalen. De
huidige servicegraden worden moeilijker overeind te houden, zeker als we rekening houden met discussies
die we op nationaal niveau voeren over veiligheid van de concoursen en de daling van ons ledenbestand.
Meer en meer verenigingen zullen onder de huidige grens komen (overigens een grens die ter discussie
staat) en maatregelen tot samenwerking en fusies tussen verenigingen en samenspelen zullen
noodzakelijk zijn. Iets wat wij als afdeling ook moeten blijven nagaan voor onze vervoersorganisatie. We
weten inmiddels dat Zeeland met een externe transporteur in zee gaat, de heer Bauwens. Ook wij
overleggen met deze expediteur voor de toekomst, maar niet alleen met hem. Ook binnen het platform
transport en met onze zusterafdelingen in het zuiden plegen we overleg en werken nu al samen met het
vervoer. Hopelijk kunnen we u in onze najaarsvergadering concrete resultaten voorleggen. De huidige
ontwikkelingen geven in ieder geval aan dat we zeer alert moeten reageren. Voor 2019 zal nog niets
veranderen, daarna moeten we zoals ik u ook in mijn vorige voorwoord al heb aangegeven rekening
houden met mogelijk grotere veranderingen.
Hetzelfde geldt voor onze ophaalroutes en de regels bij te weinig duiven in de inmandlokalen voor de
diverse categoriën. Deze zullen drastisch moeten wijzigen. Uit analyses die we afgelopen winter gemaakt
hebben blijkt dat veel verenigingen op vluchten net wel of net niet aan de grenzen voldoen en hier moeten
we maatregelen nemen. Het komend seizoen gaan we als bestuur hiermee aan de slag. Belangrijke
elementen in deze discussie zijn veiligheid van de concoursen en een goede geografische spreiding van de
inmandlokalen. De huidige ontwikkelingen maken dit een complex verhaal, maar we zullen met een
oplossing moeten komen. Voor 2019 dus geen veranderingen, 2020 zal hier meer duidelijkheid geven. Voor
de trend, kijk hier naar GPS 2021 in Zeeland, een zeer grote vermindering van verenigingen en
ophaalpunten en dat met alle eilanden die we daar hebben. Over uitdagingen gesproken.
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Aandacht vraag ik u voor het insturen van de bestanden naar de Compuclub. Ook dit jaar rekenen wij als
afdeling via de Compuclub. Vorig jaar hadden we een goed eerste jaar met deze nieuwe manier van
werken. Wat nog verbeteren moet is de controle op de verzending en ontvangst van de bestanden. U als
verenigingen bent verantwoordelijk om na te gaan of verzonden bestanden daadwerkelijk bij de
Compuclub ontvangen en verwerkt zijn. Graag aandacht voor dit punt.
U heeft inmiddels allen kennis kunnen nemen van onze nieuwe website, een website met wat beperkingen
door de AVG privacy wetgeving. We delen u mede dat u binnenkort een schrijven zult ontvangen van onze
secretaris met de mededeling dat wij adressen en telefoonnummers zullen gaan vermelden. Als u dit niet
wilt kunt u vanaf het versturen van dit schrijven gerekend binnen 4 weken melden aan onze secretaris
welke data u niet opgenomen wilt hebben. Deze zullen wij dan niet opnemen. Als we niets van u horen
zullen we overgaan tot publicatie.
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 personen:
J. Basten, Venray
Gerrit Swanenberg, Rosmalen
Cor Claassen, ’s Hertogenbosch
Toon Wijkmans, ’s Hertogenbosch.
C. v.d. Borne, Duizel
J. Verstappen, Eersel
Nard Kok, Bergeijk
H van de Besselaar, Schijndel
M van Hout, Eindhoven
Mevr. A Snoeien, Eindhoven
W. Robben, Heumen
Harrie Aarts, Soerendonk
C Vonk-Noordegraaf, St. Anthonis
Ter nagedachtenis aan hen en alle andere overleden leden waarvan de namen helaas niet bij ons bekend
zijn, willen we aan het begin van deze vergadering één minuut stilte in acht nemen.
Dank en hiermee open ik deze vergadering en ga over tot het vaststellen van de agenda. Ik wens u allen
een vruchtbare en respectvolle vergadering toe.
De voorzitter geeft aan dat lossingen bij punt 8 van de agenda worden besproken.
Hierna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
2) Notulen ALV 12 december 2018, incl. actiepunten
De notulen zijn akkoord.
De volgende actiepunten worden deze avond afgesloten of zijn reeds afgesloten:
- Wel/geen verplichte deelname afdelingsconcoursen. Dit wordt deze vergadering behandeld.
- Aanvoeren bij Nat.Inkorf Centrum. NPO/Werkgroep Erlijk Spel neemt dit over.
- Wel/geen splitsing sector 1 in 1a en 1b. Dit wordt tijdens Ledenraad van 9 maart beslist.
- Telegraaf Bergeijk naar CCE. Dit wordt vanavond besloten
- Ophalen overnacht en jong tegelijk. Toch overnacht bijbetalen. Dit wordt vanavond
medegedeeld.
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Aktiepunt wat open blijft:
- Drinkwater onderzoek. De WOWD zegt nog steeds toe dit te gaan uitvoeren.
3) Jaarverslag secretaris
Het verslag, gemaakt door secretaris Commissie Afdelingsconcoursen, met een zeer kleine
toevoeging van de afdelingssecretaris, is duidelijk en er zijn dan ook geen vragen en/of opmerkingen
over.
4) Financieel verslag boekjaar 2017/2018
De penningmeester geeft een kleine toelichting. Vanuit de zaal zijn er geen vragen of operkingen
meer.
5) Kascontrole
a. Afdeling
b. Commissie Afdelingsconcoursen
c. Commissie Jeugd- en Beginnerszaken
De voorzitter leest het volgende voor: (zie volgende blz.)
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Middels applaus wordt er decharge verleend.
6) Benoeming kascontrole commissie 2018/2019
Dhr H. v.d. Boogaart (Lith) is na twee jaar zitting te hebben gehad aftredend niet
herbenoembaar.
Dhr. V. Hoogerwerf (Mill) is aftredend en herbenoembaar.
Het nieuwe lid is Jan Neutkens.
Schema: Midebo/BCC/Peel en Maas/CC Eindhoven/CC Oss/CC Uden/Kempen

7) Begroting 2018/2019 en vaststelling vrachttarieven 2019
De penningmeester geeft een toelichting en eindigt met het voorstel om de vrachttarieven gelijk te
houden aan die van 2018. De vergadering heeft geen vragen meer en gaat akkoord met het voorstel.
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8) Behandeling doorgeschoven voorstellen najaarsvergadering, inclusief nieuw ingekomen voorstellen
a. Duiven aanvoeren bij NIC voor fondvluchten
Dit is doorgeschoven naar NPO / Werkgroep Eerlijk Spel.
b. Altijd maar één lossing op de losplaats. Zowel bij oud als bij jong.
De lossingen, en evt. lossen in groepen, wordt bepaald door het bestuur
c. Sector 1 naar 1a en 1b. Eventueel aparte losplaatsen
Er is in de vorige vergadering besloten om juist sector 1 te blijven, en niet te gaan splitsen. De
vergadering heeft deze mening nog steeds.
d. Telegraaf Bergeijk niet bij westelijke losgroep/Kempen tegelijk met Zwart lossen
De lossingsgroepen worden straks genoemd bij de mededelingen.
e. Aantal duiven per ophaalpunt verlagen
Het bestuur gaat bekijken hoe de verdeling is in 2019. Eventuele aanpassingen worden dan in
2020 gedaan, gebaseerd op de getallen van 2018 en 2019.
f. Apart van sector 1 lossen, als Limburg ook niet meedoet.
Dit wordt ter stemming gebracht:
Voor betekent apart los van sector 1.
Tegen betekent gezamenlijk lossen met afdelingen 1 en 2.
Voor

Huiszoekers, Boxmeer(2); Luchtklievers, Haps(1); Luchtbode, Mill(1); Luchtpost,
Boxtel(3); Welkom, Uden(4); Suizende Vleugels, Volkel(1); Eendracht, Veghel(1);
Stiphout, Helmond(3); Luchtbode, Beek en Donk(2); Telegraaf, Bergeijk(1); Grenspost,
Budel(3); Luchtbode, Deurne(2); Woensel 2000, Eindhoven(2); Trouwe Duif,
Geldrop(3); Gemert, Gemert(3); Luchtbode, Heeze(1); Olijftak, Nuenen(1);
Peelkruisers, Someren(1);Valkenswaard, Valkenswaard(4); Vredesbode, Veldhoven(4);
Maasvogels, Wanssum(2); Ysselsteyn, Ysselsteyn(1); Zwaluw, Venray(3)

Tegen

Drie Beerzen, Oostelbeers(3); Zilvermeeuw, Berlicum(1); 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(2); Julianapost, Oss(1); Zwaluw,
Rosmalen(4); Gevleugelde Vrienden, Nieuwkuijk(2); Vredesduif, Asten(1);
Luchtreizigers, Eersel(4); Witpen, Hapert(1); Luchtbode, Reusel(3); Vredesduif, St.
Oedenrode(2);

Blanco Totaal: Voor 49, Tegen 41, Blanco 0
Dat betekent dat als Limburg niet met sector 1 mee lost, wij als Oost-Brabant ook apart lossen.
g. Kortste midfondvluchten, zondag lossen, zaterdag inkorven
S. Selders (Woensel 2000, Eindhoven) vindt het raar dat dit voorstel nu op de agenda staat. De
tekst van het voorstel had anders moeten zijn. Voor 2019 wil hij dan ook niets wijzigen, maar wel
voor 2020. Het was niet de intentie om het aantal zondagsvluchten uit te breiden De balans
zaterdag/zondag dient te blijven, dus dan zouden de jonge duivenvluchten naar zaterdag
moeten.
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h.

i.
j.

k.

Middels handopsteking wordt duidelijk gemaakt dat de meerderheid tegen dit (vernieuwde /
aangepaste) voorstel is.
Terug naar meer duiven in de mand.
H. v.Boxmeer (Vredesduif, St. Oedenrode) begrijpt niet dat de mandenprijs omhoog gaat, als je
de prijs per duif gelijk houdt. De voorzitter legt uit dat meer duiven in de mand, minder manden
geeft. De kosten voor de wagen blijft gelijk. Dezelfde kosten per rit, verdeeld over minder
manden, dan zal de prijs per mand omhoog moeten. Dus houden we de prijs per duif gelijk.
S. Selders (Woensel 2000, Eindhoven) begrijpt niet dat je bij (jonge) duiven meer warmte wilt
creeren, door weer meer duiven in de mand te doen.
Via handopsteking wordt duidelijk dat hier geen meerderheid voor is.
Mogelijkheid om meer restmanden aan te bieden.
Het bestuur is hierop tegen. Meer restmanden geeft meer werk in de loods. Restmanden
samenvoegen is een taak die veel tijd kost. De vergadering is het hier mee eens.
Per vlucht aangeven wel/geen deelname afdelingsspel.
Het bestuur wil vasthouden aan de éénmalige opgave per jaar.
J. Wijnen (Suizende Vleugels, Volkel) vindt dat een liefhebber dat per keer zelf moet kunnen
bepalen. Nu doen er liefhebbers mee, die het eigenlijk niet interesseert. Als je per vlucht
aangeeft, zie je de werkelijke interesse voor het afdelingsspel. Hij wil graag een stemming.
W. Tielemans (Ooievaar, Oss) vindt dat wij ons niet aan GPS2021 houden, waar een grote
meerderheid toch voor heeft gestemd. We willen nu namelijk geen grote concoursen, terwijl
GPS2021 dat wel wil. Zie daarvoor o.a. de discussie over sector 1a en 1b en nu dit waardoor er
minder duiven in het afdelingsconcours zullen staan.
Middels handopsteking wordt duidelijk dat de vergadering het gewoon wil laten zoals het nu is.
Roulatie van de manden in de wagen.
Dit is iets wat nu al gebeurd. Bij het samenvoegen van de manden, worden indirect de
verenigingen gerouleerd.

Lossingen:
De voorzitter leest voor in welke groepen er in seizoen 2019 gelost zal gaan worden.
(Noot secr. Het overzicht is inmiddels al naar de verenigingen gestuurd.)

Het verzoek van de gehele Kempen om gezamenlijk met CCE/zwart te lossen is afgewezen. Er wordt
dan voor een korte vliegafstand over een hele grote breedte van de afdeling gelost.
A.v.d.Wiel (Telegraaf, Bergeijk) vindt dat er niet is gekeken naar de argumenten en keiharde cijfers
van zijn vereniging. Hij stelt zichzelf dan ook de vraag of hun voorstel wel serieus is genomen. Zij
gaan zich nog beraden wat te doen.
J. Neutkens (Luchtreizigers, Eersel) vraagt of Isnes op 8 juni niet gewijzigd kan worden in Chimay. Of
eventueel een keuze Isnes/Chimay. De voorzitter antwoord dat de afstand is volgens het
aangenomen vliegschema van 1 dec op de Ledenraad en het aangenomen vliegprogramma op de
ALV van 12 dec. Op het verzoek om dan niet in groepen te lossen, zal het bestuur nog terugkomen.
Dit zal worden besproken op de bestuursvergadering van 18 april.
9) Bestuursverkiezing
Jack de Turck neemt, in zijn functie als 2e voorzitter, het woord.
Geert Schuurmans (Vz) en Johan Meulendijks zijn aftredend en herkiesbaar.
Middels applaus geeft de zaal aan akkoord te gaan met herbenoeming.
Door de voorzitter wordt het nieuwe rooster van aftreden medegedeeld:
2020: Ron Hanegraaf, Jack de Turck, Fake Mulder
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2021: Jan van Kemenade, Robbert Pijnenburg
2022: Geert Schuurmans, Johan Meulendijks
10) NPO aangelegenheden
Bij het versturen van de agenda voor deze ALV waren de NPO stukken er nog niet.
Inmiddels zijn deze er wel, en de laatste paar dagen zijn de amandementen en dergelijke ook door
de NPO verstuurd. De vergadering is het eens met de conclusie van de voorzitter dat door het zeer
laat versturen van de stukken er moeilijk voorbereid kan worden. Dit is al eerder aangegeven bij de
NPO. Die was het daar mee eens, zegden toe dat het verbeterd zou worden, maar voerden dit tot nu
niet uit.
De voorzitter neemt de agenda van de NPO Ledenraad, inclusief voorstellen e.d., door en vraagt om
stemadvies.
- Invliegduiven.
W. Tielemans (Ooievaar, Oss) vindt dat invliegduiven veel onnodig extra werk geeft.
A. v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) vindt dat je vrachtduiven niet moet toelaten. De duiven moeten
over de antenne.
Middels handopsteking wordt duidelijk dat de vergadering tegen invliegduiven is, en alle duiven in
concours wil houden.
K. v.d. Aa (Gevleugelde Vrienden, Nieuwkuijk) stelt dat men nu de woensdag gaat gebruiken voor in
te vliegen. Dit moet je niet willen. Ook heeft ze al vaker verteld dat iemand die meerdere disciplines
speelt, nu minder kans op kampioenschappen maakt.
V. Hoogerwerf (Luchtbode, Mill) denkt dat invliegduiven wel terugkomt. Je moet dit dan echter goed
definiëren en goed borgen. Hij mist NPO-voorwaarden t.a.v. invlieg- vracht- en trainingsduiven. Ook
vindt hij de manier van stemmen niet juist. Dit was in zijn optiek een peiling en geen stemming.
Besloten wordt, om per vereniging te stemmen:
Voor betekent handhaven alle duiven in concours.
Tegen betekent toestaan invliegduiven.
Voor

Luchtbode, Mill(1); 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(2); Julianapost, Oss(1); Zwaluw, Rosmalen(4); Suizende Vleugels,
Volkel(1); Eendracht, Veghel(1); Stiphout, Helmond(3); Vredesduif, Asten(1);
Luchtbode, Beek en Donk(2); Telegraaf, Bergeijk(1); Grenspost, Budel(3); Luchtbode,
Deurne(2); Woensel 2000, Eindhoven(2); Trouwe Duif, Geldrop(3); Gemert,
Gemert(3); Luchtbode, Heeze(1); Luchtbode, Reusel(3); Peelkruisers, Someren(1);
Vredesduif, St. Oedenrode(2);Valkenswaard, Valkenswaard(4); Vredesbode,
Veldhoven(4)
Tegen Huiszoekers, Boxmeer(2); Luchtklievers, Haps(1); Welkom, Uden(4); Gevleugelde
Vrienden, Nieuwkuijk(2); Luchtreizigers, Eersel(4); Witpen, Hapert(1); Olijftak,
Nuenen(1); Maasvogels, Wanssum(2); Ysselsteyn, Ysselsteyn(1); Zwaluw, Venray(3)
Blanco Totaal: Voor 69, Tegen 21, Blanco 0
Dat betekent dat wij tegen zullen stemmen op de NPO Ledenraad.
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P.v.Zuijlen (Zwaluw, Rosmalen) vraagt of wij als afdeling geen invliegduiven toestaan, als de NPO ze
wel toestaat. De voorzitter antwoordt dat we dan tegen de NPO reglementen ingaan, en dat kan
niet.
- Verhoging minimum aantal leden en inkorvende leden per vereniging.
Middels applaus wordt aangegeven dat we dit niet willen.
- Hitteprotocol
A.v.d. Wiel (Telegraaf, Bergeijk) en H.v.Boxmeer (Vredesduif, St. Oedenrode) betwijfelen of een
duif in een donkere wagen wel drinkt.
G. Hendrix (PV Ysselsteyn, Ysselsteyn) oppert om een camera in de auto te plaatsen. Die zijn niet
zo duur, en dan kun je het registreren.
- Bewaarplicht
Deze is verkort. Eerst diende je de spullen tot een jaar na de vlucht te bewaren, nu is dat tot 31
december van het seizoensjaar. J. Wijnen (Suizende Vleugels, Volkel) zegt dat hij niks in een
envelop gaat bewaren, maar gewoon alles in één map.
- Bourges Internationaal
Jan Antonis (Telegraaf, Bergeijk) zegt dat dit niet kan. De voorzitter zegt toe dit na te vragen.
11) Mededelingen bestuur:
Data diverse evenementen 2019/2020:
a. 2 nov 2019 Oost-Brabant Manifestatie te Deurne
b. 21 nov 2019 Afdelingsvergadering te Deurne ivm NPO Ledenraad op 23 nov.
c. 12 dec 2019 najaarsvergadering Afdeling te Deurne
d. 20 jan 2019 Aktie Zorgenkind / Oost-Brabantse Sterrenparade
Gelieve hier rekening mee te houden, tijdens het organiseren van uw eigen evenementen
12) Mededelingen Commissie Afdelingsconcoursen
- De roze ringen voor de Ladies League kunnen ook worden overgeschreven naar ZK-ring. Dit kost
per ring € 0,50.
- Opgave attracties voor 15 april a.s.
- De rayon indeling blijft gelijk aan die van 2018.
- De kampioenschappen blijven gelijk aan die van 2018.
- Controleren op ontvangst van ingestuurde bescheiden bij de Compuclub doet CA niet. De
verenigingen zijn hier zelf voor verantwoordelijk.
- In de week van 11 maart worden de instructies voor seizoen 2019 op de website gezet en naar de
verenigingen gestuurd.
FONDCLUB Zuid-Nederland
- Jan Antonis (Fondclub Zuid-Nederland) vult aan dat Ladies League ringen die worden
overgeschreven als gouden ring, dit uitsluitend naar een lidnummer kan. Als de vrouw geen NPOlidnummer heeft, wordt het overgeschreven naar het lidnummer van de man.
13) Mededelingen Jeugd- en Beginnerszaken
De voorzitter van de commissie deelt het volgende mede:
Afgelopen Januari hebben we onze kampioenen van het vorige seizoen gehuldigd tijdens een hele
gezellige middag in Gemert. De jeugd voelde zich mede dankzij de frietkar aan het eind van de
middag en de uitstekende zorgen van de vrijwilligers van de bar en jeu de boule vereniging meer dan
welkom. Beheerders van het lokaal in Gemert dank voor jullie hulp.
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Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Als team zijn we ook nu weer van plan om er in 2019
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 2019 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:
In 2019 zullen we geen jeugd afdelingsconcoursen organiseren op de eendaagse fond. De deelname is
te gering en daarom hebben we besloten om dit jaar jeugd afdelingsconcoursen te organiseren op de
natoer.
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; een aanvulling is dat we het aantal
duiven voor zelfstandig spelende jeugdleden gaan maximeren.
De concoursduur regel van vorig jaar geldt ook dit jaar, dus ongeveer 1 op 2.
Alle overige regels blijven eveneens ongewijzigd.
Ik heb nog voor alle jeugdleden een schenking van Giantel, die door post NL helaas te laat
binnenkwam om uit te reiken op de jeugddag. Giantel nogmaals hartelijk dank voor deze geste. Ik
verzoek de volgende verenigingen voor het verlaten van de vergadering een pakket bij Hermien op te
halen voor hun jeugdleden:
2151 Welkom Uden
Rowdy Hoevenaars/Lieke Kremers/
Beerten en Tijmen van de Schoot
2237 Gemert
Sander Verwegen
2249 La Paloma Helmond
Naomi van Bommel
2201 Stiphout
Gebr. De Ruijter
2139 Blauwe Duif Oss
Gebr.v. Toor
2156 Gevl.Vrienden Nieuwkuijk
Bas en Marco Janssen
2220 Luchtreizigers Eersel
Dirk Geudens en Rebecca Heijneman
Verder heb ik voor een paar van deze verengingen nog een diploma en/of beker voor een
kampioenschap om mee te nemen voor hun jeugdleden.
Namens de jeugdcommissie wens ik u allen een voortreffelijk seizoen toe met heel veel goed weer en
een sportieve strijd. 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 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.
14) Rondvraag
a) Jan Antonis (FZN) heeft overgebleven spullen van FZN bij zich. Graag meenemen door de diverse
verenigingen en bij hun leden nabrengen aub. Dit is de laatste keer dat men dit doet. Vanaf nu
vervallen niet opgehaalde prijzen e.d. aan de organisatie.
b) A.v.d.Wiel (Telegraaf, Bergeijk) is toch teleurgesteld hoe het bestuur omgaat met het mandaat
voor de lossingen.
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c) H. v. Boxmeer (Vredesduif, St. Oedenrode) vraagt naar hoe om te gaan met splijtleden. De
voorzitter antwoord dat de regels helder zijn. Een lid kiest er zelf voor om splijtlid te worden.
15) Sluiting
Om ± 22:30u sluit de voorzitter deze positieve vergadering. Hij bedankt iedereen voor de
inbreng en geeft aan dat hij weet wat hij moet stemmen op de aankomende Ledenraad. Hij
wenst iedereen een succesvol vliegseizoen en een wel thuis.

G. W. M. Schuurmans
Voorzitter

M.A.P.G. Hanegraaf
Secretaris

Openstaande aktiepunten:

a) Drinkwater onderzoek
b) Isnes 8 juni wel/niet in één groep los
c) Aantal duiven per ophaalpunt regsitreren en evt. in 2020 verlagen
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