
	  

Concours	  Commissie	  Uden	  

Waarnemend	  secretaris	  Jan	  Geraets	  
Oliestaat	  24A	  
5361	  GN	  Grave	  
Telefoon:	  0486-‐471773	  
Email	  jan.geraets@wxs.nl	  
	  

Grave,	  7	  november	  2013	  	  
	  

Agenda	  voor	  de	  najaarsvergadering	  CCUden	  
Te	  houden	  op	  donderdag	  14	  november	  2013	  in	  het	  verenigingslokaal	  P.D.V.	  Gemert	  

Sportlaan	  25	  te	  Gemert	  
	  

1. Opening	  door	  de	  voorzitter.	  

2. Notulen	  van	  de	  vergadering	  van	  14	  maart	  2013	  

3. Mededelingen.	  

4. Ingekomen	  stukken.	  (	  dit	  zijn	  brieven	  en	  e-‐mails).	  

a. Oost	  Brabant:	  Uitnodiging	  najaarsvergadering.	  Voorlopig	  vliegprogramma.	  	  	  	  	  
Diversen	  mededelingen	  betreffende	  lossingen	  en	  wijzigingen	  van	  het	  
vliegprogramma	  van	  Oost	  Brabant.	  Deze	  stukken	  worden	  ook	  aan	  de	  
verenigingen	  verstuurd.	  

b. Uitnodiging	  van	  westelijke	  verenigingen	  voor	  een	  bijeenkomst	  in	  Rosmalen	  
en	  verslag	  van	  deze	  bijeenkomsten.	  

c. Voorstellen	  van	  de	  verenigingen	  die	  worden	  behandeld	  onder	  punt	  9.	  

5. Rekenaar.	  	  Zoals	  bekend	  stopt	  Mariska	  v.d.	  Vossenberg.	  	  
Het	  CCUden	  bestuur	  heeft	  een	  offerte	  aangevraagd	  bij	  de	  Compuclub.	  
(bijgevoegd)	  
Offerte	  Betsie	  Wijnen	  de	  Groot.	  (bijgevoegd)	  
	  

6. Kampioenen	  huldiging	  op	  zaterdag	  30	  november	  2013.	  

7. CCUden	  tentoonstelling	  in	  Gemert.	  Zaterdag	  14	  december	  2013.	  Inzetten	  vrijdag	  
13	  december.	  Zaal	  open	  zaterdag	  vanaf	  14.00.	  afhalen	  van	  de	  duiven	  18.00.	  
	  

8. Commissie	  voor	  meer	  financiële	  armslag.	  Hiervoor	  zijn	  slechts	  2	  opgaven	  
namelijk	  van	  P.V.	  Welkom	  en	  P.V.	  Ons	  Genoegen.	  
	  

9. Voorstellen	  verenigingen.	  	  

	  



	  

a. Voorstel	  P.V.	  de	  Eendracht	  Veghel	  

Voorstel	  	  1:	  

Wij	  stellen	  u	  voor	  om	  de	  vitessevluchten,	  welke	  staan	  gepland	  voor	  3	  mei,	  10	  
mei,	  17	  mei	  en	  31	  mei	  2014	  in	  het	  concept-vliegprogramma	  2014	  van	  de	  
afdeling,	  niet	  te	  tellen	  voor	  de	  kampioenschappen	  van	  de	  CCU	  en	  deze	  vluchten	  
aan	  te	  merken	  als	  africhtingsvluchten.	  	  
Dit	  dus	  conform	  de	  afspraken	  zoals	  deze	  ook	  voor	  het	  vliegprogramma	  2013	  
zijn	  gemaakt.	  
Voorstel	  	  2:	  
Wij	  stellen	  u	  voor	  om	  de	  levensmiddelenpakketten	  welke	  worden	  vervlogen	  	  in	  
het	  kader	  van	  de	  BGB-1	  en	  BGB-2	  naar	  evenredigheid	  te	  vervliegen	  over	  de	  
Midfond,	  de	  Eendaagse	  fond	  de	  Marathon,	  de	  Jonge	  duiven	  én	  de	  
Vitessevluchten.	  
Wellicht	  dat	  de	  deelname	  aan	  de	  BGB	  hierdoor	  een	  positieve	  impuls	  krijgt.	  
	  

b. Voorstel	  Luchtbode	  Mill:	  
	  	  wij	  stellen	  voor	  het	  midzomer	  kampioenschap	  af	  te	  schaffen.	  
	  	  Motivatie:	  weinig	  deelname	  zowel	  duiven	  als	  inkorvende	  liefhebbers.	  Dit	  niet	  	  	  	  	  	  	  	  
alleen	  dit	  seizoen	  maar	  ook	  de	  vorige	  seizoenen.	  
	  

c. Voorstel	  Welkom	  Uden	  
graag	  zouden	  wij	  zien	  dat	  als	  er	  een	  vlucht	  bij	  de	  dagfond	  uitvalt	  
de	  rest	  van	  de	  vluchten	  allemaal	  mee	  tellen	  voor	  de	  kampioenschappen	  
zowel	  hok	  /	  onaangewezen	  /	  aangewezen	  en	  duif.	  	  
voorbeeld	  van	  afgelopen	  jaar:Bourges	  vervalt.	  
Nu	  worden	  de	  kampioenschappen	  berekend	  over	  de	  overgebleven	  
vluchten	  dus	  het	  slechtste	  resultaat	  valt	  van	  de	  overige	  4	  dagfondvluchten.	  
Dus	  krijgt	  men	  een	  kampioenschap	  over	  3	  vluchten......	  	  
Graag	  zouden	  wij	  dit	  anders	  zien.	  
als	  er	  dus	  een	  vlucht	  afvalt	  de	  andere	  4	  dagfondvluchten	  laten	  tellen	  voor	  de	  
kampioenschappen.	  	  
	  	  

10. Het	  concept	  vliegprogramma	  gaat	  uit	  van	  2	  aanlooproutes	  met	  de	  jonge	  duiven.	  
De	  CC’s	  hebben	  de	  keuze	  uit	  de	  “westelijke	  route”	  of	  “oostelijke	  route”	  .	  Zie	  voor	  
de	  juiste	  vluchten	  het	  concept	  vliegprogramma	  van	  de	  afdeling	  Oost	  Brabant.	  Het	  
CCUden	  bestuur	  wilt	  hierover	  u	  mening	  horen	  of	  stemming	  welke	  keuze	  de	  
CCUden	  maakt.	  Verdere	  toelichting	  op	  de	  vergadering.	  
	  

11. Vergader	  data	  2014.	  Voorjaarsvergadering	  donderdag	  13	  maart	  2014	  en	  de	  
najaarsvergadering	  donderdag	  20	  november.	  
	  

12. Rondvraag.	  

13. Sluiting.	  	  

	  



	  	  


