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Uden, 5 November 2017

agenda voor de najaarsvergadering CCUden
Te houden op donderdag 16 november 2017
in het verenigingslokaal P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert
1. Opening door de voorzitter van de vergadering.
2. Notulen van de vergadering van 9 maart 2017.
( zijn bijgevoegd )
3. Mededelingen.
4. Ingekomen stukken.
5. Compuclub.
6. Kampioenen huldiging van zaterdag 11 november 2017.
7. CCUden tentoonstelling in Mill wordt gehouden op zaterdag 9 december 2017.
8. Splijtleden
9. Voorstellen verenigingen.
A. Veghel,
*Vanwege de voortdurende afname van het aantal leden, zal het voor het komende
vliegseizoen welhaast niet meer mogelijk zijn om twee rayons te vormen met elk
ongeveer 100 leden.
Dit heeft voor de liefhebbers gevolgen voor de mogelijkheid tot deelname aan de
nationale kampioenschappen.
Wij stellen u daarom voor om ingaande het vliegseizoen 2018 voortaan alle vluchten
te vervliegen in CCU-verband en de rayons te laten vervallen.
*Splijtleden:
Wij willen u verzoeken tijd in te ruimen voor een nadere discussie over hoe om te
gaan met splijtleden. De huidige regeling ervaren wij als onbevredigend.
B. Gemert,
Onze vereniging wil op de agenda van de najaarsvergadering een agendapunt:
‘splijtleden’. We willen graag toelichting wat nou precies de positie van deze leden is,
welke rechten en plichten zijn verbonden aan het lidmaatschap.

C. Volkel,
In het afgelopen seizoen zijn de CCU/Rayon uitslagen ”bevuild” geworden door
liefhebbers die als splijtleden worden aangemerkt. Dit heeft voor de leden van onze
CCU nogal wat rare zaken opgeleverd. De genoemde splijtleden zijn geen lid van de
CCU , maar moeten/mogen op de uitslagen staan in verband met hun eventuele
deelname aan nationale kampioenschappen . Dit is reglementair zo geregeld. Maar
nu doet het feit zich voor dat ook die leden de BGB prijzen beïnvloeden. Het gebeurt
telkens dat een BGB-lid en tevens lid van de CCU zijn prijs misloopt doordat de
splijtleden ingevoegd worden. Zowel bij prijs 100 als bij prijs 200. Hetzelfde gebeurd
ook bij de jackpot en de jackpot poedel prijs. Bovendien vinden wij deze niet-CCU
leden ook nog eens terug in de kampioenschappen. Hoe kan een niet-lid kampioen
worden in de CCUden?
*Voorstel 1 :
schaf de splijtleden af en laat hen spelen in de cc waar zij voor gekozen hebben ,
zodat ons eigen CCU spel zuiver blijft.
*Voorstel 2 :
als voorstel 1 niet wordt aangenomen dan voor de BGB prijzen en de jackpot prijzen
die liefhebbers niet meetellen , zodat de prijzen terecht
komen bij de CCU leden die ze ook echt verdienen.
*Voorstel 3 ;
de splijtleden niet opnemen in de kampioenschappen en zeker geen diploma
uitreiken of op de feestmiddag toelaten . Dit is een middag voor de CCU leden.
D. Mill,
*Voorstel 1:
Kampioenschap Onaangewezen 4 te vervangen voor Onaangewezen 2 per 10 tal.
Bijvoorbeeld: 40 duiven mee 8 eerste geklokte gedeeld door 4 of,
10 duiven mee, 2 eerst geklokte duiven.
Dit maakt volgens ons het kampioenschap toegankelijker voor iedereen.
*Voorstel 2:
Splijtleden niet accepteren in de uitslag van de CC Uden op welk niveau dan ook. De
redenen hiervoor zijn:
1. Zijn geen lid van de CC Uden;
2. Pakken Kampioenschapspunten weg van de wel leden;
3. Geen gelijk concours omdat ze vervoerd worden in andere auto’s, Jonge duiven
worden met een hele andere trek afgericht.

10. Vergaderdata 2017/2018. Afhankelijk van de afdelingsvergadering.
11. Rondvraag.
12. Sluiting

