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Agenda voor de najaarsvergadering CCUden
Te houden op donderdag 19 november 2015 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 12 maart 2015.
3. Mededelingen.
3A: Het CCUden bestuur heeft Jan Wijnen benoemd tot erelid van de CCUden. De
CC heeft nu 4 ereleden namelijk W. Verstraaten, C.v.d. Heuvel, H.v.d.Berg en
J. Wijnen.
3B: André en Peter van der Heijden stoppen als meldpost voor de marathon
vluchten. Wie wilt deze functie overnemen?
4. Ingekomen stukken.
4A: Mails Cor Zwiers betreffende de berekening van het Vermeulen en van
Gerven klassement. (verenigingsklassement.). Uitleg op de vergadering.
4B: Mails overgang 2 leden van de vereniging Gemert naar de vereniging Beek en
Donk.
4C: Mails Oost Brabant. Deze zijn ook verstuurd naar de verenigingen.
5D: mail Pipa. Vraag bestanden van de CCUden voor het berekenen van diverse
klassementen. Mail retour dat de uitslagen van de CCUden worden berekend
door Compuclub.
5. Voorstel tot samengaan met de CC Midebo. Zie bijlage.
Het voorstel wordt als volg gewijzigd: Is er de intentie tot samengaan met de
CC Midebo?
Indien akkoord dan zal er volgens het voorstel van P.V. Welkom Uden en P.V. de
Luchtbode Mill een commissie worden gevormd met bestuursleden van de
CCUden en CC Midebo die de plannen zal uitwerken met een inhoudelijk voorstel.
Dit voorstel zal op een extra vergadering worden besproken en in stemming
worden gebracht.
5A: voorstel P.V. Welkom zie bovenstaande.
5B: voorstel 1 van P.V. de Luchtbode: Wordt door het bestuur ontraden.
Motivatie: een commissie met een afgevaardigde van alle verenigingen wordt te
groot en te omslachtig en zal de besluitvorming bemoeilijken.
Voorstel 2 van P.V. de Luchtbode Mill: Iedere vereniging is vrij om aansluiting te
zoeken bij een andere CC. Het bestuur CCUden zal geen negatief advies geven.
Tevens zal een vertrekkende vereniging zijn financiële deel kunnen opeisen.
Voorstel 3 van P.V. de Luchtbode: is aan de commissie die eventuele
samenwerking op papier zet.

6. Bestuur: Jan Geraets is gestopt met de duivensport. Hij treedt af als bestuurslid
en secretaris. Jan Geraets zal de notulen van deze vergadering in orde maken en
het jaarverslag 2015.
Harry Steeghs stopt ook als bestuurslid. Hij zal stoppen met de
voorjaarsvergadering.
Er zal een bestuur moeten komen. Indien er geen kandidaten zijn zal uit iedere
vereniging van de CCUden een bestuurslid toe moeten treden tot het CCUden
bestuur. Dit bestuur zal onderling de taken moeten verdelen.
De vereniging P.V. de Snelvliegers Boekel heeft Jan van der Putten kandidaat
gesteld als bestuurslid van de CCUden. ( zie bijlage).
Voorstel Gemert betreffende verkiezing voorzitter. Zie artikel 9 van de statuten.
Voor kandidaten zie statuten.
7. Evaluatie rekenwerk Compuclub. ( zie bijlage)
8. Kampioenen huldiging van zaterdag 14 november 2015.
9. CCUden tentoonstelling in Mill wordt gehouden op zaterdag 19 december 2015.
10. Voorstellen verenigingen.
10A: Voorstel P.V. de Luchtbode Mill uit de voorjaarsvergadering om het
midzomerkampioenschap niet te laten gelden voor het generaalkampioenschap.
10B Voorstel 1 van P.V. de Snelvliegers. Afschaffing van de midzomercompetitie.
(Zie bijlage) Beslissing aan de vergadering.
10C: Voorstel 2 P.V. de Snelvliegers. De rayonindeling wijzigen. Niet de
vereniging is bepalend maar de woonplaats. ( zie bijlage). Beslissing aan de
vergadering.
10D: Voorstel 1 P.V. Ons Genoegen. De S- vluchten als prijsvlucht te vervliegen.
(zie bijlage). Beslissing aan de vergadering.
10E: Voorstel 2 P.V. Ons Genoegen. Alle invliegduiven in te zetten via E.C.S.
systeem. (zie bijlage). De NPO heeft de werkwijze van invliegduiven c.q.
trainingsduiven over gelaten aan de afdelingen hoe zij willen handelen. Afdeling
Oost Brabant heeft de verenigingen de vrijheid gegeven naar eigen inzicht te
handelen. Dus de CCUden kan de verenigingen niet verplichten om de werkwijze
zoals P.V. Ons Genoegen voorstelt te verplichten.
11. Vergader data 2016. Voorjaarsvergadering donderdag 10 maart 2016 bij P.V.
Welkom in Uden en de najaarsvergadering op donderdag 17 november 2016 bij
P.V. Gemert te Gemert. Afhankelijk van de afdelingsvergadering.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

