
Concours Commissie Uden 

Uden, 8 maart 2016 

AGENDA VOOR DE VOORJAARSVERGADERING CCU 

Te houden op donderdag 10 maart 2016, om 20.00 uur 

In het verenigingslokaal van P.V. Welkom, Hockeyweg 12 te Uden 

 

1. Opening door de voorzitter van de vergadering 

 

2. Notulen van de vergadering van donderdag 19 november 2015 

 

3. Mededelingen 

3.1 Ringenseries CCU 

Deze worden geplaatst op de website van de CCU zodra de ringenseries van de verenigingen 

zijn ontvangen. Thans hebben Gemert en Herpen hun ringenseries doorgegeven. 

3.2 Ledenlijst verenigingen 

De verenigingssecretarissen worden verzocht zo spoedig mogelijk, doch voor 1 maart 2016 

online een NPO ledenlijst van hun vereniging  te versturen naar de secretaris van de CCU. 

Thans heeft Gemert zijn ledenlijst doorgegeven. 

3.3 Hoklijsten 

De hoklijsten hoeven niet meer ingeleverd te worden bij de CCU. Met het wegvallen van de 

controlecommissie heeft het geen nut meer om deze ergens binnen de CCU te bewaren. 

Deze dienen dus op de verenigingen bewaard te worden. 

3.4 Entlijsten 

Idem vorig jaar moeten de duiven in de verenigingscomputer worden ingevoerd vanaf de 

entlijst. In het kloksysteem van de liefhebbers staan dus alleen duiven die geënt zijn. 

3.5 Vluchtnummering 

Vluchtnummering zoals deze als bijlage is opgenomen. 

3.6 Sponsoring jeugd 

Het bestuur heeft CCU heeft besloten ook dit jaar de jeugdcommissie van Afdeling Oost-

Brabant weer te sponsoren. De bijdrage zal € 200 bedragen. 

3.7 CCU tentoonstelling 

PV de Luchtbode te Mill heeft aangegeven de CCU tentoonstelling 2016 te willen 

organiseren. Gezien dit de enige aanmelding is, gaat het bestuur van de CCU hiermee 

akkoord. PV de Luchtbode zal er alles aan doen om een geschikte datum en tijd te prikken. 

3.8 Contactgegevens CCU 

Per heden zijn de contactgegevens van de CCU gewijzigd. We hebben besloten algemene 

emailadressen aan te maken, zodat bij wijzigingen in het bestuur alles gemakkelijk door kan 

gaan. Per heden is het als volgt: 

voorzitter: ccuden.voorzitter@gmail.com 

secretaris: ccuden.secretaris@gmail.com 

penningmeester: ccuden.penningmeester@gmail.com 

3.9 Verenigingsklassement 

Idem 2015 zal de firma Vermeulen en van Gerven B.V. ons verenigingsklassement sponseren 

met € 250. 

4. Ingekomen stukken 

mailto:ccuden.voorzitter@gmail.com
mailto:ccuden.secretaris@gmail.com
mailto:ccuden.penningmeester@gmail.com


5. Jaarverslag van de secretaris 

Zie bijlage 

6. Jaarverslag van de penningmeester 

Zie bijlage 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

Deze wordt dit jaar gevormd door  P.V. de Snelvliegers en P.V. Gemert 

8. Begroting 2016 

Zie bijlage 

9. Melden marathon 

Bestuur CCU heeft besloten om het melden op de marathon vluchten af te schaffen. Eerder 

hebben we besloten dat we de verantwoording bij de verenigingen leggen, derhalve is ook 

melden niet meer noodzakelijk. 

10. Actiecomité CCU 

Thans nog niet bekend. Waarschijnlijk op de vergadering. 

11. Taartvluchten 

In 2015 is er een viertal mensen geweest die “Taartvluchten Brabant” hebben georganiseerd. 

Dit hadden zij gedaan op persoonlijke titel. Na overleg van de organisatoren hebben zij 

besloten dat zij deze vluchten zouden willen organiseren onder de vlag van de CCU. Deze 

commissie opereert onafhankelijk van het bestuur CCU (idem BGB) en is zelfstandig 

beslissingsbevoegd over haar eigen ingebrachte geldmiddelen (idem BGB). Het inkorven van 

de taartvluchten zal wederom in Uden zijn in het duivenlokaal van P.V. Welkom. 

12. Kampioenenhuldiging 2016 

Bestuur CCU stelt voor om de huldiging idem 2015 te laten plaatsvinden. Ieder lid van de CCU 

kan hieraan deelnemen met diens partner. Invulling, datum en locatie van de middag worden 

op een later tijdstip bekend gemaakt. 

13. Voorstellen vereniging 

14. Bestuursverkiezing 

Zoals in de vorige vergadering aangegeven is Jan Geraets gestopt met zijn functie als 

secretaris. Ook Harry Steeghs heeft aangegeven na de voorjaarsvergadering van 10 maart 

2016 zijn taken neer te leggen. Dat houdt in dat het bestuur thans wordt gevormd door Jan 

van der Putten en Jeffrey Voorn. Het doet ons deugd dat wij voor het bestuur CCU drie 

aanmeldingen hebben gekregen te weten Vincent Hoogerwerf, Dionys Hoevenaars en Jan 

van den Berg. Jan van den Berg heeft zich aangemeld voor de functie van voorzitter. Dionys 

Hoevenaars heeft zich aangemeld voor de functie van secretaris en Vincent Hoogerwerf 

heeft zich aangemeld om de automatisering op zich te nemen, te weten de website en 

Compuclub alsmede de organisatie van “Taartvluchten Brabant”. Met Jan van der Putten als 

voorzitter van het actiecomité en Jeffrey Voorn als penningmeester zouden hiermee alle 

functies binnen het bestuur CCU weer vervult zijn.  

 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 


