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AGENDA VOOR DE VOORJAARSVERGADERING CCU
te houden op donderdag 13 maart 2014, om 20:00 uur,
in het verenigingslokaal van K.E.P.D.Welkom, Hockeyweg 12 te Uden.
	
  

1.

Opening door de voorzitter.

2.

Notulen van de vergadering van 14 november 2013.

3.
3.1

Mededelingen.
Ringenseries CC Uden.
Deze zijn geplaatst op de site van de CCUden en verzonden naar de verenigingen.
Ledenlijsten.
De vereniging secretarissen worden verzocht zo spoedig mogelijk maar voor 1 maart
2014 online een NPO ledenlijst van hun vereniging uit te (laten) printen en deze te
zenden aan de secretaris van de CC Uden.
Hoklijsten.
De hoklijsten dienen voor 1 maart 2014 te worden ingeleverd bij de controle
commissie in de persoon van H. Steeghs Gulikstraat 8 5402 KH Uden.
Tevens dient het udp bestand voor 1 maart 2014 te worden gemaild naar de rekenaar
Betsie Wijnen de Groot e-mail famwijnen@home.nl.
Entlijsten.
Volgens de nieuwe en gewijzigde reglementen van de NPO moeten de duiven in de
verenigingscomputer worden ingevoerd vanuit de entlijst.
Dus in de kloksystemen van de deelnemers staan alleen duiven die via de entlijsten
zijn ingevoerd!
Vluchtnummering
Dit wordt in orde gemaakt en daarna verzonden naar de verenigingen.
Sponsoring jeugd.
Het bestuur CCUden heeft besloten ook dit jaar de jeugdcommissie van de afdeling
Oost Brabant weer te sponsoren. De bijdrage zal €200,00 bedragen.
CCUden tentoonstelling.
P.V. Gemert heeft aangegeven de CCUden tentoonstelling ook in 2014 te willen
organiseren.
Er is wel een wijzing in 2014 geen viertallenshow maar een “losse” klasse.
De juiste datum wordt nog bekend gemaakt.
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4.

Ingekomen stukken.
Van de verenigingen van de CCUden de stem verklaringen betreffende het rekenen
van de uitslag.
Mails van de afdeling Oost Brabant.
Verzoek van S van Schaijk om te spelen met de duiven in de CC Kring Oss.
Verzoek van de heer van Schijndel uit Mariahout om te spelen in de CCUden.
Mail P.V. Gemert betreffende CCUden tentoonstelling.

5.

Jaarverslag secretaris.

6.

Jaarverslag van de penningmeester.

7.

Verslag van de kascontrolecommissie
Deze wordt dit jaar gevormd door P.V. de Luchtbode Mill en P.V. de Suizende
Vleugels Volkel.
Benoeming een nieuwe kascontrolecommissie. Volgens schema P.V. de Suizende
Vleugels Volkel en P.V. de Snelvliegers Boekel.

8.

Begroting 2014.

9.
	
  
10.

Jaarverslag controle commissie.

11.

Actiecomité CC Uden.
Programma BGB
Zie bijlage.
Extra prijzen ( aangeven poule 20)
Zie bijlage.
Spelregels jackpot bij niet doorgaan van een geplande vlucht.
Indien een vlucht op een kortere afstand wordt gelost en deze vlucht dan niet meer in
de categorie valt van kampioenschappen zoals deze is gepland dan komt de inleg van
de jackpot en poedeljackpot te vervallen. De ingezette bedragen worden aan de
liefhebber terug betaald.
Jackpot (aangeven op poule 21)
Openstaande bedragen 2013 voor 2014: Midfond oud € 63,09. Fondeendaagse €
176,67. Marathon € 51,66. Vitesse oud en natoer rayon 1 € 53,82. Vitesse jong rayon 1
€ 7,02. Vitesse jong rayon 2 € 121,32. Midfond jong € 2,25. Midzomer € 16,65.
Poedeljackpot (aangeven op poule 23)
Openstaande bedragen 2013 voor 2014: Midfond oud € 110,34. Vitesse jong rayon 1 €
7,02 Midzomer € 8,64

Melden Marathon.
Melden niet meer binnen de CCUden. De duiven moeten wel gemeld worden in het
nationaal inkorfcentrum. Dit volgens reglementering NPO.
De centrumleiders van de nationale inkorfcentra melden de eerste duif aan de controle
commissie in de persoon van Harry Steeghs.

12.

Kampioenenhuldiging 2014.
CCUden bestuur stelt het volgende voor:
De kampioenen huldiging zoals in 2013. Helaas kunnen wij nog geen locatie of datum
bekend maken. Er schijnen nog overname kandidaten te zijn voor zaal Stevens. Het
bestuur gaat wel informeren naar andere mogelijkheden. Hierbij zal uit gekeken
worden naar centrale ligging binnen de CC en de parkeer gelegenheid.

13.

Bestuursverkiezing.
Bestuur verkiezing: Harry Steeghs is aftredend stelt zich weer kandidaat.
Door K.E.P.V. Welkom Uden is voor de vacante bestuursfunctie kandidaat gesteld
Jeffrey Voorn.
Voor kandidaten zie statuten.

14.

Rondvraag.

15.

Sluiting.

	
  
	
  
	
  

