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Concours Commissie Uden 
Secretaris: M. Huvenaars 

Graspeel 26a 

5411 LC Zeeland 

Telefoon: 06-55143668 

E-mail: Jasper_marion@live.nl 

 

Zeeland, 4 maart  2013  

 

 

 AGENDA VOOR DE VOORJAARSVERGADERING CCU 
Te houden op donderdag 14 maart 2013, om 20:00 uur, 

in het verenigingslokaal van K.E.P.D.Welkom, Hockeyweg 12 te Uden. 
 

 

 

1. Opening door de voorzitter. 
 
 
2. Notulen najaarsvergadering van donderdag 8 november 2012. 
 
 
3. Mededelingen. 
3.1 Ringenseries CC Uden. 
Deze worden geplaatst op de site van de CCUden zodra de ringenseries van de verenigingen 
ontvangen zijn. 
3.2 Ledenlijsten. 
De vereniging secretarissen worden verzocht zo spoedig mogelijk maar voor  
1 maart 2013 online een NPO ledenlijst van hun vereniging uit te (laten) printen en deze te 
zenden aan de secretaris van de CC Uden.  
3.3 Hoklijsten. 
De hoklijsten dienen voor 1 maart 2013 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 2013 te worden gemaild naar de rekenaar of per 
diskette bij haar worden ingeleverd. 
3.4 Vluchtnummering 
Wordt in orde gemaakt in overleg met de rekenaar.  
3.5 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. 
3.6 CCUden tentoonstelling. 
P.D.V. Gemert heeft aangegeven ook in 2013 wederom de CCU  tentoonstelling te willen 
organiseren, waarvoor dank namens het bestuur CCU. 
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4. Ingekomen stukken. 
- Voorstel P.V. de Eendracht Veghel. 
- Voorstel KePv Welkom Uden. 
- Voorstel PV de Snelvliegers Boekel. 
- Voorstel P.V. de Luchtbode Mill. 

 
 
5. Jaarverslag secretaris. 
 
 
6. Jaarverslag van de penningmeester. 
 
 
7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Deze is het afgelopen jaar gevormd door P.V. ons Genoegen, Zeeland &  
P.V. de Luchtbode, Mill. 
Benoeming een nieuwe kascontrolecommissie. 
 

 

 

8. Verhoging contributie CCU. 
Als bestuur willen wij voorstellen om de contributie van € 5,00 per lid te verhogen naar  

€ 10,00 per lid. Hierin is inbegrepen € 0,75 per lid voor die vereniging die de CCU 

tentoonstelling organiseert. 

Verhoging is noodzakelijk om de CCUden kas voor de toekomst op peil te houden. 

Verder is de contributie sinds 1998 niet meer verhoogd en zijn de kosten alleen maar 

gestegen.  

Het aantal leden is behoorlijk gedaald, waardoor ook de opbrengsten lager zijn geworden. 

Verder zal de opbrengst van de CCUden vluchten vanuit Hasselt gecompenseerd moeten 

worden omdat deze dit jaar voor het laatst gehouden mogen worden van de afdeling Oost 

Brabant. 

 

De contributie verhoging dient NIET om de kampioenenhuldiging in stand te houden. 
De feestmiddag van de CCU wordt opgebracht door de aanwezige liefhebbers. 
Door middel van de loterij en de bonnenverkoop wordt de middag gefinancierd, en in 2012 
waren de kosten voor deze middag ongeveer 350 Euro. 
Dus de aanwezigen maken het door bij te dragen aan de loterij en te bieden op de bonnen 
mogelijk om dit zo te organiseren. 
 

Verdere toelichting ter vergadering ! 

 

 

9. Begroting 2013. 
 
 



3 
 

10. Jaarverslag controle commissie. 
 
 
11. Voorstellen verenigingen. 

 
 

Voorstel Veghel: 
Wij stellen u voor om de vitessevluchten, welke staan gepland voor 4 mei, 11 mei, 18 mei en 1 juni in 

het vliegprogramma 2013, niet mee te tellen voor de kampioenschappen en deze vluchten aan te 

merken als africhtingsvluchten. 

Argumentatie: 

- De meeste liefhebbers, waarvan de meerderheid de 60 jaar is gepasseerd, zitten niet te 
wachten op nog meer vluchten en weer een extra inkorfdag; 

- Wederom moet een beroep worden gedaan op de kleine (en steeds dezelfde) groep werkers, 
hetgeen voor een kleine vereniging bijna niet is te realiseren; 

- Nu op deze vluchten de verkorte ophaalroute van toepassing is moeten de duiven weer  in 
Uden worden aangeleverd, hetgeen wederom extra tijd en extra kosten voor de vereniging 
met zich brengt; 

- Al deze zaken nopen kleine verenigingen bijna om te gaan fuseren, hetgeen weer zal leiden 
tot ledenverlies en dat zal toch niet de bedoeling zijn. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voorstel Uden: 
Naar aanleiding van de vorige vergadering waar wij een voorstel hebben ingediend om de 4 
vitesse vluchten, die tegelijk met de midfondvluchten zijn, niet mee te Laten tellen.Wij 
hebben dit voorstel tijdens de najaarsvergadering teruggetrokken omdat het toen nog niet 
duidelijk was of de vluchten wel door zouden gaan, of dat ze op woensdag vervlogen zouden 
worden of dat het africhtingsvluchten zouden worden ect ect. 
 
Tijdens deze vergadering is er toen door het bestuur van de CCU gezegd dat: 
"Reactie bestuur: Indien dit voorstel op de vergadering aangenomen wordt, zal men wel in 
acht moeten nemen dat deze (“africhtings”) vluchten beperkt  opgehaald zullen worden 
door de Afdeling Oost-Brabant (2 ophaalpunten). Als bestuur geven wij het advies om alle 
Vitesse vluchten te laten tellen." 
 
Nu blijkt volgens het ophaalschema van de Afdeling, dat nu deze vluchten nog steeds niet bij 
alle verenigingen worden opgehaald en zij alsnog de duiven moeten aanvoeren. 
 
VOORSTEL 1: 
Wij als Pv Welkom stellen voor om deze 4 vluchten die tegelijk zijn met een midfondvlucht 
dat weekend en wel de volgende vluchten: 
 4-5 Vervins ( tegelijk met Sezanne)  
11-5 Chimay ( tegelijk met Sezanne)  
18-5 Vervins ( tegelijk met Sens)  
 1-6 Chimay ( tegelijk met Sezanne) 
niet mee te laten tellen voor geen enkel kampioenschap. 
Wel een uitslag en eventueel  poulen maar geen puntentelling. 
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VOORSTEL 2: 
Als dit er niet doorkomt zouden we de “4 vitesse vluchten” willen mee laten tellen in een 
apart kampioenschap bv  “Vitesse 2” en niet bij het Vitesse 1 kampioenschap. 
 
Dit zodat liefhebbers hun duiven niet hoeven te splitsen in die weekenden en zo kunnen 
kiezen of ze met een vitessevlucht meedoen of met een midfondvlucht en zelf kunnen 
kiezen voor welk kampioenschap zij willen spelen. 
Zo zal de  “kleine melker” makkelijker zijn duiven op 1 vlucht kunnen  
zetten en niet hoeven te splitsen. We denken dat dit tevens ten goede komt aan de 
midfondvluchten. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voorstel  Boekel: 
Naar aanleiding van de door u verstuurde voorlopige agenda van de voorjaarsvergadering 
2013 verzoeken wij u om onderstaande vragen / opmerkingen via de definitieve agenda aan 
de basisverenigingen kenbaar te maken en te beantwoorden. 
 
Vraag / opmerking 1: Vitessevluchten mei 2013. 
Wij zijn van mening dat in de najaarsvergadering van 2012 er afgesproken is dat op de 
voorjaarsvergadering van 2013 geagendeerd zou worden of de CCUden de extra 
vitessevluchten in mei 2013 als africhting of als wedvluchten gaat vervliegen. Helaas zien wij 
dit punt niet op de voorlopige agenda staan, wilt u zo vriendelijk zijn om dit punt aan de 
definitieve agenda toe te voegen? 
 
Vraag / opmerking 2: Verhoging contributie 1. 
Wij hebben a.d.h.v. het financieel overzicht samen met U geconcludeerd dat de feestmiddag 
de grootste kostenpost voor de CCUden is. Wij vragen ons af of het wenselijk is dat alle 
leden een 100% contributieverhoging moeten betalen terwijl er maar een relatief klein deel 
van deze leden (kampioenen), met eventueel meegekomen aanhang, voordeel heeft van 
deze verhoging. Misschien is het daarom meer wenselijk om de “feestmiddag” in een wat 
sobere vorm te laten plaatsvinden. Wij willen daarom graag tijdens de vergadering samen 
met U en de aanwezige vertegenwoordigers van de basisverenigingen van gedachten 
wisselen om bijvoorbeeld het clublokaal van Welkom Uden te huren, de kampioenen met 
aanhang uit te nodigen en de consumpties tegen een gereduceerde prijs ten gunste van de 
CCUden kas te verkopen. Naar onze mening kan door deze optie de voorgestelde 100% 
contributieverhoging geminimaliseerd worden.  
 
Vraag / opmerking 3: Verhoging contributie 2. 
Er is dit jaar 10% van de inleg bij de poule jackpot en poedeljackot ingehouden t.b.v. de BGB 
kas.  
Als de voorgestelde 100% contributieverhoging wordt aangenomen, wordt dan het uit te 
betalen bedrag van de jackpot en poedeljackot weer voor 100% uitbetaald?  
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Voorstel Mill: 
Hierbij 2 voorstellen van de Luchtbode Mill. 
Voorstel1: Het opheffen van de rayons 1 en 2. Dus alleen CCUden spel op alle vluchten. 
Motivatie: Er komen steeds minder duiven waardoor het rayon spel steeds minder 
aantrekkelijk wordt. Voorst heeft dit door het kleiner aantal duiven nadelige gevolgen voor 
de landelijke competities. 
 
Voorstel 2: indien vorenstaande voorstel niet wordt aangenomen dan de rayon indeling niet 
meer afhankelijk te maken of men lid is van een bepaalde vereniging maar in welke plaats 
men woont. Dit om eerlijker concoursen mogelijk te maken. 

 
 
 
12. Actiecomité CC Uden. 
Dit programma is onder voorbehoud; wanneer de contributieverhoging aangenomen wordt. 

 
 
 
13. Kampioenenhuldiging 2013. 
CCUden bestuur stelt het volgende voor: 
De kampioenen huldiging zoals in 2012. Het wordt wederom een feestmiddag. De middag 
begint om 13.30 met een koffietafel. Ieder lid van de CCUden kan hieraan deelnemen met 
zijn partner. Hij krijgt hiervoor een uitnodiging met een invulstrookje dat ingeleverd moet 
worden. De kosten voor de koffietafel zijn voor rekening van de CCUden. Na de koffietafel 
moeten de consumpties betaald worden. Tijdens de koffietafel en het verloop van de 
middag worden de kampioenschappen en gewonnen prijzen uitgereikt. Het einde van de 
middag is dan om ± 18.00. 
De datum is ook besproken namelijk: zaterdag 23 november, in zaal Stevens Volkel.  
 
 
 
14. Bestuursverkiezing. 
Jan Geraets en Cor Zwiers zijn aftredend en herkiesbaar. 
 
Marion Huvenaars heeft besloten haar werk als secretaris neer te leggen: 
Deze keuze heb ik moeten maken doordat het voor mij niet haalbaar is om het werk als 
secretaris op de (voor mij) juiste manier te verrichten, en ik graag zie dat er iemand op deze 
plek komt te zitten die dit wel kan en de overige bestuursleden vooruit kan helpen. 
 Ik heb het werk als secretaris graag gedaan, en heb ook erg veel geleerd waarvoor ik de 
heren van het bestuur heel erg dankbaar ben! 
 
Kandidaten: graag aanmelden voor functie secretariaat. 
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15. Rondvraag. 
 
 
16. Sluiting. 


