Jaarverslag van de secretaris
2015
1. Inleiding
Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden.
Met de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 70e jaar
binnen de CC Uden.
Een terugblik op het vliegseizoen 2015 leert ons dat wij wederom kunnen spreken van een moeilijk
verlopen seizoen. De weersomstandigheden spelen daarin een cruciale rol. Verder waren er een paar
ongelukkige lossingen. Met alle technische middelen is het helaas nog steeds niet mogelijk om tot
een juiste besluitvorming te komen. Het weer blijft wispelturig en laat zich niet altijd makkelijk
voorspellen al is het maar voor een paar uur. De oude duiven wisten zich wel er doorheen te slaan
maar voor de jonge duiven ging het opnieuw niet goed. Bij de jonge duiven waren bij de
africhtingsvluchten al grote verliezen geleden. Het gevolg hiervan was dat de verdere deelname met
de jonge duiven ongekend laag was. Helaas moesten de lossingsverantwoordelijke ook dit jaar op
voorhand beslissingen nemen en daar is het ook weer niet iedereen mee eens wat ook weer een
discussie oplevert. De functie van lossingverantwoordelijke is niet het mooiste vrijwillige baantje
binnen de duivensport. Het rekenwerk werd dit jaar voor het eerst verricht door de Compuclub. De
meeste deelnemers zullen tevreden zijn geweest met het rekenwerk. Het meest aantrekkelijke voor
de deelnemer is de voorlopige uitslag zodat men snel de plaats in de uitslag weet meestal direct na
inzenden van de bestanden.
2. Organisatie
In de organisatie van het CC bestuur vond dit jaar een wijziging plaats. Jan Wijnen was aftredend en
niet meer herkiesbaar zodat de voorzitter functie vacant werd. Cor Zwiers bedankte tussentijds zodat
het bestuur nog maar uit 3 personen bestond. Op de najaarsvergadering maakte Jan Geraets bekend
dat hij stopte met het bestuur. Hierdoor werd de functie van secretaris vacant. Gelukkig stelde P.V.
de Snelvliegers Boekel Jan van der Putten kandidaat en deze werd in de najaars vergadering in het
bestuur gekozen. Ondanks dat het bestuur nu uit 3 personen bestaat moet er aanvulling komen voor
de diversen functies. Op de najaarsvergadering werd Jan Wijnen benoemd als erelid voor de vele
verdiensten voor de CCUden. Door de bestuursleden en ook de leden van de diverse commissies
wordt veel werk verricht.

3. Bestuur
De samenstelling van het bestuur is:
Vacant
voorzitter
Jan Geraets
secretariaat na 19 november 2015 vacant
Jeffrey Voorn
penningmeester
Harry Steeghs
voorzitter controle commissie (functie is komen te vervallen)
Jan van der Putten
na 19 november voorzitter actiecomité
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Daarnaast heeft de CCU vier ereleden:
Hans v.d. Berg
Cor v.d. Heuvel
Wim Verstraaten
Jan Wijnen

4. Vergaderingen
In deze verslagperiode vonden er twee leden vergaderingen plaats. Deze werden gehouden op,
12 maart 2015 en 19 november 2015. Ter voorbereiding van deze vergaderingen vonden er zoals
gebruikelijk voorbereidende bestuursvergaderingen plaats. In het loop van het jaar kwam het
bestuur 8 keer bijeen.

5. Verenigingsmutaties
In 2015 bestond de CCU uit acht basis verenigingen. Volgens opgave van de ledenlijst van de
verenigingen bestond de CCU uit 235 basisleden. Dit zijn 14 basisleden minder dan in 2014.

6.

Controle commissie.

De controlecommissie bestond in 2015 uit:
Voorzitter: Harry Steeghs
Leden
: Adriaan van Dongen
Jo van Kreij
Grad van den Oever
Jan van den Berg
Harrie Verstraaten
In de najaarsvergadering is besloten om de controlecommissie op te heffen daar er al een jaar geen
werkzaamheden verricht zijn.

7. Actiecomité
In 2015 bestond het actiecomité uit:
Voorzitter: bestuur CCUden
Leden
: Marc Kremers
Jos Verbruggen
Jan v.d. Putten
Als penningmeester van de CCU is Jeffrey Voorn de beheerder van de kas.
Het actiecomité had in 2015 weer een schat aan te vervliegen prijzen samengesteld.
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8. BGB
Het seizoen 2015 was het 39e seizoen van de BGB-club in de CC Uden. Vanaf 2005 had het
actiecomité ook een BGB-club 2 in het leven geroepen, met als doel meer leden naar de
kampioenenhuldigingen te krijgen om hun prijzen in ontvangst te nemen.
Voor 2015 was de inleg € 12,50 en kon men over het seizoen 2015 op de aangewezen vluchten een
levensmiddelen pakket winnen ter waarde van € 50,00 voor aangewezen 2, € 25,00 voor de 100e
prijs en € 25,00 voor de 200e prijs. In totaal waren er 77 inschrijvingen
Een overzicht van het aantal leden in de afgelopen 5 jaar:
Voor BGB-club
2015: 77
2014: 93
2013: 109
2012: 122
2011: 144
Zoals jullie zien is in 5 jaar tijd het leden aantal van de BGB club met 67 gedaald! De vraag is hoe we
meer leden van de CCU kunnen stimuleren om lid te worden van de BGB-club. Elk jaar worden er een
groot aantal levensmiddelenpakketten onder de BGB leden vervlogen. Ook zien we elk jaar dat
anderen een levensmiddelenpakket hadden gewonnen, indien zij lid waren geweest van de BGB-club.
Jammer voor hen, maar mogelijk een stimulans om in de toekomst wel lid te worden. Tijdens de CCU
feestmiddag werden de gewonnen levensmiddelenpakketten uitgereikt.
Voor de winnaars van de prijzen zie het kampioenen boek.
9. Attracties.
Het actiecomité had 8 vleesprijzen als extra actieprijzen op het programma staan. Verder was er ook
weer een jackpot en poedeljackpot. Van de ingezette bedragen wordt 10% ingehouden voor de BGB
kas.
Jackpot:
In 2015 is op alle onderdelen een jackpot blijven staan, welke zijn doorgeschoven naar 2016. De
bedragen zijn:
Vitesse oud en natoer rayon 1 € 40,59
Vitesse oud en natoer rayon 2 € 38,52
Midfond oud
€ 13,77
Eendag fond
€ 25,20
Marathon
€ 54,63
Vitesse jong rayon 1
€ 19,26
Vitesse jong rayon 2
€ 24,84
Midfond jong
€
5,49
Midzomer
€ 22,95
Totaal
€ 245,25
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Poedeljackpot:
In 2015 is op acht onderdelen een poedeljackpot blijven staan, welke zijn doorgeschoven naar 2016.
De bedragen zijn:
Vitesse oud en natoer rayon 1
€
22,50
Vitesse oud en natoer rayon 2
€
60,75
Eendag Fond
€
17,73
Marathon
€
18,72
Vitesse jong rayon 1
€
11,16
Vitesse jong rayon 2
€
87,03
Midfond jong
€
41,31
Midzomer
€
2,88
Totaal
€ 262,08

10. Bart Brouwers Trofee.
Voor de 33e keer werd in 2015 deze trofee vervlogen. Deze trofee werd op de feestmiddag in Gemert
uitgereikt aan de winnaar.
De telling is als volgt: voor ieder kampioenschap op de CCU vluchten, hok, duif, onaangewezen 4,
aangewezen 2, krijgt betreffende liefhebber voor de 1e plaats 25 punten, voor de 2e plaats 24
punten, enz. tot de 25e plaats die nog 1 punt krijgt. Alleen het generaal kampioenschap telt hiervoor
niet mee.
De winnaar was Ad van Zoggel 2. V.d. Berg& Kremers 3. E. Diepeveen.
11. Automatisering.
Dit was het tiende jaar met het gebruik van het softwarepakket Rekenaar van Venira. De
verenigingen beginnen zich steeds meer thuis te voelen met de werkwijze van dit pakket. Ondanks
dit zijn fouten helaas niet te voorkomen wat ook afgelopen seizoen weer gebeurde. Ook dit jaar
werden de bescheiden digitaal naar de rekenaar verzonden. Dit gaat naar ieders tevredenheid.

12. Kampioenenhuldiging.
Voor 2015 werd zoals vorig jaar weer gekozen voor een feestmiddag. Op zaterdag 14 november 2015
vond de feestmiddag plaats in het clublokaal van P.V. Gemert te Gemert. Er was een warm-koud
buffet. De middag kan geslaagd worden genoemd. De belangstelling was naar tevredenheid en onder
de aanwezigen heerste de mening dat deze formule goed is. Ook in 2016 wordt er wederom een
feestmiddag georganiseerd.

13. Vliegseizoen.
In de inleiding werd al gememoreerd naar het vliegseizoen. Het aantal duiven dat afgelopen seizoen
werd gezet was 48.061 duiven. In 2011 werden er in totaal 108.726 duiven verzonden. In 2012
92.992 in 2013 74.531 in 2014 60.647 duiven en nu in 2015 48.061. Dit zijn 12.586 duiven minder dan
in 2014. Oorzaak hiervan is het aantal afgelaste vluchten en de verliezen met de jonge duiven maar
ook het aantal dalende deelnemers is er mede debet aan.
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In rayon 1 werden 17.349 duiven gezet, in rayon 2 werden 17.161 duiven gezet en op de CCUden
vluchten werden er 13.551 duiven gezet. Gemiddeld werd in rayon 1 door 40 liefhebbers duiven
gezet, in rayon 2 door gemiddeld 47 liefhebbers duiven gezet en op de CCUden vluchten door
gemiddeld 49 liefhebbers duiven gezet. Op Laon van 2 mei waren de meeste deelnemers namelijk
143 en op Gien oude duiven van 29 augustus waren er de minste deelnemers namelijk 7.
Als wij de statistiek goed bekijken wordt er gemiddeld per vlucht door liefhebbers gezamenlijk 981
duiven ingemand.

14. Kampioenschappen.
De hokkampioenschappen werden dit jaar ook weer berekend volgens het verfijnde NPO-systeem.
Het hokkampioenschap bestaat uit een onaangewezen deel en een aangewezen deel. Voor het
onaangewezen deel geldt het gemiddeld aantal punten van 1 geklokte duif per 10 ingekorfde duiven.
Voor het aangewezen deel geldt het gemiddeld aantal punten van de 2 geklokte duiven uit de eerste
3 duiven van de inkorflijst. Het gemiddeld aantal punten van het onaangewezen deel wordt opgeteld
bij het gemiddeld aantal punten van het aangewezen deel. Tevens is er een onaangewezen 4
kampioenschap en een aangewezen twee kampioenschap en duif kampioenschap. Op alle
onderdelen vervalt het slechtste resultaat. Indien er een vlucht in een kampioenschapsonderdeel
wordt afgelast dan vervalt niet het slechtste resultaat. Op de marathonvluchten tellen voor het
duifkampioenschap de drie beste resultaten.
De generale kampioenschappen is het totaal van de behaalde punten op alle vluchten van de
verschillende onderdelen. Dit jaar werd er op de vitesse vluchten in rayons gespeeld daardoor zijn er
rayon kampioenen en CCUden kampioenen.
Welk systeem er ook wordt gehanteerd, het zijn vaak toch dezelfde namen die bij de kampioenen
staan. Deze kampioenen werden gehuldigd op de CCU feestmiddag in Gemert, alwaar zij de eer en
diploma’s kregen. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd!
Voor kampioenen zie het kampioenenboek.

15. Verenigingsklassement.
Het seizoen 2015 was het de 45e seizoen dat het verenigingsklassement van de CCU werd vervlogen.
Gelukkig werd er een sponsor gevonden namelijk Vermeulen en Van Gerven B.V. Het
verenigingsklassement heet nu het Vermeulen en Van Gerven B.V. klassement. Voor dit klassement
tellen de CCUden uitslagen. De prijzen werden op de CCU feestavond in Gemert uitgereikt.
Voor de uitslag zie het kampioenenboek.
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16. Vooruitblik.
Wij zijn ondertussen alweer aanbeland in 2016. Wat zal dit seizoen ons weer brengen? Er zijn vele
bewegingen in onze sport om deze aantrekkelijker en efficiënter te maken. Laten wij heel eerlijk zijn
er zullen toch dingen moeten gaan veranderen om de leden aantallen niet verder te laten dalen. Als
wij het leden aantal op peil kunnen houden zou dit in mijn optiek al heel succesvol zijn.
Door het NPO bestuur en de afdeling worden diverse stappen gezet om het spel aantrekkelijker te
maken voor iedereen en zodoende het leden aantal op peil te houden. Binnen kort zullen er diversen
vergaderingen worden gehouden waar deze wijzigingen worden besproken en er een stemming zal
plaats vinden over deze voorstellen. Verder zal er binnen de CCUden aanvulling moeten komen in het
bestuur. Een vereniging kan helaas niet bestaan zonder bestuursleden.
Dit was het resumé over het afgelopen seizoen. Ik wens u allen een gezond en zeer succes vol
seizoen 2016.
Jan Geraets
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