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Concours	  Commissie	  Uden	  

Secretaris	  Jan	  Geraets	  
Oliestaat	  24A	  
5361	  GN	  Grave	  
Telefoon:	  0486-‐471773	  
Email	  jan.geraets@wxs.nl	  
	  
	  
NOTULEN	  NAJAARSVERGADERING	  CCUDEN	  	  
 
gehouden	  op	  donderdag	  13	  november	  2014,	  om	  20:00	  uur,	  
in	  het	  verenigingslokaal	  van	  P.D.V.	  Gemert	  Sportlaan	  25	  te	  Gemert	   
Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Jeffrey 
Voorn,	  
Vertegenwoordigers	  van	  de	  verenigingen	  P.V.	  de	  Luchtbode,	  P.V.	  de	  Snelvliegers,	  P.V.	  Ons	  
Genoegen,	  P.V.	  Welkom,	  P.V.	  Gemert,	  P.V.	  de	  Eendracht,	  P.V.	  de	  Suizende	  Vleugels,	  P.V.	  de	  
Zwaluw.	  
	  

1. Opening.	  
De voorzitter Jan Wijnen opent de vergadering op de volgende wijze. 
Sportvrienden, dames en heren, U allen mede namens het bestuur welkom.  

Het seizoen 2014 is afgesloten en vele van u zijn al weer volop bezig met het 
nieuwe seizoen. Dat varieert van aanpassingen maken aan uw hokken, andere 
duiven proberen aan te schaffen door middel van een bonnetje of anderszins, het 
maken van de koppelingen op papier, tijdstip bepalen van koppelen, vroeg of wat 
later koppelen enzovoort. 

Allemaal zaken waarop u plezier kunt hebben in onze duivensport en waarmee de 
hoop op een mogelijk goed of beter seizoen wordt aangewakkerd. 

Terug kijkend op het seizoen 2014 hadden wij een mooie en goede start, zonder al 
te veel problemen. Daarna werd het lastig mede door het weer. Vluchten gingen 
niet door of werden uitgesteld. Het programma werd zo goed en zo kwaad als het 
ging bijgesteld. Kortom een seizoen om snel te vergeten. Toch komen ook in een 
moeilijk seizoen de kampioenen te voorschijn. Deze hebben wij afgelopen 
zaterdag op een volgens mij passende wijze gehuldigd. Op deze huldiging waren 
velen van u aanwezig, maar eigenlijk mag je dit als sportman zo wie zo niet 
missen.   

Voor u ligt de agenda van de najaarsvergadering. Ik hoop dat u wanneer er 
beslissingen genomen moeten worden, dat u stemt in het belang van de 
duivensport en niet zoals het helaas al te vaak gebeurt in het “eigenbelang”. 

Voor wij aan de vergadering beginnen wil ik even stilstaan bij degenen die ons in 
de afgelopen periode ontvallen zijn. Met name: J.Vissers Mariaheide, M. Bens 
Mill, J, van Dorst Uden, H.Geurts Gemert en tevens de anderen waarvan wij geen 
kennisgeving hebben ontvangen.  

Hiermee is de vergadering geopend. 
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2. Notulen	  van	  de	  vergadering	  van	  13	  maart	  2014.Deze	  worden	  zonder	  op	  of	  
aanmerkingen	  goedgekeurd.	  
	  

3. Mededelingen.	  geen.	  

4. Ingekomen	  stukken.	  (	  dit	  zijn	  brieven	  en	  e-mails).	  

a. Oost	  Brabant:	  Uitnodiging	  najaarsvergadering.	  Concept	  vliegprogramma.	  	  	  	  	  
Diversen	  mededelingen	  betreffende	  lossingen	  en	  wijzigingen	  van	  het	  
vliegprogramma	  van	  Oost	  Brabant.	  Deze	  stukken	  worden	  ook	  aan	  de	  
verenigingen	  verstuurd.	  

b. Brief	  H.	  Houben	  inzake	  rayonspel	  op	  de	  eendaagse	  fondvluchten.	  
c. Voorstellen	  van	  de	  verenigingen	  die	  worden	  behandeld	  onder	  punt	  9.	  
d. Brief	  T.	  Spierings:	  verzoek	  dispensatie	  om	  te	  spelen	  in	  de	  CC	  Helmond.	  
e. Brief	  J.	  Schellekens:	  verzoek	  dispensatie	  om	  te	  spelen	  in	  de	  CC	  Helmond.	  
f. Jaar	  overzicht	  jeugd	  concoursen	  

	  
5. Rekenaar.	  	  Evaluatie:	  

Alle	  begin	  is	  moeilijk.	  Er	  moet	  gewenning	  komen	  aan	  het	  computersysteem	  en	  
er	  werd	  ervaring	  gemist.	  
Dit	  was	  na	  enkele	  vluchten	  opgelost.	  De	  uitslagen	  kwamen	  steeds	  sneller	  op	  
de	  site	  en	  werd	  er	  steeds	  beter	  omgegaan	  met	  vertragingen	  die	  door	  het	  
controle	  systeem	  wat	  de	  CCUden	  hanteert	  werden	  veroorzaakt.	  
Oorzaak	  van	  vertragingen	  waren:	  
Controle	  getallen	  kloppen	  niet.	  
Foutieve	  inzendingen	  van	  udp	  bestanden.	  
Duiven	  niet	  op	  de	  hoklijst	  of	  wat	  vervelender	  is	  duiven	  staan	  op	  de	  hoklijst	  
van	  een	  lid	  van	  vereniging	  X	  en	  dezelfde	  duif	  staat	  op	  de	  hoklijst	  van	  een	  lid	  
van	  vereniging	  Y.	  	  
Dit	  geeft	  foutmeldingen	  die	  opgelost	  moet	  worden.	  
Al	  met	  al	  waren	  er	  moeilijke	  momenten	  die	  vertragingen	  gaven.	  
Ondanks	  deze	  aanloop	  problemen	  heeft	  het	  bestuur	  van	  de	  CCUden	  het	  volste	  
vertrouwen	  in	  het	  rekenwerk	  van	  Betsie	  Wijnen	  en	  het	  bestuur	  van	  de	  
CCUden	  stelt	  daarom	  ook	  voor	  dat	  zij	  het	  rekenwerk	  ook	  het	  komende	  seizoen	  
onder	  dezelfde	  conditie	  mag	  verrichten.	  
	  
Het	  CCUden	  bestuur	  	  herkent	  zich	  niet	  in	  de	  reactie	  van	  P.V.	  de	  Luchtbode	  Mill	  
dat	  het	  door	  de	  CCUden	  gehanteerde	  systeem	  ouderwets	  	  zou	  zijn.	  Het	  Venira	  
systeem	  is	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  wel	  degelijk	  ieder	  keer	  vernieuwend	  geweest.	  
Verder	  wijzen	  wij	  u	  op	  de	  correspondentie	  	  die	  vorig	  jaar	  over	  deze	  materie	  
gebezigd	  is	  hierin	  is	  niets	  veranderd.	  
	  
Het	  voorstel	  van	  de	  P.V.	  de	  Luchtbode	  Mill	  om	  voor	  het	  rekenwerk	  over	  te	  
gaan	  naar	  de	  compuclub	  willen	  wij	  bij	  deze	  dan	  ook	  met	  klem	  ontraden.	  	  
Vincent	  Hoogerwerf:	  het	  venira	  systeem	  is	  op	  zich	  zelf	  niet	  ouderwets	  maar	  
de	  gebruikte	  computer	  systemen.	  Er	  kan	  geen	  link	  worden	  gelegd	  naar	  de	  site	  
zodat	  de	  in	  gezonden	  bestanden	  direct	  verwerkt	  zijn	  en	  er	  een	  voorlopige	  
uitslag	  staat	  vermeld.	  De	  uitslag	  is	  al	  op	  een	  andere	  site	  gezien	  en	  dan	  nog	  niet	  
op	  de	  eigen	  site.	  
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Evert	  Diepeveen:	  geen	  kritiek	  op	  het	  rekenwerk	  maar	  de	  middelen	  zijn	  niet	  
meer	  van	  deze	  tijd.	  Compuclub	  heeft	  een	  volledig	  systeem	  en	  uitslag	  direct	  op	  
de	  site.	  
Rob	  v.d.	  Pas:	  Tijdstip	  plaatsing	  wisselend.	  Zoeken	  kampioenschappen	  
moeilijk.	  In	  het	  kampioenenboekje	  staan	  2	  fouten:	  2	  deelnemers	  uit	  Veghel	  
hadden	  de	  snelste	  duif	  maar	  staan	  niet	  in	  het	  kampioenenboekje.	  
Harrie	  Verstraten:	  Wie	  wordt	  concourspenningmeester?	  
Jo	  van	  Dijck:	  Wie	  gaat	  de	  extra	  werkzaamheden	  doen?	  
Luut	  Terluin:	  Wij	  hebben	  nu	  een	  penningmeester	  Jeffrey	  Voorn.	  
Jan	  v.d	  Berg:	  wat	  houden	  de	  extra	  werkzaamheden	  in?	  
Nico	  pronk:	  uitslagen	  kunnen	  bij	  mij	  worden	  bezorgd	  en	  afgehaald	  worden.	  
Er	  volgt	  nog	  een	  discussie	  over	  de	  kosten	  en	  werkzaamheden	  zonder	  dat	  er	  
duidelijkheden	  zijn.	  Enkele	  verenigingen	  willen	  een	  stemming	  en	  andere	  
willen	  eerst	  informatie.	  
Frans	  Maas:	  in	  principe	  een	  stemming	  na	  ontvangst	  offerte.	  
Nico	  Pronk:	  Compuclub	  is	  een	  professioneel	  reken	  bureau.	  De	  Luchtbode	  Miil	  
verzoek	  om	  stemming	  al	  wordt	  het	  dan	  duurder.	  
Onder	  punt	  9	  voorstellen	  vereniging	  zal	  er	  over	  gestemd	  gaan	  worden.	  

	  
6. Kampioenen	  huldiging	  van	  zaterdag	  8	  november	  2014.	  

Iedereen	  is	  het	  er	  over	  eens	  dat	  de	  kampioenen	  huldiging	  een	  succes	  was.	  
Voorzitter	  Jan	  Wijnen	  bedankt	  Luut	  Terluin	  voor	  zijn	  bijdrage	  aan	  het	  op	  de	  
site	  zetten	  van	  de	  bonnen.	  
Nico	  Pronk	  spreekt	  zijn	  dank	  uit	  aan	  de	  BGB	  commissie	  en	  het	  bestuur	  voor	  
de	  organisatie.	  Hierna	  klinkt	  er	  applaus	  voor	  de	  organisatie.	  
	  

7. CCUden	  tentoonstelling	  in	  Gemert.	  Zaterdag	  13	  december	  2014.	  Inzetten	  
vrijdag	  12	  december	  van	  20.00	  tot	  22.00.	  Zaal	  open	  zaterdag	  vanaf	  14.00.	  
afhalen	  van	  de	  duiven	  18.00.	  
De	  inschrijf	  formulieren	  worden	  uit	  gereikt.	  Frans	  Maas	  hoopt	  dat	  de	  
deelname	  groter	  is	  dan	  vorig	  jaar.	  Toen	  waren	  er	  15	  deelnemers	  vanuit	  de	  
CCUden.	  Er	  is	  een	  wijziging	  er	  is	  geen	  viertallenshow	  maar	  een	  “losse	  klasse”	  

	  
8. Kampioenschappen	  CCUden:	  	  

Momenteel	   is	   van	   toepassing	   dat	   op	   alle	   kampioenschap	   onderdelen	   het	  
slechtste	   resultaat	   vervalt.	  Uitgezonderd	   is	   de	   eendaagse	   fond.	   Indien	  op	  de	  
eendaagse	  fond	  een	  vlucht	  wordt	  afgelast	  vervalt	  niet	  het	  slechtste	  resultaat.	  	  
Het	  generaal	  kampioenschap	  van	  de	  CCU	   is	  de	   som	  van	  de	  punten	  zoals	  die	  	  	  	  	  
zijn	  behaald	  op	  alle	  vluchten	   in	  de	  verschillende	  onderdelen.	  Hierbij	   vervalt	  
dus	  	  	  niet	  het	  slechtste	  resultaat.	  
Het	  CCUden	  bestuur	  stelt	  het	  volgende	  voor:	  Indien	  bij	  een	  kampioenschap	  
onderdeel	  een	  vlucht	  wordt	  afgelast	  vervalt	  niet	  het	  slechtste	  resultaat.	  	  
Uitzondering	   blijft	   dat	   het	   duif	   kampioenschap	   marathon	   hier	   is	   van	  
toepassing	  het	  resultaat	  van	  drie	  vluchten.	  
Luut	   Terluin:	   Hoe	   is	   e.e.a.	   ontstaan.	   Bij	   klok	   uitval	   was	   de	   deelnemer	   niet	  
meteen	  uitgeschakeld	  voor	  een	  kampioenschap.	  
Nico	  Pronk:	  Klok	  uitval	  kan	  iedereen	  overkomen.	  
Er	   wordt	   gestemd	   en	   het	   voorstel	   wordt	   met	   algemene	   stemmen	  
aangenomen.	  
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9. Voorstellen	  verenigingen.	  

a. Brief	  voorstel	  P.D.V.Gemert.	  .	  Volgens	  het	  concept	  vliegprogramma	  komen	  er	  
twee	  aanlooproutes	  namelijk	  Asse-‐Zellik	  en	  Feluy	  en	  de	  aanlooproute	  Hannut	  
en	  Isnes.	  Er	  zal	  moeten	  worden	  gestemd	  voor	  welke	  aanloop	  route	  de	  CCUden	  
zal	  kiezen.	  Dus	  beslissing	  aan	  de	  vergadering.	  
Er	  is	  geen	  discussie	  en	  er	  wordt	  gestemd.	  63	  stemmen	  voor	  de	  lijn	  
Hannut-Isnes	  en	  15	  stemmen	  voor	  de	  lijn	  Asse-Zellik-Feluy.	  	  

b. Voorstel	  P.V.	  de	  Snelvliegers	  Boekel.	  	  
c. Voorstel	  1.	  Jonge	  duivenvluchten	  2015.	  

Volgens	  het	  concept	  vliegprogramma	  organiseert	  de	  afdeling	  op	  23	  juni	  een	  
africhting	  vlucht	  vanuit	  Tessenderlo.	  	  De	  CCUden	  zal	  dus	  in	  de	  weken	  
voorafgaand	  aan	  deze	  vlucht	  africhting	  vluchten	  moeten	  organiseren.	  	  
Ervaring	  leert	  dat	  er	  in	  het	  verleden	  weinig	  animo	  voor	  was.	  De	  CCUden	  zal	  
een	  container	  en	  een	  truck	  moeten	  huren	  van	  de	  afdeling.	  Bij	  een	  geringe	  
deelname	  zijn	  de	  kosten	  te	  hoog.	  Verder	  zijn	  de	  verenigingen	  vrij	  om	  zelf	  
eventueel	  met	  andere	  verenigingen	  africhting	  vluchten	  te	  organiseren.	  
Jan	  Wijnen:	  het	  huren	  van	  de	  container	  kost	  €	  175,00.	  Verder	  moet	  er	  een	  
truck	  worden	  gehuurd	  met	  chauffeur	  en	  convoyeur.	  De	  kosten	  worden	  dan	  bij	  
geringe	  deelname	  te	  groot.	  In	  het	  verleden	  was	  er	  voor	  dergelijke	  
africhtingsvluchten	  weinig	  animo.	  
Luut	  Terluin:voorstel	  is	  een	  experiment	  voor	  3	  africhtingsvluchten	  voor	  jonge	  
duiven.	  
Jan	  v.d.	  Berg:	  Het	  CC	  bestuur	  neemt	  de	  voorstellen	  van	  de	  verenigingen	  niet	  
serieus.	  Drie	  verenigingen	  stellen	  kortere	  africhtingsvluchten	  voor	  jonge	  
duiven	  voor.	  Het	  CC	  bestuur	  zegt	  te	  duur	  kan	  niet.	  Hij	  weet	  wel	  een	  
vrachtwagen	  te	  huren.	  
Evert	  Diepeveen:	  Er	  zijn	  teveel	  verliezen	  met	  de	  jonge	  duiven.	  Door	  meer	  
africhtingsvluchten	  wellicht	  minder	  verliezen.	  Waarom	  geen	  experiment	  voor	  
3	  africhtingsvluchten?	  
Jan	  v.d.	  berg:	  belang	  jonge	  duiven	  staat	  voorop.	  
Jan	  Wijnen:	  iedere	  vereniging	  staat	  vrij	  om	  africhtingsvluchten	  te	  
organiseren.	  
Lambert	  Kuijpers:	  Wat	  zijn	  de	  kosten?	  Hoeveel	  mag	  het	  de	  CCUden	  kosten?	  
Evert	  Diepeveen:	  Het	  is	  een	  experiment.	  
Na	  enige	  discussie	  over	  de	  kosten	  en	  mogelijkheden	  wordt	  er	  besloten	  een	  
commissie	  te	  vormen	  die	  e.e.a.	  zal	  onder	  zoeken.	  Jeffrey	  Voorn	  zal	  namens	  het	  
CC	  bestuur	  hierin	  zitting	  nemen.	  
Voorstel	  2.	  Onderzoek	  verluchting	  en	  klimaatbeheersing	  in	  een	  (nieuw)	  
aan	  te	  schaffen	  duivencontainerwagen.	  
Zoals	  in	  het	  voorstel	  aangegeven	  is	  dit	  een	  voorstel	  voor	  de	  afdeling.	  De	  
CCUden	  kan	  geen	  voorstellen	  doen	  naar	  de	  afdeling.	  De	  verenigingen	  moeten	  
het	  voorstel	  doen.	  
Jan	  Wijnen:	  CCUden	  kan	  geen	  voorstellen	  doen.	  Dit	  moet	  door	  de	  
verenigingen	  gebeuren.	  
Luut	  Terluin:	  Wij	  zoeken	  draagvlak	  binnen	  de	  CCUden.	  
Frans	  Maas:	  wat	  is	  het	  verschil	  tussen	  de	  CC	  Deurne	  en	  CCUden.	  De	  CC	  Deurne	  
doet	  wel	  een	  voorstel.	  
Evert	  Diepeveen:	  Wij	  willen	  voorstel	  doen	  met	  steun	  van	  de	  CCUden.	  
Jan	  v.d.	  berg:	  Voorstel	  moet	  op	  de	  afdelingsvergadering	  over	  gestemd	  
worden.	  Waarom	  hier	  een	  discussie?	  



	   5	  

Henk	  v.d.	  Heijden:	  voorstel	  met	  alle	  handtekeningen	  van	  de	  CCUden	  
verenigingen.	  
Evert	  Diepeveen:	  Dit	  is	  een	  experiment	  waar	  alle	  leden	  van	  de	  CCUden	  
voordeel	  mee	  kunnen	  hebben.	  Waarom	  wordt	  dit	  niet	  gedragen	  door	  de	  
CCUden.	  
Harrie	  Verstraten:	  In	  het	  verleden	  waren	  extra	  africhtingsvluchten	  voor	  de	  
CCUden.	  Dit	  mocht	  niet	  meer	  van	  andere	  CC’s	  er	  was	  teveel	  voordeel	  voor	  de	  
CCUden	  duiven.	  
Jan	  Wijnen	  sluit	  de	  discussie.	  Wij	  kunnen	  hier	  als	  CCUden	  geen	  voorstel	  aan	  
de	  afdeling	  doen.	  

d. Voorstel	  P.V.	  de	  Luchtbode	  Mill.	  	  
Voorstel	  1.	  Rekenwerk	  naar	  compuclub.	  
Wordt	  behandeld	  bij	  evaluatie	  rekenaar	  agenda	  punt	  5.	  
Er	  wordt	  nu	  gestemd	  over	  het	  voorstel.	  44	  stemmen	  voor	  Compuclub	  en	  34	  
stemmen	  voor	  eigen	  beheer.	  De	  uitslagen	  zullen	  worden	  berekend	  door	  de	  
Compuclub.	  
Voorstel	  2.	  Voorstel	  om	  middenlijn	  te	  vliegen.	  
Is	  een	  voorstel	  voor	  de	  afdelingsvergadering.	  Zie	  verder	  het	  voorstel	  van	  de	  
vereniging	  P.D.V.Gemert	  en	  het	  antwoord	  hierop.	  
Is	  behandeld	  bij	  voorstel	  Gemert.	  
Voorstel	  3.Gedegen	  africhting	  voor	  de	  jonge	  duiven.	  
Zie	  antwoord	  op	  voorstel	  1	  van	  de	  P.V.	  de	  Snelvliegers	  Boekel.	  
Is	  behandeld	  bij	  voorstel	  Boekel	  en	  word	  verder	  uitgewerkt.	  
Voorstel	  4.	  Het	  afschaffen	  van	  de	  midzomer	  vluchten	  voor	  oude	  duiven.	  
Beslissing	  aan	  de	  vergadering.	  
Jan	  v.d.	  Berg:	  bij	  onze	  vereniging	  komen	  wel	  veel	  duiven.	  
Luut	  Terluin:	  Wellicht	  een	  idee	  midzomer	  bij	  de	  midfondkampioenschap	  
betrekken.	  	  
Er	  wordt	  gestemd	  37	  stemmen	  voor	  afschaffing	  en	  41	  stemmen	  voor	  
handhaven.	  Midzomer	  kampioenschap	  blijft	  gehandhaafd.	  
Voorstel	  5.	  Alternatief	  voor	  een	  afgelaste	  vlucht.	  
Dit	  is	  een	  voorstel	  voor	  de	  afdelingsvergadering.	  
Nico	  Pronk:	  afgelopen	  seizoen	  was	  het	  zaterdag	  en	  zondag	  het	  weer	  slecht	  en	  
dinsdag	  en	  woensdag	  goed.	  Daarom	  dit	  voorstel	  als	  alternatief.	  
Jan	  Wijnen:	  moeilijk	  te	  realiseren.	  	  Voorstel	  ligt	  ook	  bij	  de	  afdeling.	  

e. Voorstel	  KE	  PV	  Welkom	  Uden.	  
Voorstel	  voor	  een	  vaste	  lijn	  en	  te	  kiezen	  voor	  de	  middenlijn.	  
Zie	  het	  antwoord	  op	  het	  voorstel	  van	  de	  vereniging	  P.D.V.Gemert.	  Het	  vliegen	  
vanaf	  de	  middenlijn	  is	  een	  voorstel	  voor	  de	  afdeling.	  .	  De	  CCUden	  kan	  geen	  
voorstellen	  doen	  naar	  de	  afdeling.	  De	  verenigingen	  moeten	  het	  voorstel	  doen.	  
Is	  behandeld	  bij	  het	  voorstel	  van	  Gemert.	  
Voorstel	  voor	  een	  gezamenlijke	  lossing	  van	  de	  duiven	  van	  de	  afdeling	  Oost	  
Brabant.	  
Dit	  is	  een	  voorstel	  voor	  de	  afdeling.	  .	  De	  CCUden	  kan	  geen	  voorstellen	  doen	  
naar	  de	  afdeling.	  De	  verenigingen	  moeten	  het	  voorstel	  doen.	  
Voorstel	  	  voor	  meer	  africhting	  vluchten	  bij	  de	  jonge	  duiven.	  
Zie	  antwoord	  bij	  voorstel	  van	  P.V.	  de	  Snelvliegers	  Boekel.	  
Is	  behandeld	  bij	  voorstel	  Boekel	  en	  wordt	  verder	  uitgewerkt.	  
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10. Vergader	  data	  2015.	  	  
Vergader	  data	  2015.	  Afhankelijk	  van	  de	  afdelingsvergadering.	  De	  voorjaars	  
vergadering	  	  op	  donderdag	  12	  maart	  in	  het	  lokaal	  van	  KE	  PV	  Welkom	  te	  Uden	  
en	  de	  najaarsvergadering	  op	  donderdag	  19	  november	  in	  het	  lokaal	  van	  P.D.V.	  
Gemert.	  
	  

11. Rondvraag.	  

Rob	  v.d.	  Pas:	  In	  de	  notulen	  staat	  dat	  het	  bestuur	  op	  de	  najaarsvergadering	  zou	  
terugkomen	  over	  de	  problematiek	  van	  de	  BGB	  prijzen	  op	  de	  vitessevluchten.	  
Dit	  is	  niet	  gebeurd.	  
Jan	  Wijnen:	  Wij	  hebben	  gezien	  dat	  dit	  vergeten	  is.	  Wij	  komen	  er	  op	  de	  
voorjaarsvergadering	  op	  terug.	  	  
	  
Jan	  v.d.	  Berg:	  P.V.	  Welkom	  heeft	  bericht	  gehad	  dat	  de	  vereniging	  de	  beste	  club	  
van	  Nederland	  is.	  	  
Jan	  Wijnen:	  Ik	  denk	  namens	  de	  hele	  CCUden	  een	  welgemeend	  proficiat!	  
	  
Evert	  Diepeveen;	  Waarom	  geen	  pauze?	  
Brief	  van	  de	  CC	  Deurne:	  waarom	  niet	  behandeld	  op	  de	  CC	  vergadering	  en	  
waarom	  niet	  op	  de	  agenda	  gezet.	  Hij	  vraagt	  een	  peiling	  hoe	  de	  andere	  
verenigingen	  er	  over	  denken.	  	  Voor	  2	  rayons	  op	  de	  eendag	  fond	  zijn	  6	  van	  de	  8	  
verenigingen	  voor	  en	  voor	  4	  rayons	  op	  de	  jonge	  duiven	  fond	  zijn	  alle	  
verenigingen	  voor.	  
	  
Vincent	  Hoogerwerf:	  Welke	  peildatum	  voor	  het	  aantal	  stemmen	  op	  de	  
vergadering.	  	  
Jan	  Wijnen:	  peildatum	  is	  1	  februari.	  Het	  juiste	  aantal	  leden	  staat	  in	  het	  
jaarboek.	  
	  
Luut	  Terluin:	  Hij	  vraagt	  een	  ander	  vergaderschema.	  Zijn	  idee	  is	  te	  vergaderen	  
voor	  de	  datum	  dat	  de	  voorstellen	  aan	  de	  afdeling	  moeten	  worden	  gedaan.	  Het	  
is	  dan	  mogelijk	  om	  met	  de	  verenigingen	  van	  de	  CC	  gezamenlijk	  voorstellen	  in	  
te	  dienen.	  
Jan	  Wijnen:	  is	  moeilijk	  te	  realiseren.	  De	  voorlopige	  agenda	  moet	  tijdig	  de	  deur	  
uit	  en	  dan	  zou	  de	  voorbereiding	  al	  tijdens	  het	  lopende	  seizoen	  moeten	  
beginnen.	  
Luut	  Terluin:	  het	  is	  maar	  4	  dagen	  moet	  kunnen.	  
	  

12. Sluiting.	  
	  Jan	  Wijnen	  sluit	  de	  vergadering	  met	  de	  mededeling	  dat	  hij	  zich	  niet	  
herkiesbaar	  stelt	  als	  voorzitter.	  	  
Hij	  wenst	  een	  ieder	  een	  goed	  winterseizoen	  en	  hoopt	  op	  een	  grote	  deelname	  
aan	  de	  CCUden	  tentoonstelling.	  


