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Concours	  Commissie	  Uden	  

Waarnemend	  secretaris	  Jan	  Geraets	  
Oliestaat	  24A	  
5361	  GN	  Grave	  
Telefoon:	  0486-‐471773	  
Email	  jan.geraets@wxs.nl	  
	  
	  
NOTULEN	  NAJAARSVERGADERING	  CCUDEN	  	  
 
gehouden	  op	  donderdag	  14	  november	  2013,	  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, 	  
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	  Trouwe	  Duif,	  P.V.	  de	  
Suizende	  Vleugels.	  Afwezig	  P.V.	  de	  Zwaluw.	  
	  

1. Opening.	  
De voorzitter Jan Wijnen opent de vergadering op de volgende wijze. 
 
Sportvrienden, dame en heren, 
Welkom op deze najaarsvergadering. Een seizoen is weer ten einde en nu rest ons 
nog de winterse activiteiten, zoals kampioenenhuldigingen en mogelijk 
tentoonstellingen. Het seizoen 2013 was een moeilijk seizoen. In het begin was het 
te koud, waardoor de start enkele weken werd uitgesteld. Dit had ook weer de 
nodige aanpassingen van het programma tot gevolg. Ook later in het seizoen 
moeilijke omstandigheden en vluchten die afgelast werden of uitgesteld. Vooral de 
jonge duiven hadden een moeilijk seizoen met vele verliezen. Niet alleen op de 
wedvluchten maar zeker ook aan huis en met de opleer vluchten gingen heel veel 
jonge duiven verloren. Helaas kan niemand  zeggen of aantonen waar het aan ligt. 
De WOWD heeft inmiddels een aantal onderzoeken gedaan, voor wat betreft 
mandbezetting, om te kijken wat de beste bezetting is in relatie tot het drinkgedrag 
van de jonge duiven. Hopelijk komt daar iets duidelijk positiefs naar voren, wat we 
dan in de toekomst kunnen gaan toepassen. Een ander item wat op dit ogenblik erg 
speelt zijn de doping perikelen met name in België. Laten wij hopen dat we daar in 
onze mooie CCUden ook in de toekomst niet mee geconfronteerd worden. Een 
ander probleem is fraude. In het seizoen werden wij landelijk geconfronteerd met 
een fraude geval. Het maakt nogmaals duidelijk dat we in onze verenigingen de 
vinger aan de pols moeten houden en er voor moeten zorgen dat er steeds 
voldoende liefhebbers zijn om in te korven. Ook dat er voldoende mensen zijn die 
kunnen omgaan met het hele computer gebeuren. Ook in onze CCUden voldoen 
soms verenigingen niet aan het vereiste aantal deelnemers van 5. Dit kan en mag 
niet en je moet dit als vereniging ook niet willen. 
Binnen de afdeling zijn er de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten 
geweest om over vliegprogramma’s te praten. Intensieve gesprekken met alle CC’s 
en samenspelen leverden het vliegprogramma op wat u als verenigingen hebt 
toegezonden gekregen. Voorop moet staan dat de spelvreugde in alle regio’s groot 
moet zijn. Laat dat ook de drijfveer zijn van uw stemgedrag, en niet de afweging 
van hoe of waar zit ik of wij het beste! 
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Helaas zijn ons deze periode een aantal sportvrienden ontvallen. Met name Toon 
Vloet Mill, Jo Cornelissen Mill, Theo Ermers Zeeland, Piet Janssen Odiliapeel en 
Tiny Goossens Uden. Laten wij hen en de anderen, waarvan we de naam niet 
weten in stilte gedenken. 
Hiermee is de vergadering geopend. 
 

2. Notulen	  van	  de	  vergadering	  van	  14	  maart	  2013.	  
Deze	  worden	  zonder	  op	  of	  aanmerkingen	  goedgekeurd.	  
	  

3. Mededelingen.	  Zie	  ingekomen	  stukken.	  

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

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

b. Uitnodiging	  van	  westelijke	  verenigingen	  voor	  een	  bijeenkomst	  in	  Rosmalen	  
en	  verslag	  van	  deze	  bijeenkomsten.	  

c. Voorstellen	  van	  de	  verenigingen	  die	  worden	  behandeld	  onder	  punt	  9.	  

5. Rekenaar.	  	  	  
Bij	  dit	  agenda	  punt	  wordt	  de	  vergadering	  voor	  gezeten	  door	  Jan	  Geraets.	  
Zoals	  bekend	  stopt	  Mariska	  v.d.	  Vossenberg.	  	  

	  	  	  	  	  	  Het	  CCUden	  bestuur	  heeft	  een	  offerte	  aangevraagd	  bij	  de	  Compuclub.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  (bijgevoegd)	  
	  	  	  	  	  	  Offerte	  Betsie	  Wijnen	  de	  Groot.	  (bijgevoegd)	  
	  	  	  	  	  	  Jan	  Geraets	  geeft	  uitleg	  over	  de	  offerte	  van	  Betsie	  Wijnen	  de	  Groot.	  Hierover	  	  
	  	  	  	  	  	  zijn	  verder	  geen	  vragen.	  	  

Na	  de	  ontvangen	  offerte	  van	  de	  compuclub	  zijn	  nog	  nadere	  vragen	  gesteld	  aan	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  de	  compuclub.	  De	  antwoorden	  op	  deze	  vragen	  zijn	  niet	  doorgestuurd	  naar	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  verenigingen.	  	  Jan	  Geraets	  geeft	  hierover	  uitleg	  en	  maakt	  een	  vergelijk	  met	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  offerte	  van	  Betsie	  Wijnen.	  
	  	  	  	  	  	  Hieronder	  een	  overzicht	  van	  het	  vergelijk:	  

Offerte	  Betsie	  Wijnen	  de	  Groot	  zie	  offerte	  

Offerte	  compuclub:	  
Rekengeld	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  0,016	  
Prestatie	  overzicht	  	  	  	  	   	   	   	   	  0,005	  
Plaatsing	  site	  indien	  per	  vlucht	  	  
12,50	  *60	  vluchten	  gedeeld	  door	  80.000	  duiven	  	  	  	  0,009	  
Totaal	  	   	   	   	   	   	   0,03	  per	  duif	  
Indien	  plaatsing	  per	  uitslag	  12,50	  is	  	  dan	  
0,019	  extra	  en	  per	  duif	  0,041	  afgerond	  0,04	  
uitslag	  0,05	  per	  A4	  pagina	  70	  prijzen	  per	  pagina.	  
1200	  duiven	  gedeeld	  3	  =	  400	  prijzen.	  5,7	  bladzijde	  2	  extra	  voor	  mededeling	  e.d.	  
8	  pagina’s	  0,05	  	  =	  40	  cent	  
bundelen	  10	  cent	  
opmaak	  10	  cent	  
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uitslag	  	  60	  cent	  
daarbij	  betaalstaat	  per	  vereniging	  15	  cent	  	  en	  per	  liefhebber	  ook	  15	  cent	  (is	  niet	  
nodig)	  
bezorgen	  10	  euro	  per	  bezorg	  adres	  	  

	  
kampioenschap	  boekje	  voor	  rekening	  CCUden.	  Nu	  ook	  al.	  Bij	  Mariska	  2,50	  per	  
boekje	  

	  
voordeel	  Betsie	  Wijnen	  de	  Groot	  
Alles	  in	  eigen	  beheer.	  
Nadeel:	  
Niet	  landelijk	  op	  een	  site.	  

	  
Voordeel	  compu	  club	  
Plaatsing	  op	  een	  site	  die	  landelijke	  wordt	  bekeken.	  
Nadeel:	  
Er	  moet	  een	  concourspenningmeester	  komen.	  Die	  de	  afrekeningen	  naar	  de	  
verenigingen	  verzorgt.	  Dit	  moet	  ook	  het	  afhaaladres	  zijn.	  Kan	  volgens	  mij	  ook	  bij	  
de	  verenigingen	  bezorgt	  worden	  maar	  dan	  10	  euro	  per	  wedvlucht	  voor	  de	  
vereniging	  extra.	  	  
De	  concourspenningmeester	  moet	  ook	  bundelen	  per	  vereniging.	  

	  	  	  	  	  	  Indien	  geen	  vrijwilliger	  dan	  betalen.	  	  
	   	  

Na	  deze	  uitleg	  door	  Jan	  Geraets	  komen	  vragen	  waarom	  de	  laatste	  gegevens	  niet	  	  
	   bekend	  zijn	  bij	  de	  verenigingen.	  J.G.	  :pas	  dit	  weekend	  deze	  laatste	  gegevens	  	  
	   ontvangen	  en	  verzuimd	  heeft	  dit	  door	  te	  sturen	  naar	  de	  verenigingen.	  	  

Er	  ontstaat	  een	  discussie	  wel	  of	  niet	  verplichte	  uitslag.	  Er	  worden	  motieven	  
aangedragen	  	  waarom	  geen	  verplichte	  uitslag	  en	  waarom	  wel.	  Ouderen	  hebben	  
vaak	  geen	  computer	  en	  deze	  willen	  een	  uitslag.	  Men	  kan	  ook	  de	  uitslagen	  in	  de	  
vereniging	  printen.	  Frans	  Maas	  P.V.	  Gemert	  is	  voor	  compuclub:	  dit	  is	  een	  
professionele	  organisatie	  die	  waarschijnlijk	  in	  de	  lengte	  van	  jaren	  zal	  bestaan.	  	  Bij	  
een	  eigen	  rekenaar	  moeten	  wij	  misschien	  	  al	  weer	  vrij	  snel	  op	  zoek	  naar	  een	  
andere	  rekenaar.	  J.v.d.	  Berg	  P.V.	  Welkom:	  de	  meerderheid	  van	  onze	  leden	  is	  ook	  
voor	  compuclub.	  Jan	  G.	  benadrukt	  nogmaals	  dat	  er	  een	  concours	  penningmeester	  
moet	  komen	  en	  de	  verenigingen	  niet	  alles	  aan	  het	  bestuur	  kunnen	  over	  laten.	  Na	  
nog	  enige	  discussie	  over	  de	  kosten	  en	  kosten	  van	  de	  uitslag	  wordt	  het	  volgende	  
besloten:	  Jan	  G	  zal	  nog	  naderde	  informatie	  vragen	  bij	  compuclub	  en	  wel	  de	  
volgende: 	  
Als	  de	  uitslag	  niet	  verplicht	  is	  b.v.	  25%	  van	  de	  deelnemers	  willen	  een	  uitslag	  en	  
de	  rest	  niet.	  	  Wat	  zijn	  dan	  de	  kosten	  van	  de	  uitslag?	  
Het	  plaatsen	  op	  de	  site	  van	  de	  compuclub	  zijn	  daar	  kosten	  aan	  verbonden?	  
Het	  plaatsen	  van	  de	  uitslag	  op	  de	  site	  van	  de	  CCUden	  zijn	  de	  kosten	  dan	  per	  
wedvlucht	  of	  per	  uitslag?	  
Wanneer	  wordt	  de	  uitslag	  bezorgd?	  
Er	  is	  een	  udv	  bestand	  met	  de	  controle	  getallen.	  Worden	  deze	  vergeleken	  door	  de	  
compuclub?	  
Verder	  wordt	  er	  besloten	  dat	  de	  verenigingen	  voor	  1	  januari	  2014	  per	  mail	  zullen	  
antwoorden	  wat	  hun	  voorkeur	  is	  offerte	  Betsie	  Wijnen	  de	  Groot	  of	  compuclub.	  
Indien	  de	  meerderheid	  voor	  compuclub	  is	  dan	  	  uitslag	  verplicht	  of	  niet	  verplicht.	  
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6. Kampioenen	  huldiging	  op	  zaterdag	  30	  november	  2013.	  

Jan	  Wijnen	  leest	  het	  programma	  voor	  en	  deelt	  mee	  dat	  er	  123	  mensen	  zich	  
hebben	  opgegeven	  voor	  deze	  middag.	  
	  

7. CCUden	  tentoonstelling	  in	  Gemert.	  Zaterdag	  14	  december	  2013.	  Inzetten	  
vrijdag	  13	  december.	  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	  dan	  vorig	  jaar.	  Toen	  waren	  er	  10	  deelnemers	  vanuit	  de	  
CCUden.	  Het	  betreft	  een	  viertallen	  show.	  

	  
8. Commissie	  voor	  meer	  financiële	  armslag.	  Hiervoor	  zijn	  slechts	  2	  opgaven	  

namelijk	  van	  P.V.	  Welkom	  en	  P.V.	  Ons	  Genoegen.	  	  
Twee	  aanmeldingen	  is	  wel	  weinig	  om	  een	  commissie	  te	  vormen.	  Jammer!	  Jan	  
Wijnen	  vraagt	  nadrukkelijk	  of	  de	  verenigingen	  uit	  willen	  zien	  naar	  kandidaten	  
die	  tot	  deze	  commissie	  willen	  toetreden.	  

	  
9. Voorstellen	  verenigingen.	  

a. Voorstel	  P.V.	  de	  Eendracht	  Veghel	  

Voorstel	  	  1:	  

Wij	  stellen	  u	  voor	  om	  de	  vitessevluchten,	  welke	  staan	  gepland	  voor	  3	  mei,	  10	  
mei,	  17	  mei	  en	  31	  mei	  2014	  in	  het	  concept-vliegprogramma	  2014	  van	  de	  
afdeling,	  niet	  te	  tellen	  voor	  de	  kampioenschappen	  van	  de	  CCU	  en	  deze	  vluchten	  
aan	  te	  merken	  als	  africhtingsvluchten.	  	  
Dit	  dus	  conform	  de	  afspraken	  zoals	  deze	  ook	  voor	  het	  vliegprogramma	  2013	  
zijn	  gemaakt.	  
Voorstel	  	  2:	  
Wij	  stellen	  u	  voor	  om	  de	  levensmiddelenpakketten	  welke	  worden	  vervlogen	  	  in	  
het	  kader	  van	  de	  BGB-1	  en	  BGB-2	  naar	  evenredigheid	  te	  vervliegen	  over	  de	  
Midfond,	  de	  Eendaagse	  fond	  de	  Marathon,	  de	  Jonge	  duiven	  én	  de	  
Vitessevluchten.	  
Wellicht	  dat	  de	  deelname	  aan	  de	  BGB	  hierdoor	  een	  positieve	  impuls	  krijgt.	  
Voorstel	  1:	  op	  de	  afdelingsvergadering	  moet	  er	  gestemd	  worden	  of	  dit	  een	  
zaterdagvlucht	  is	  of	  een	  midweekvlucht.	  Indien	  een	  zaterdagvlucht	  dan	  komt	  
deze	  vlucht	  niet	  voor	  kampioenschappen	  in	  aanmerking	  is	  op	  de	  
voorjaarsvergadering	  van	  14	  maart	  2013	  besloten.	  
Voorstel	  2:	  Dit	  wordt	  in	  overweging	  gegeven	  aan	  de	  BGB	  commissie.	  Jan	  v.d.	  
Berg	  P.V.	  Welkom	  is	  voorstander	  mits	  dit	  niet	  ten	  koste	  gaat	  van	  het	  
prijzenpakket	  op	  de	  andere	  vluchten.	  Er	  wordt	  bij	  de	  verenigingen	  gepeild	  of	  
er	  BGB	  prijzen	  vervlogen	  moeten	  worden	  op	  de	  vitesse	  vluchten.	  6	  
verenigingen	  zijn	  voorstander	  van	  BGB	  prijzen	  op	  de	  vitesse	  vluchten.	  Dit	  zal	  
als	  aanbeveling	  aan	  de	  BGB	  club	  worden	  medegedeeld.	  
	  

b. Voorstel	  Luchtbode	  Mill:	  
	  	  wij	  stellen	  voor	  het	  midzomer	  kampioenschap	  af	  te	  schaffen.	  
	  	  Motivatie:	  weinig	  deelname	  zowel	  duiven	  als	  inkorvende	  liefhebbers.	  Dit	  niet	  	  	  	  	  	  	  	  
alleen	  dit	  seizoen	  maar	  ook	  de	  vorige	  seizoenen.	  
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Jan	  v.d.	  Berg	  is	  geen	  voorstander	  nog	  minder	  duiven.	  Er	  wordt	  over	  gestemd	  
35	  voor	  40	  tegen.	  Het	  voorstel	  is	  verworpen.	  De	  midzomervluchten	  blijven	  
een	  kampioenschap.	  

c. Voorstel	  Welkom	  Uden	  
graag	  zouden	  wij	  zien	  dat	  als	  er	  een	  vlucht	  bij	  de	  dagfond	  uitvalt	  
de	  rest	  van	  de	  vluchten	  allemaal	  mee	  tellen	  voor	  de	  kampioenschappen	  
zowel	  hok	  /	  onaangewezen	  /	  aangewezen	  en	  duif.	  	  
voorbeeld	  van	  afgelopen	  jaar:Bourges	  vervalt.	  
Nu	  worden	  de	  kampioenschappen	  berekend	  over	  de	  overgebleven	  
vluchten	  dus	  het	  slechtste	  resultaat	  valt	  van	  de	  overige	  4	  dagfondvluchten.	  
Dus	  krijgt	  men	  een	  kampioenschap	  over	  3	  vluchten......	  	  
Graag	  zouden	  wij	  dit	  anders	  zien.	  
als	  er	  dus	  een	  vlucht	  afvalt	  de	  andere	  4	  dagfondvluchten	  laten	  tellen	  voor	  de	  
kampioenschappen.	  
Hier	  een	  discussie	  waarom	  alleen	  de	  eendagfond.	  Midzomer	  telt	  ook	  maar	  4	  
vluchten	  dit	  is	  ook	  van	  toepassing	  bij	  vitesse	  2	  	  Eigenlijk	  is	  dit	  van	  toepassing	  
op	  alle	  kampioenschappen	  behalve	  de	  marathon	  vluchten.	  Er	  wordt	  gestemd	  
en	  het	  voorstel	  wordt	  aangenomen	  59	  voor	  16	  tegen.	  
	  	  

10. Het	  concept	  vliegprogramma	  gaat	  uit	  van	  2	  aanlooproutes	  met	  de	  jonge	  
duiven.	  De	  CC’s	  hebben	  de	  keuze	  uit	  de	  “westelijke	  route”	  of	  “oostelijke	  route”	  
Zie	  voor	  de	  juiste	  vluchten	  het	  concept	  vliegprogramma	  van	  de	  afdeling	  Oost	  
Brabant.	  Het	  CCUden	  bestuur	  wilt	  hierover	  u	  mening	  horen	  of	  stemming	  
welke	  keuze	  de	  CCUden	  maakt.	  Verdere	  toelichting	  op	  de	  vergadering.	  
Jan	  v.d.	  Berg	  P.V.	  Welkom:	  Waarom	  2	  aanlooproutes.	  De	  “westelijke”	  CC’s	  
willen	  meer	  westelijk	  lossen	  de	  “oostelijke”	  CC’s	  meer	  oostelijk.	  Het	  
vliegprogramma	  is	  een	  compromis	  wat	  is	  over	  genomen	  door	  het	  bestuur	  
afdeling	  Oost	  Brabant.	  De	  meer	  kosten	  zullen	  na	  het	  eerste	  jaar	  bekeken	  
worden	  en	  zijn	  in	  het	  eerste	  jaar	  voor	  de	  afdeling!	  	  Het	  betreft	  8	  vluchten	  
waarvan	  met	  de	  jonge	  duiven	  de	  effectief	  eerste	  twee	  vluchten	  in	  groepen	  
worden	  gelost.	  Uit	  de	  vergadering:	  Het	  is	  niet	  goed	  voor	  de	  jonge	  duiven	  eerst	  
apart	  te	  lossen	  en	  dan	  met	  een	  grote	  groep	  gezamenlijk.	  Jan	  W.	  Wij	  kunnen	  
per	  groep	  lossen	  maar	  ook	  gezamenlijk..	  Evert	  Diepeveen	  is	  blij	  met	  deze	  
mogelijkheid.	  Verder	  zegt	  hij:	  wij	  kunnen	  wel	  willen	  maar	  wat	  willen	  de	  
anderen.	  Stel	  dat	  zwart	  zegt	  wij	  lossen	  met	  west	  wat	  dan?	  Na	  nog	  enige	  
discussie	  over	  de	  trek	  van	  de	  duiven	  wordt	  er	  gestemd	  34	  stemmen	  voor	  oost	  
en	  41	  stemmen	  voor	  west	  dus	  gaan	  wij	  voor	  deze	  8	  vluchten	  op	  de	  westelijke	  
toer.	  
Jan	  Wijnen	  zegt	  zeer	  teleurgesteld	  te	  zijn	  over	  de	  uitslag	  van	  de	  stemming.	  Dit	  
is	  niet	  in	  het	  belang	  voor	  de	  goede	  samenwerking	  binnen	  de	  CCUden.	  

	  
11. Vergader	  data	  2014.	  Voorjaarsvergadering	  donderdag	  13	  maart	  2014	  bij	  

P.V.	  Welkom	  Uden	  en	  de	  najaarsvergadering	  donderdag	  13	  november	  bij	  P.V.	  
Gemert.	  Let	  op	  deze	  datum	  is	  gewijzigd.	  
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12. Rondvraag.	  

Jan	  Wijnen:	  Zoals	  jullie	  wellicht	  hebben	  gelezen	  geven	  lossingplaatsen	  die	  
binnen	  een	  straal	  van	  50	  km	  	  liggen	  van	  vliegveld	  problemen	  en	  de	  Franse	  
regering	  heeft	  verboden	  dat	  er	  lossingen	  zijn	  op	  losplaatsen	  binnen	  deze	  
straal.	  Voor	  Oost	  Brabant	  betreft	  het	  Pithiviers	  en	  Orleans	  Saran.	  Er	  zal	  dus	  
moeten	  worden	  gekeken	  naar	  een	  alternatieve	  lossing	  plaats.	  
	  
Mario	  Lange:	  Zoals	  bekend	  heeft	  de	  vereniging	  De	  Trouwe	  Duif	  Schaijk	  te	  
weinig	  leden.	  De	  meeste	  leden	  zijn	  lid	  geworden	  van	  P.V.	  de	  Zwaluw	  Herpen.	  
Hij	  bedankt	  de	  verenigingen	  van	  de	  CCUden	  voor	  de	  samen	  werking.	  
	  
Luut	  Terluin:	  Hij	  wilt	  de	  bonnen	  verkoop	  voor	  de	  feestavond	  voor	  volgend	  
jaar	  organiseren	  zonder	  dat	  hij	  in	  een	  of	  andere	  commissie	  zitting	  neemt.	  	  
Verder	  vraagt	  hij	  of	  er	  al	  na	  gedacht	  is	  waar	  volgend	  jaar	  de	  feestmiddag	  
wordt	  georganiseerd.	  Jan	  Wijnen	  dat	  Stevens	  stopt	  is	  vers	  van	  de	  pers	  dus	  is	  
nog	  geen	  gelegenheid	  geweest	  hierover	  na	  te	  denken.	  Luut	  Terluin	  zegt	  dat	  
Boekel	  prachtige	  zalen	  heeft.	  	  
De	  oefenvluchten	  worden	  Nijvel.	  Is	  er	  inkorf	  gelegenheid	  binnen	  de	  CCUden.	  
Jan	  Wijnen	  	  Ja	  ieder	  CC	  krijg	  een	  inkorf	  gelegenheid.	  
	  
Bas	  Hartjens:	  Het	  melden	  op	  twee	  plaatsen	  voor	  de	  marathon	  vindt	  hij	  
overbodig.	  Hij	  is	  meldpost	  en	  ziet	  op	  internet	  dat	  er	  een	  duif	  in	  de	  vereniging	  
is	  geconstateerd.	  Deze	  liefhebber	  heeft	  eerst	  gemeld	  bij	  het	  nationaal	  inkorf	  
centrum.	  Dan	  moet	  hij	  deze	  duif	  melden	  in	  de	  CCUden	  terwijl	  iedereen	  weet	  
dat	  die	  duif	  geconstateerd	  is.	  Harry	  Steeghs	  van	  de	  controle	  commissie	  	  het	  
zijn	  2	  aparte	  concoursen.	  Frans	  Maas:	  Waarom	  dubbel	  melden?	  Jan	  W.	  het	  
meldsysteem	  zal	  nader	  worden	  bekeken	  en	  het	  bestuur	  komt	  er	  op	  de	  
voorjaarsvergadering	  op	  terug.	  
	  

13. Sluiting.	  
	  Jan	  Wijnen	  sluit	  de	  vergadering.	  Hij	  hoopt	  een	  ieder	  terug	  te	  zien	  op	  de	  
feestmiddag	  en	  bedankt	  iedereen	  voor	  de	  bijdrage	  aan	  deze	  vergadering.	  
Tevens	  wenst	  hij	  diegene	  die	  al	  vroeg	  gaan	  koppelen	  veel	  succes.	  
	  

 


