Concours Commissie Uden
`Secretaris” Dionys Hoevenaars
Crocusstraat 7 5402 ZH Uden
Telefoon: 06-22747585 of 0413-255564
Email ccuden.secretaris@gmail.com
NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN
gehouden op donderdag 17 November 2016, om 20:00 uur,
in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert, Sportlaan 25 te Gemert.
Aanwezig: de bestuursleden; Jan van de Berg, Vincent Hoogerwerf en Jan van der Putten.
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 van de Berg opent de vergadering en namens het bestuur heet hij
iedereen welkom. Ook meldt hij dat hij op dat moment geen notulist heeft en hij wil de
vergadering vragen of hij deze mag opnemen zodat daar later de notulen van gemaakt
kunnen worden. De vergadering stemt hiermee in, als de opnames maar niet tegen ze
gebruikt wordt, maar de opname zal alleen gebuikt worden voor het maken van de
notulen. De voorzitter kijkt terug naar het vliegseizoen 2016 en constateert dat het een
moeizaam jaar is geweest. Zowel met de oude en jonge duiven zijn er grote verliezen
geleden. De trend is dat dit elk jaar erger wordt maar stelt ook vast dat we het weer niet
onder controle hebben en gaan ervan uit dat iedereen zijn best doet om toch mooie
concoursen te krijgen.
Hij wenst iedereen een prettige vergadering.

2.

Notulen van de vergadering van 10 maart 2016.
Afgevaardigde vraagt of de tentoonstelling i.v.m. de vogelgriep wel door kan gaan.
Voorzitter meldt dat we hier op in zullen gaan bij punt 8 van de agenda. Verder zijn er
geen op of aanmerkingen op de notulen en worden goedgekeurd door de vergadering.
De voorzitter bedankt de secretaris voor dit verslag.

3.

Mededelingen.
Geen extra mededelingen.

4.

Ingekomen stukken. ( dit zijn brieven en e-mails).
1. Brief Veghel (ophalen van de duiven in Veghel)
a. Veghel heeft een brief geschreven naar de afdeling met het verzoek of de
duiven voor de midfond weer opgehaald kunnen worden bij de Vereniging in
Veghel. Afdeling 3 heeft hierop gereageerd dat dit niet tot de mogelijkheden
behoord, ondanks het feit dat Veghel de Afdeling de garantie heeft gegeven
het aantal (120 duiven) te garanderen. Veghel heeft verweer hierop
aangeschreven en het is nu afwachten hoe de Afdeling 3 hierop zal reageren.
2. Brief Herpen (overgang van de leden naar andere vereniging)
a. Voorzitter leest de gehele gevoerde correspondentie voor die gevoerd is
tussen Afdeling 3, CC Uden en CC Oss.
b. In overleg met de vergadering wordt er besloten om de leden van Herpen,
die dit willen, een overgang te verlenen naar de CC Oss onder de volgende
voorwaarden:
i. Leden die naar Oss willen hebben eenmalig de keuze en worden
volwaardig lid van CC Oss
ii. Huidige Splijtleden blijven Splijtleden met uitzondering van de heer
Tielemans uit Schaik. Zijn vereniging is destijds ook opgeheven
iii. Geen verandering van het werkgebied CC Uden en CC Oss
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iv. Eventuele nieuwe leden worden lid van een vereniging in het
werkgebied waar ze zich vestigen
v. Het bovenstaande is uitsluitend van toepassing bij opheffing van een
vereniging
vi. Beide CC's, en dit geldt ook voor de toekomst, dienen akkoord te zijn.
3. Brief Afdeling 3 (Werkgebieden etc)
a. Voorzitter geeft kort weer wat het betreft. CC Eindhoven heeft alle CC’s
binnen de Afdeling 3 benaderd om een plan door te spreken wat gemaakt is
door de CC Eindhoven. Dit plan gaat in het kort over: Alternatief
vliegprogramma, voordelen hiervan en wat het zou betekenen voor de
liefhebbers en Afdeling in het algemeen. CC Uden bestuur is van mening dat
dit een proces is wat niet zuiver wordt gespeeld naar de Afdeling 3 toe en dat
het eens helder moet zijn dat we toch steeds meer de weg van de NPO gaan
volgen. Dit is dan ook de reden dat het CC Uden bestuur niet zal ingaan op het
verzoek van de CC Eindhoven. De voorzitter geeft wel aan dat, indien er
verenigingen zijn die hier naar toe willen, ze daar uiteraard vrij in zijn. De
vergadering bekrachtigt de stelling van het CC Uden bestuur en wordt er
besloten hier niet aan deel te nemen. De Secretaris van de CC Uden zal dit
bevestigen aan de CC Eindhoven.

5.

Compuclub
De Voorzitter geeft het woord aan Vincent Hoogerwerf om dit punt met de vergadering
te bespreken.
Vincent schetst de evaluatie die hij heeft gemaakt aangaande de samenwerking tussen
Compuclub, CC Uden en haar aangesloten Verenigingen.
De evaluatie luidt:
i.
62 Gehouden vluchten
ii.
17 Vluchten hiervan was iets mis mee aangaande de Uitslag, berekening BGB 1
en 2, verkeerde D en W bestanden, verkeerde Coördinaten, verkeerde lostijden,
verkeerde lidnummers doorgeven waardoor de BGB prijzen niet goed werden
doorberekend.
iii.
In totaliteit mogen we niet ontevreden zijn. 72% van de vluchten zijn wel goed
verlopen. Uiteraard moeten we ernaar streven dit volgend jaar, met elkaar, beter
te doen.
iv.
Bijgesloten de evaluatie
De heer H. Verstraaten (Zeeland) geeft aan nog geen afrekening te hebben mogen
ontvangen van de CC en Compuclub. Of dit correct is. Vincent zal dit aangeven bij Jeffrey
Voorn (Penningmeester CC Uden).
Tevens wordt er opgemerkt dat niet ieder lid een kampioenenboekje heeft gehad. Alleen
de personen die ingekorfd hebben. Dit klopt bevestigt Vincent want die hebben er ook
voor betaald. Er wordt afgesproken dat ieder lid van de CC Uden volgend jaar een
Kampioenboekje zal ontvangen.
De heer R. van der Pas (Veghel) vraagt of de Kampioenschappen wel kloppen. Hij ziet
namelijk dat voor de Generale in het Rayon de Midfondvluchten mee worden gerekend.
Dit is niet correct omdat het CC Vluchten zijn. Vincent meldt dat hij aan de
kampioenschappen niets heeft veranderd, maar er volgend jaar zeker op zal letten.

6.

Verslag kascontrolecommissie verslagjaar 2015
Kascontrole over het verslagjaar 2015 is afgerond en ieder heeft het verslag hiervan
ontvangen.
De vergadering dechargeert de Penningmeester voor dit verslagjaar.
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De controlecommissie voor het verslagjaar van 2016 zal bestaan uit de verenigingen van
Veghel en Gemert.
7.

Evaluatie Kampioenendag
De voorzitter meldt dat we op 12 november jl. onze Kampioenen van de CC Uden op een
waardige manier gehuldigd hebben en bedankt een ieder die zich hiervoor heeft
ingespannen. Het was een zeer gezellige middag, voldoende mensen (25 meer dan in
2015), voldoende en lekker eten en een perfecte locatie. Hij vindt het jammer dat de
duivenbonnen minder opgebracht hebben dan het jaar ervoor. Wat hem nog meer
zorgen baarde was dat goede liefhebbers geen bon meer willen schenken voor de CC
Uden omdat ze vinden dat er te weinig op geboden wordt. De voorzitter benadrukt dat
we deze financiële steun juist nodig hebben om dit soort huldigingen te kunnen
financieren en hoopt dat dit volgend jaar weer beter zal zijn.
Vanuit de vergadering werd ook even stilgestaan bij deze huldiging en kwam het
voorstel om wellicht de Kampioenen iets meer aandacht te geven. Het ging nu erg snel,
paar resultaten werden er besproken. Misschien is het een idee om volgend jaar met een
scherm te werken waar de resultaten opstaan. Hierdoor kan iedereen het zien en hoef je
idd niet alles meer voor te lezen. Dit wordt meegenomen door de BGB als punt ter
verbetering. Ook de vergadering was van mening dat het een zeer geslaagde dag was.

8.

CC Uden Tentoonstelling
Vanuit de voorjaarsvergadering van 10 maart 2016 heeft het bestuur de opdracht
ontvangen om te kijken of er een norm gesteld kan worden, waaraan voldoen moet
worden, om de CC Tentoonstelling te mogen organiseren en de hiervoor gestelde
bijdrage van de CC Uden te kunnen ontvangen.
Het bestuur heeft hierover gesproken en wil de norm vaststellen op 15 leden die mee
dienen te doen buiten de leden om van de organiserende vereniging.
De vergadering discuseert hierover en komt niet tot een overeenstemming aangaande de
door het bestuur gestelde norm. Het voorstel vanuit de vergadering (Boekel) is om hier
een staffel voor te maken gekoppeld aan het bedrag wat nu uitgekeerd wordt. Hierdoor
kan er altijd een CC Tentoonstelling gehouden worden.
Het bestuur zal dit uitwerken en in de voorjaarsvergadering op de agenda zetten.

9.

Voorstellen Verenigingen
Het CC Uden bestuur heeft van 2 Verenigingen voorstellen mogen ontvangen. Dit zijn:
1. PDV Gemert
a. Dit voorstel is om de Kampioenschappen van de CC Uden weer terug te
brengen naar 1:4 in plaats van 1:3
i. Dit voorstel is door de vergadering afgestemd met 1 stem voor en 7
tegen.
b. Dit voorstel is, indien voorstel 1 wordt afgewezen, toch de Vitesse en
Midfond 1:3 te houden en de fondvluchten 1:4 te vervliegen
i. Dit voorstel is door de vergadering afgestemd met 1 stem voor en 7
tegen.
2. PV de Luchtbode
a. Dit voorstel betrof een herindeling van de Rayons binnen de CC Uden op
Coördinaat en niet op basis van welke vereniging een liefhebber lid is.
i. Het voorstel zoals het er nu ligt is te onduidelijk om hierover een
stemming te vragen aan de vergadering. Uiteindelijk krijgt het CC
Uden bestuur de opdracht van de vergadering om, in het kader van
“Eerlijk” spel een plan uit te werken waarin duidelijk staat
omschreven hoe de rayons er dan uit komen te zien. CC Uden bestuur
zal dit uitwerken en in het voorjaar op de agenda plaatsen.
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10.

Vergaderdata 2017.
Is afhankelijk van de Afdelingsvergadering.

11.

Rondvraag.
Henk Hop:
`

Bij wie moeten we zijn als er een nieuw hok coördinaat geprikt dient te
worden?
Kan je Jan van de Berg voor benaderen
Namens de vereniging Herpen wordt de CC Uden bedankt voor het
plezier en de fijne samenwerking.

Luut Terluin: De CC Uden wordt door Luut op de hoogte gebracht van het feit dat De
Snel Vliegers Boekel eind 2017 op zal houden te bestaan. Er zijn momenteel nog 16
leden bij deze vereniging.
12.

Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen en hij wenst een ieder een goede voorbereiding op de
kweek toe en sluit de vergadering om 22.05
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