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 19 november 2015, om 20:00 uur,
in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert
Aanwezig: de bestuursleden; Jan Geraets, Harry Steeghs, 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.
Jan Geraets opent namens het bestuur de vergadering op de volgende wijze.
Sportvrienden, dames en heren, U allen mede namens het bestuur welkom.
Het seizoen 2015 is ten einde en langzaam gaan wij het seizoen 2016
voorbereiden.
Het seizoen 2015 was een lastig seizoen. De weersomstandigheden werkte
niet mee waardoor het voor de lossingverantwoordelijke weleens moeilijk
was om het juiste moment te kiezen. De lossingcommissie van de afdeling had
hierin niet altijd het geluk aan hun zijde.
Opvallend dit jaar maar niet voor het eerst de verliezen met de jonge duiven.
Vorig seizoen dachten wij het diepte punt te hebben bereikt maar helaas was
het dit jaar nog slechter. Weer vele verliezen. De oorzaak, jullie mogen het
zeggen ik weet het niet.
Deze vergadering zal gedeeltelijk in het teken staan van samenwerking met de
CC Midebo. Tevens zal er aanvulling in het bestuur moeten komen. Dit zijn wel
de belangrijkste punten van deze vergadering.
Voor het begin van deze vergadering wil ik stil ook staan bij die gene die ons
ontvallen zijn. Met name W. Suppers Ravenstein.
Ter nagedachtenis aan hem en andere ons ontvallen leden graag een minuut
stilte.
Ik wens u een prettige vergadering.
Hiermee is de vergadering geopend.

2.

Notulen van de vergadering van 12 maart 2015. Deze worden zonder op of
aanmerkingen goedgekeurd.
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3.

3A: Het CCUden bestuur heeft Jan Wijnen benoemd tot erelid van de CCUden.
De CC heeft nu 4 ereleden namelijk W. Verstraaten, C.v.d. Heuvel, H.v.d.Berg
en J. Wijnen.
De benoeming wordt met applaus begroet.
3B: André en Peter van der Heijden stoppen als meldpost voor de marathon
vluchten. Wie wilt deze functie overnemen?
Helaas nog geen kandidaten.

4.

Ingekomen stukken. ( dit zijn brieven en e-mails).
4A: Mails Cor Zwiers betreffende de berekening van het Vermeulen en van
Gerven klassement. (verenigingsklassement.). Uitleg op de vergadering.
Cor Zwiers heeft 2 mails verstuurd betreffende berekening Vermeulen en van
Gerven kampioenschap. Hij is van mening dat dit alleen over de
oorspronkelijke CC vluchten wordt vervlogen (midfond,eendag fond,
marathon, midzomer en midfond jong). Het CCUden bestuur heeft de
berekening over alle CC vluchten inclusief de vitesse vluchten. De tweede mail
geeft Cor aan dat de beslissing is aan de BGB commissie. Dit is inderdaad juist.
Met BGB commissie overleg gevoerd en de berekend blijft ook over de
CCUden vitesse vluchten.
4B: Mails overgang 2 leden van de vereniging Gemert naar de vereniging Beek
en Donk.
4C: Mails Oost Brabant. Deze zijn ook verstuurd naar de verenigingen.
5D: mail Pipa. Vraag bestanden van de CCUden voor het berekenen van
diverse klassementen. Mail retour dat de uitslagen van de CCUden worden
berekend door Compuclub.

5.

Voorstel tot samengaan met de CC Midebo. Zie bijlage.
Het voorstel wordt als volg gewijzigd: Is er de intentie tot samengaan met de
CC Midebo?
Indien akkoord dan zal er volgens het voorstel van P.V. Welkom Uden en P.V.
de Luchtbode Mill een commissie worden gevormd met bestuursleden van de
CCUden en CC Midebo die de plannen zal uitwerken met een inhoudelijk
voorstel.
Dit voorstel zal op een extra vergadering worden besproken en in stemming
worden gebracht.
5A: voorstel P.V. Welkom zie bovenstaande.
5B: voorstel 1 van P.V. de Luchtbode: Wordt door het bestuur ontraden.
Motivatie: een commissie met een afgevaardigde van alle verenigingen wordt
te groot en te omslachtig en zal de besluitvorming bemoeilijken.
Voorstel 2 van P.V. de Luchtbode Mill: Iedere vereniging is vrij om aansluiting
te zoeken bij een andere CC. Het bestuur CCUden zal geen negatief advies
geven. Tevens zal een vertrekkende vereniging zijn financiële deel kunnen
opeisen.
Voorstel 3 van P.V. de Luchtbode: is aan de commissie die eventuele
samenwerking op papier zet.
Jeffrey: Gisteren is er een vergadering geweest in de CC Midebo. Daarbij heeft
het voorstel om samenwerking met de CCUden geen meerderheid behaald.
Het voorstel hoeft dus in principe niet behandeld te worden. Het bestuur wil
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wel graag horen of er bij de CCUden verenigingen wel de intentie bestond
voor samenwerking.
Vincent Hoogerwerf: Vreemd dat het voorstel gewijzigd is in intentie tot
samenwerken.
Jeffrey: Dit is bewust aangepast het zou niet worden aangenomen omdat het
voorstel niet inhoudelijk was.
Lam Kuipers: Intentie blijft bestaan bij een beperkt aantal verenigingen van
de CC Midebo.
Jan Wijnen: volgens mij bij drie verenigingen van de Midebo.
Jeffrey: Dit is juist. Deze drie verenigingen willen wel lid worden van de
CCUden.
Jan v.d. Berg: Geen intentie voor deze drie verenigingen wel voor de hele CC
Midebo.
Frans Maas: vereniging Gemert heeft geen intentie tot samenwerken volgens
hem ook geen stemming noodzakelijk.
Evert Diepeveen: Wij moeten kijken naar de toekomst. Er zal in de toekomst
schaal vergroting noodzakelijk zijn Wij moeten ook naar ons zelf kijken.
Waarom willen wij dat niet. Jammer dat de verenigingen niet het vermogen
hebben om naar de toekomst te kijken en eigen belang opzij te zetten.
Jan v.d. Berg: er mag toch gekeken worden hoe een rayon wordt ingedeeld en
de kampioenschappen. Enz.
Evert Diepeveen: zeer teleurstellend dat er eerst gekeken wordt naar het
eigen belang. Als iedereen gaat kijken: wat is het gunstigste voor mij dan is
het algemeen belang de groter verliezer.
Vincent Hoogerwerf: wij kunnen toch wel stemmen.
Frans Maas: Stemmen niet noodzakelijk.
Jeffrey: bestuur had de intentie tot samen werking. Er volgt nog enige
discussie over het belang van de duivensport en de toekomst. Er wordt
uiteindelijk tocht gestemd om de voorkeuren van de verenigingen te horen.
De verenigingen P.V. Eendracht Veghel, Welkom Uden en P.V. de Zwaluw zijn
voor de intentie om samen te werken met de CC Midebo. De andere vijf
verenigingen zijn tegen samen werking.
Jan Geraets: e.e.a is duidelijk rayon 1 is voor en rayon 2 is tegen.
6.

Bestuur.
Jan Geraets is gestopt met de duivensport. Hij treedt af als bestuurslid en
secretaris. Jan Geraets zal de notulen van deze vergadering in orde maken en
het jaarverslag 2015.
Harry Steeghs stopt ook als bestuurslid. Hij zal stoppen met de
voorjaarsvergadering.
Er zal een bestuur moeten komen. Indien er geen kandidaten zijn zal uit
iedere vereniging van de CCUden een bestuurslid toe moeten treden tot het
CCUden bestuur. Dit bestuur zal onderling de taken moeten verdelen.
De vereniging P.V. de Snelvliegers Boekel heeft Jan van der Putten kandidaat
gesteld als bestuurslid van de CCUden. ( zie bijlage).
Voorstel Gemert betreffende verkiezing voorzitter. Zie artikel 9 van de
statuten.
Voor kandidaten zie statuten.
Jan van der Putten wordt per acclamatie gekozen in het CCUden bestuur.
Het bestuur moet uit vijf personen bestaan volgens de statuten. Er zijn na de
voorjaarsvergadering nu 2 bestuursleden over. Dat is gewoon te weinig.
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De suggestie wordt gewekt dat als er geen voltallig bestuur kan komen
moeten wij ( de verenigingen van de CCUden) de CC maar opheffen.
Jeffrey heeft 2 mensen van P.V. Welkom in zijn gedachte hij zal deze mensen
polsen om tot het CCUden bestuur toe te treden. Ook het verzoek nogmaals in
de verenigingen te kijken naar geschikte kandidaten.
Er wordt gevraagd om een deadline voor indienen van de kandidaten. Deze
deadline is 25 december 2015. Hiermee is de moeilijke discussie voor het
vinden van kandidaten voor het CCUden bestuur geëindigd.
7.

Evaluatie rekenwerk Compuclub.
Op de najaarsvergadering van 13 november 2014 is besloten om over te gaan
naar een professioneel rekenbureau in dit geval Compuclub.
Verder werd besloten dat er evaluatie zou komen op het einde van het
seizoen.
Allereerst wil ik opmerken dat als ik had geweten wat er op mij af zou komen
ik niet als contactpersoon was gaan optreden tussen het CCUden bestuur en
de Compuclub.
Compuclub wilde onze wensen op papier hebben en een duidelijke uitleg.
Alles moest worden gemaild in Word of Excel bestand.
Het berekenen van de uitslagen gaf geen problemen. De voorlopige uitslag
stond direct op de site van Compuclub en de definitieve uitslag was meestal
daags daarna gemaild.
De gedrukte uitslag bleek achteraf niet haalbaar. Er werden te weinig
uitslagen besteld waardoor de gedrukte uitslag te duur werd.
De problemen ontstonden bij het berekenen van de extra’s zoals BGB,
verenigingsklassement,keizer BGB.
Compuclub berekend alles automatisch en als iets eenmaal goed in het
programma stond dan was het oké. Toen er geen 100 of 200 prijzen waren
had het systeem weer een probleem. Dit werd keurig opgelost maar ik moest
wel alert blijven en dat was niet de bedoeling. Ook met wijzigingen van de
vluchtcodes had het systeem weleens problemen.
Resumé alles werd keurig netjes opgelost maar gaf mij wel extra
werkzaamheden die ik niet voorzien had.
Als laatste wil ik opmerken dat er ook extra werkzaamheden ontstonden
omdat de verenigingen de leden niet voldoende hadden ingelicht over de
werkzaamheden van Compuclub.
Het eerste jaar Compuclub zit erop en mijn opvolger zal het eenvoudiger
hebben omdat nu e.e.a goed in de systemen staat.
Er zijn vragen over de betaal staten. Wij hebben de rekeningen van de
Compuclub pas in november ontvangen. Deze zijn nu onderweg naar de
verenigingen. De verenigingen krijgen zo spoedig mogelijk bericht wat zij bij
moeten betalen of terug krijgen. (afhankelijk van betaald voorschot)

8.

Kampioenhuldiging van zaterdag 14 november 2015.
De feestmiddag was volgens mij wederom een succes. De opkomst was goed
100 personen. Dit was wel weer iets minder maar dit is ook een gevolg van de
omstandigheden waar de duivensport in verkeerd. Steeds minder leden en
dus ook minder mensen op de feestmiddag.
De organisatie was wederom in handen van de BGB commissie ( 3 personen)
en het bestuur ook 3 personen.
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Dit is toch wel weinig. Daarbij werden enkele ervaren krachten gemist die in
de voorgaande jaren een gedeelte van de organisatie op zich namen. Dit had
tot het gevolg dat wij voor enkele verrassingen kwamen te staan tijdens de
feestmiddag. Dit werd zoveel mogelijk tijdens de middag opgelost. Ten slot
een woord van dank aan de vereniging Gemert voor de gastvrijheid en het
werk wat zij gedaan hebben.
De vergadering was het eens dat het een gezellige middag was.
9.

CCUden tentoonstelling in Mill. Zaterdag 19 december 2015
Vincent Hoogerwerf: inschrijf formulieren zijn naar de secretarissen van de
verenigingen verstuurd. Hij hoopt op een grote deelname.

10.

Voorstellen verenigingen.
10A: Voorstel P.V. de Luchtbode Mill uit de voorjaarsvergadering om het
midzomerkampioenschap niet te laten gelden voor het
generaalkampioenschap. ( voorstel 10B aangenomen dus behandeling niet
nodig).
10B Voorstel 1 van P.V. de Snelvliegers. Afschaffing van de
midzomercompetitie. (Zie bijlage) Beslissing aan de vergadering.
Allereerst wordt voorstel 10B behandeld. Luut Terluin: Weinig deelname over
deze vier vluchten 327 duiven. Verder geen discussie. Er wordt gestemd 68
stemmen voor en 14 tegen het voorstel. De midzomervluchten komen te
vervallen.
10C: Voorstel 2 P.V. de Snelvliegers. De rayonindeling wijzigen. Niet de
vereniging is bepalend maar de woonplaats. ( zie bijlage). Beslissing aan de
vergadering.
Er is discussie hoe de lijn moet worden en verdeling van woonplaatsen met
andere woorden de plaats waar het hok staat. Ook hier wordt teveel gekeken
naar wat is mijn voordeel?
Er wordt gestemd: 31 stemmen voor en 44 stemmen tegen. De rayon
indeling wijzigt niet.
10D: Voorstel 1 P.V. Ons Genoegen. De S- vluchten als prijsvlucht te
vervliegen. (zie bijlage). Beslissing aan de vergadering.
Volgens het voorlopig vliegprogramma zijn er geen S-vluchten
geprogrammeerd. Dit worden midweek vluchten. Er zal getemd worden over
het voorstel indien er een wijzing komt in het vliegprogramma.
De stemming is 12 voor en 63 stemmen tegen. De eventuele S-vluchten
worden geen prijsvluchten.
10E: Voorstel 2 P.V. Ons Genoegen. Alle invliegduiven in te zetten via E.C.S.
systeem. (zie bijlage). De NPO heeft de werkwijze van invliegduiven c.q.
trainingsduiven over gelaten aan de afdelingen hoe zij willen handelen.
Afdeling Oost Brabant heeft de verenigingen de vrijheid gegeven naar eigen
inzicht te handelen. Dus de CCUden kan de verenigingen niet verplichten om
de werkwijze zoals P.V. Ons Genoegen voorstelt te verplichten.
Harrie Verstraten: Er is geen controle of de duiven op de hoklijst staan. Dit is
een slechte zaak.
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Luut Terluin: Leden zijn dan verplicht om de duiven een chirping aan te doen.
Dit vinden wij niet wenselijk.
Jeffrey: De controle commissie kan dan wel worden op geheven.
Frans Maas: Is verantwoordelijkheid van de verenigingen.
11.

Vergader data 2016.
Voorjaarsvergadering donderdag 10 maart 2016 bij P.V. Welkom in Uden en
de najaarsvergadering op donderdag 17 november 2016 bij P.V. Gemert te
Gemert. Afhankelijk van de afdelingsvergadering.

12.

Rondvraag.
Harrie Verstraten: Waar moeten de hoklijsten naar toe?
De hoklijsten moeten worden ingeleverd worden bij het CCUden bestuur en
de bijschrijvingen worden in de vereniging bewaard.
Jeffrey: controle commissie niet meer nodig.
G. v.d. Oever: Er moet wel een aanspreekpunt zijn bij problemen. Jeffrey: Dit is
het bestuur.
Henk v.d. Hop: De leden van de vereniging Gemert die vertrokken zijn naar de
vereniging Been en Donk spelen die alleen in de vereniging van Beek en
Donk?
Ja, alleen in de vereniging Beek en Donk en niet in de CC Helmond.
Jan Wijnen: Op de eerste plaats wil hij het bestuur bedanken dat hij benoemd
is als erelid van de CCUden. Er volgt nogmaals applaus. Verder zegt hij dat hij
de CCUden niet laat vallen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt indien
noodzakelijk.
Verder heeft hij een vraag over de z.g. taartvluchten.
Jeffrey: dit was een persoonlijk initatief van enkele leden van de CCUden. Dit
stond geheel los van de CCUden.
Luut Terluin: Namens de vereniging P.V. de Snelvliegers willen wij Jan
Geraets bedanken voor het vele werk wat hij voor de CCUden heeft gedaan.
Applaus volgt.

13.

Sluiting.
Jeffrey sluit de vergadering met de mededeling dat Luut het gras voor zijn
voeten heeft weggemaaid. Jan ook bedankt namens Harry en mij voor de
prettige samen werking en wenst eenieder een goede thuiskomst.
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