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Concours Commissie Uden 
 
`Secretaris” Dionys Hoevenaars  
Crocusstraat 7   5402 ZH   Uden   
Telefoon: 06-22747585 of 0413-255564   
Email  ccuden.secretaris@gmail.com 

 

NOTULEN VOORJAARSVERGADERING CCUDEN 
 
gehouden op donderdag 9 maart 2017, om 20:00 uur, 
in het verenigingslokaal van P.V. Welkom Hockeyweg 12 Uden  
Aanwezig: de bestuursleden;  
Jan v/d Berg, Dionys Hoevenaars, Jeffrey Voorn, 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 bij Welkom. Op deze vergadering worden de puntjes op de i gezet voor het 
komende vliegseizoen. 
Voordat hij verder gaat wil hij eerst 1 minuut stilte voor de  leden van de CCUden die ons 
ontvallen  zijn, namelijk: Jan v Haandel (Volkel) Henk Maas (Gemert) Theo v Loon (Herpen) 
en Wim v Dijk (Nistelrode). 
Hij wenst iedereen een prettige vergadering. 

 
2. Notulen van de vergadering van 17 november 2016. 

Er was een opmerking over punt 9a en 9b. Hier stond een verkeerde stemverhouding 
vermeld. 
Er stond 1 stem voor en 7 stemmen tegen ( dit zijn de verenigingen ) maar omdat iedere 
vereniging een ander aantal stemmen heeft (3 stemmen, plus per 5 leden 1 stem naar boven 
afgerond) zouden daar andere getallen moeten staan. Op dat moment was niet meer 
duidelijk hoe de stemmen verdeeld werden en omdat de uitkomst duidelijk was, was het zo 
opgesteld. Bij een volgende stemming zullen weer de officiële stemmen worden gebruikt.   
Verder worden deze notulen zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen. 

Op de afdelingsvergadering ging het ook over GPS2021. Iedereen heeft kunnen lezen wat het 

NPO hier mee wil. Afdelingsvergadering flink gediscuteerd over de voorstellen die de NPO 

heeft opgesteld. Er waren diverse leden die het goed voorbereid hadden omdat er links en 

rechts nog al wat bezwaren waren. Iedereen kon zijn vragen doorsturen en daar zou een 

antwoord op terug komen. De voorzitter denkt dat, wat het NPO heeft uitgewerkt, een 

goede start  is voor het anders denken over de duivensport. Niets doen is geen optie want 

dan is de duivensport gedoemd te verdwijnen. 

Ook is door de afdeling gevraagd of alle verenigingen genoeg geld op de rekening willen 

zetten ( Rekening waar de afdeling automatisch het geld vanaf haal ) omdat ze regelmatig 

hier de verenigingen na moeten lopen. 

Ook dacht de voorzitter dat er besloten was dat komend jaar (2018) de midfond naar 2 

rayons gaat ipv 4. ( zoals bij de dagfond )  

Hier is wat discussie over of dit zo al beslist was. 

 
1.  Ringenseries CC Uden.  
Deze zijn geplaatst op de site van de CCUden. 
De voorzitter vindt het fijn dat alle verenigingen dit allemaal netjes op tijd hebben door 
gegeven. 
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 2. Ledenlijsten.  
Ook alle ledenlijsten zijn netjes op tijd binnengekomen. 
3. Hoklijsten.  
De hoklijsten hoeven niet meer te worden ingeleverd bij de CCU omdat er geen 

controlecommissie meer is. De verenigingen moeten deze zelf bewaren. 

Wel moeten de digitale hoklijsten verstuurd worden naar de Nationale inkorfcentrums 

omdat zij die moeten invoeren in de verenigingscomputer. 

4. Entlijsten.  
Volgens de reglementen van de NPO moeten de duiven in de verenigingscomputer worden 
ingevoerd vanuit de entlijst.  
Dus in de kloksystemen van de deelnemers staan alleen duiven die via de entlijsten zijn 
ingevoerd!  
Tevens dienen de Nationale inkorfcentrums een kopie van de entlijsten te ontvangen voor 
degene die daar gaan in korven. 
5. Vluchtnummering. 
Deze wordt zo snel mogelijk, als alles goed gecontroleerd is, verstuurd. 
6. Sponsoring jeugd. 
Het bestuur CCUden heeft besloten ook dit jaar de jeugdcommissie van de afdeling Oost 
Brabant weer te sponsoren. De bijdrage zal €200,00 bedragen.  
7. CCUden tentoonstelling. 
Door omstandigheden is de CCU tentoonstelling afgelopen jaar niet door gegaan en zal dit 
jaar hopelijk wel weer door gaan. 
Het hoe en waar komen we straks op punt 12 even op terug. 
8. Contactgegevens CCU  
Om het bestuur te bereiken zijn de volgende mail adressen beschikbaar: 
voorzitter: ccuden.voorzitter@gmail.com  
secretaris: ccuden.secretaris@gmail.com  
penningmeester: ccuden.penningmeester@gmail.com  
9 Verenigingsklassement.  
Idem 2016 zal de firma Vermeulen en van Gerven B.V. ons verenigingsklassement sponseren 
met € 250. 

 
4. Ingekomen stukken. ( dit zijn brieven en emails). 

Er zijn diverse brief/mail wisselingen geweest over de leden van Herpen die naar Oss gegaan 

zijn. Deze hebben de voorzitter nogal “boos” gemaakt, ook omdat er dreigementen naar de 

CCUden toe kwamen om over deze kwestie naar de burgerrechter te stappen. 

De voorzitter heeft het allemaal zo goed mogelijk gesust en nu staan de zaken zo, zij (de 

splijtleden) worden daar (Oss) in de verenigingsuitslag geplaatst. Als er een gezamenlijke 

lossing is worden de duiven ook op de uitslag van de CCUden geplaatst ( NPO regel ).  

Er is ook een vraag aan alle verenigingen geweest over welke vluchtlijnen gewenst waren. 

Eerste in 2 groepen en vanaf Chimay samen los. Jonge duiven beginnen in 3 groepen ook 

vanaf Chimay samen los. 

Veghel was benieuwd hoe de stemming van de verenigingen binnen de CCU was. 

Alle mails/voorstellen van de verenigingen worden voorgelezen. 

De voorzitter denkt doordat we de jonge duiven in max 3 groepen lossen i.p.v. 6 al een 

verbetering is, maar nog niet het optimale. 

 
5. Jaarverslag secretaris. 

Dionys Hoevenaars heeft deze voor de eerste keer gemaakt en het ziet er weer zeer netjes 
uit. Alles staat er weer in. 
De voorzitter vindt dat het een kort en krachtig verhaal moet zijn wat voor hem betreft  op 1 
kantje past waarin de informatie staat die daarvoor nodig is.  
Verder wordt zonder op of aanmerkingen het jaarverslag goedgekeurd. ( applaus ) 
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6. Jaarverslag penningmeester. 

De penningmeester vraagt aan de vergadering of zij op of aanmerkingen hebben op het 
jaarverslag. Hij vertelt dat er eens goed naar de BGB  kas gekeken moet worden en heeft die 
commissie ook mee gegeven om te kijken of daar iets aan te doen is en op de 
najaarsvergadering met een voorstel te komen. 
Er komt van Eendracht Veghel een opmerking over het teruglopen van het leden aantal bij 
de BGB. Zij denken dat, als er ook BGB’s te winnen zijn bij een aantal vitesse vluchten bij 
oude en jonge duiven, er meerdere liefhebbers mee zullen doen en de BGB kas weer wat 
oploopt.  
De penningmeester denkt dat dat niet de oplossing is. 
Boekel vraagt of er nog iets aan de BGB kas gedaan wordt. Vroeger waren er altijd 
africhtingsvluchten van de CCUden en de eenhoksrace en dat geld vloeide altijd naar de BGB 
kas. Nu zijn die inkomsten er niet meer en moeten we dan niet kijken of er op een andere 
manier geld gegenereerd moet worden voor de BGB. 
De penningmeester zegt ook dat de totale kas van de CCUden niet terug loopt en dat we niet 
meer geld in kas hoeven te hebben. Misschien moeten we eens kijken of we het op een 
andere manier moeten regelen. Moeten we de kassen gescheiden houden of alles bij elkaar 
tellen in een kas? Als de kampioenenhuldiging niets kost (door bonnenverkoop ect) en de 
compuclub wordt allemaal betaald, hebben we niet zo’n grote kas nodig. Alleen moeten we 
geld reserveren voor het ophalen van duiven in Bladel. 
De voorzitter zegt dat we gaan kijken of we op de najaarsvergadering hier iets aan kunnen 
veranderen. 
Verder waren er geen op of aanmerkingen op het jaarverslag en wordt het jaarverslag 
zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 

 
7. Verslag kascontrole commissie.  

Deze is gedaan door P.V. Gemert 2e keer en Eendracht Veghel 1e keer. 
Zij melden dat de boekhouding goed is opgezet en alles ordentelijk is verwerkt en dat zij 
geen onrechtmatigheden hebben gezien. 
Zij hebben de vergadering gevraagd om de penningmeester decharge te geven over het 
verslagjaar 2016. 
Dit wordt met een applaus aangenomen. 

 
8. Begroting 2016.  

De penningmeester heeft de begroting met het jaarverslag behandeld en daar waren verder 
geen vragen over. 
 

9. Actiecomité CCU. 
De voorzitter vraagt of men in elke verenging eens rond wil vragen of er niet iemand is die 
mee wil helpen met het actiecomité van de CCUden. 
 

10. Taartvluchten. 
In 2016 zijn er weer “Taartvluchten Brabant” georganiseerd en die waren een succes  en 
hebben weer een positieve bijdrage geleverd aan de kas van de CCUden. Ook voor het 
komende seizoen (2017) willen ze wederom taartvluchten organiseren, al moet de 
commissie nog samen komen en alles vastleggen. Wel moet de afdeling er achter staan. 
Vorig jaar waren er wat “vervelende” gesprekken geweest omdat het verwijt kwam dat er 
door de taartvluchten een aantal duiven op de afdelingsvluchten minder zouden komen en 
hierdoor wilde ze geen lossingsvergunningen voor de eerste paar vluchten uitschrijven. De 
eerste vlucht is toen verplaatst en zij hebben toen aangegeven om samen met het 
afdelingsbestuur rond de tafel te zitten en het vliegprogramma samen te stellen. Vorig jaar 
1875 duiven ingemand over 5 vluchten. 

 
11. Kampioenenhuldiging 2017 
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Deze zal gehouden worden op 11-11-2017 bij P.V. Gemert, dus iedereen kan deze datum 
alvast in de agenda schrijven en doorgeven aan je leden 
 

12. Voorstellen vereniging. 
1-Er zijn diverse mogelijkheden om de rayons aan te passen. Hiermee ontstaat er een hoop 
onrust bij alle leden. De ene wil niet hierbij, de ander wil in zijn vereniging blijven op een 
andere manier heb je niet genoeg leden voor de nationale kampioenschappen. Er zijn diverse 
mogelijkheden maar wat nu de beste is, is nog heel onduidelijk. Dan komt nog dat in 2018 
ook Boekel stopt met bestaan en er misschien weer aanpassingen gedaan moeten worden. 
Dus wil het bestuur van de CCUden het voorstel doorschuiven naar de voorjaarsvergadering 
van 2018.  
Er komt de vraag wat men met het voorstel van Welkom doet? 
Welkom trekt het voorstel van afschaffen van de rayons op dat moment terug. 
Alles blijft nog een jaar zoals het was en in het voorjaar van 2018 kijken we of we daar 
aanpassingen aan moeten doen. 
 
2- We zouden met een voorstel komen om een staffel te maken voor het organiseren van de 
CCU tentoonstelling. 
Het bestuur stelt het volgende voor: bij 15 of meer leden van de CCU wordt het volledige 
bedrag van 225 euro aan de organiserende vereniging uitgekeerd. Bij 10 tot 14 leden van de 
CC 150 Euro en bij 5 tot 9 leden van de CCU, 75 Euro. (dit buiten de leden van de eigen 
vereniging). 

 
13. Bestuursverkiezing. 
 Dit jaar waren Jeffrey Voorn en Vincent Hoogerwerf aftredend en herkiesbaar. 

 Er hadden zich geen nieuwe kandidaten aangemeld en zij zijn per acclamatie aangenomen 
voor de volgende periode (3 jaar). (Applaus) 

 
15.       Rondvraag. 
 *Zeeland vraagt hoe het staat met de vogelgriep / ophokplicht. 
 De voorzitter vindt dit een moeilijk punt en vraagt aan Jeffrey/Evert wat hiervan bekend is. 

Zij antwoorden dat er op dat moment geen ophokplicht is en er is geen vervoersverbod, dus 
alles zou gewoon door moeten gaan. 
Ook vraagt Zeeland of het aanleveren van duiven bij Welkom, voor midfond duiven, beter 
geregeld kan worden. Nu moeten ze soms erg lang wachten. 
De voorzitter zegt dat deze vraag niet op deze vergadering thuis hoort, maar dat de 2 
mensen van Welkom (Edwin en William) nu aanwezig zijn en dat je met hen een tijd af moet 
spreken hoe laat de duiven het beste aangeleverd kunnen worden. 
*Boekel komt met de vraag of de agenda’s en notulen weer op de site van de CCUden gezet 
kunnen worden. Er zijn liefhebbers zijn die die nu missen. 
De secretaris zal dit doorgeven aan Cor Zwiers zodat deze ze op de site kan zetten en dat 
iedereen die dan kan nalezen. 
   

16.        Sluiting.  
De voorzitter bedankt iedereen en hij wenst ze een goed vliegseizoen toe en hij hoopt dat 
we met mooi weer kunnen starten zonder  “vogelgriep” ! 
Hij wenst iedereen veel succes en wel thuis. 
 
 
 
        Secr D Hoevenaars

 
 
 
 
 
 
 


