
VERSLAG JAAR-VLIEGVERGADERING 30 MAART 2015 

Afgemeld: C. Boot, J. v. Oevelen, R. Peemen, H. v. Oijen, K. v.d. Bogaard, C. Pijpers, M. 

Hanegraaf 

Aanwezig: G. v.d. Bogaard, H. van Nijnatten, J. van Nijnatten, J. van Wanrooij, A. van 

Opdorp, W. van den Broek ,  P. van Boxstel , W. en G. Damen. 

Bedankt als lid: C. Vergouwen, C. Boomaars(Cees Boomaars blijft wel de Boomaars Beker 

beschikbaar stellen en blijft deelnemen aan de lotto.) 

De secretaris opent de vergadering om 20.15 uur in afwezigheid van de voorzitter, die zich 

wegens ziekte heeft afgemeld. Geanne Damen notuleert de vergadering en neemt het 

penningmeesterschap waar voor deze avond.  C. Boot heeft door werkzaamheden buitens 

huis  zich ook af moeten melden. 

Jaarverslag en Notulen:  het jaarverslag en de notulen worden voorgelezen door de 

secretaris en goedgekeurd door de vergadering. 

Jaarverslag penningmeester:  Hierna volgde het verslag van de penningmeester door 

Geanne Damen en zij kon meedelen, dat we € 200,-- in de plus zijn gekomen en er €  2.196,-- 

in de kas zit . De kascontrolecommissie G.J. de Hoogh en A. van Opdorp hebben samen 

voorafgaand aan de vergadering de kas gecontroleerd en goed bevonden, waarbij de 

complimenten voor de penningmeester voor de overzichtelijke boekhouding. G.J. de Hoogh 

wordt bedankt voor zijn controle de afgelopen 2 jaar en wordt vervangen door C. Pijpers. 

G.J. de Hoogh blijft reserve 

Bestuursverkiezing:  W. Damen wordt voor een periode van 3 jaar herbenoemd als 

bestuurslid. Het bestuur zal voorlopig blijven bestaan uit 3 personen. 

Voorstellen nieuw lid:  Jac. Jansen wordt met een ruime meerderheid van stemmen 

aangenomen als lid van onze vereniging. 

Seizoen 2015 +kampioenschappen + vluchtprogramma: Zoals in de najaarsvergadering 

werd besloten om op dit punt hier in deze vergadering terug te komen. Vooral het nu 

gebruikte systeem voor de kampioenschappen berekening staat ter discussie, aangezien dit 

niet begrijpelijk is voor de leden en niet te controleren valt. Na een uitgebreide discussie en 

met de overtuiging, dat het nooit naar de zin van iedereen kan zijn word besloten om dit jaar 

2015 over te gaan op de berekeningsmethode van de Fond Union rayon 3, met het verschil, 

dat in het aangewezen de bovenste 2 tellen en het aantal punten krijgen uit de uitslag. Wij 

volgen zoals andere jaren het vluchtprogramma van B-2000. Voor de natoer tellen alleen de 

oude duiven. 

Triovliegen:    triovliegen zal dit jaar kwartet vliegen worden hiervoor hebben we 16 

spelende leden C. Boot, J. van Oevelen en Jac. Jansen zullen worden bij geloot.  



Activiteiten:  

Data:  Kermisvlucht + Barbecue zal gehouden worden op 28 juni 2015 ( gegevens volgen) 

 Het duiven weekend zal gehouden worden op 20-21-22 november 2015 

Noteer deze data alvast. 

Rondvraag:  Voor de rondvraag waren er geen gegadigden, zodat de waarnemend voorzitter 

de vergadering kon sluiten om +/- 22.00 uur en bedankte alle aanwezige leden, na hun een 

succesvol seizoen toegewenst te hebben. 

 

Zij die hun contributie nog niet voldaan hebben worden verzocht dit vóór 1 mei op de 

rekening van P.V. de Olijftak over te maken. Onder vermelding contributie 2015                                                                                              

Rek. nr. :  NL46RABO0112204074  t.n.v. PV de Olijftak of bij W. Damen. 

Ook de lotto kan eventueel overgemaakt worden op dat zelfde rekening nr. onder 

vermelding Lotto 2015. Het bedrag dat hiervoor verschuldigd is kan men terug vinden op 

onze nieuwe site                 P.V. de Baronie onder rubriek lotto. 

De € 25,-- voor het trio vliegen heeft inmiddels iedereen voldaan. 

 

De voorzitter        de secretaris 

TRIOVLIEGEN 2015 

 

PLOEG 1  PLOEG 2  PLOEG 3  PLOEG 4 

G.J. de Hoogh  H. van Nijnatten J. v. Wanrooij  G. v.d. Bogaard 

W. Damen  M. Peemen  K. v.d. Bogaard G. Damen 

C. Pijpers  A. v. Opdorp  J. van Nijnatten W. van den Broek 

P. van Boxstel  M. Hanegraaf  H. v. Oijen  C. Ripmeester 

Bij geloot  C. Boot  Jac. Jansen  J. v. Oevelen 

 

 


