
Verslag jaar en vliegvergadering 07-04-2016 P.V. de Olijftak  

Afgemeld: H. v. Oijen, G. v.d. Bogaard aanw. 13 leden 

Bedankt als lid M. Peemen en H. v. Nijnatten. 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden van harte  welkom. 

Het ledenbestand bestaat momenteel uit 16 leden, waarvan 14 spelende leden. 

De secretaris gaat over tot het voorlezen van  de verslagen van de najaarsvergadering en het 
jaarverslag. Beide werden met instemming van de aanwezige  aangenomen.Hierna volgt het 
financieel verslag door de penningmeester. We zijn in het afgelopen jaar iets in de min 
geraakt, het geeft wel iets een vertekend beeld aangezien de gelden van het triovliegen  bij 
de inkomsten van 2015 staan en deze in december 2015 geïnd zijn. Het netto saldo is 
momenteel  € 1750,--. De kas is dit jaar gecontroleerd door Arno van Opdorp en Corné 
Pijpers en zij hebben beide hieraan hun goedkeuring gegeven en bedanken de 
penningmeester voor zijn zorgvuldige en nette boekhouding. Arno van Opdorp wordt door 
de voorzitter bedankt als commissie lid en W. van den Broek wordt voor 2 jaar toegevoegd 
aan de kascontrolecommissie . 

Wat betreft het seizoen 2016 wordt besloten de kampioensberekening hetzelfde te houden 
en volgen we het vliegprogramma  van Brabant 2000. 

De Olijftak en de toekomst komt ter tafel en na enige overweging van de leden wordt 
besloten om het  voorlopig van jaar tot jaar te bekijken, waarbij vooral het financiële 
gedeelte de aandacht nodig heeft door de terugloop van de leden worden de inkomsten 
minder en de uitgave blijven vrijwel gelijk.  

Besloten wordt om op zondag 3 juli de BBQ en de kermisvlucht te houden. Hulp die dag 

is gewenst, maar gezien voorgaande jaren zal dit geen probleem zijn. De datum voor het 

Duivenweekend wordt 18-19-20 nov. gehouden, waardoor de mogelijkheid bestaat , 

dat er meer leden aanwezig kunnen zijn. Hierna volgt de samenstelling van de kwartetten 
door loting. Hierbij wordt gebruik gemaakt  van de eindstand van het Supergeneraal. Niet 
spelende leden worden  ingeloot. 

         ingeloot  

1. W. Damen , C. Ripmeester , C. Pijpers     Geanne Damen 
2. G. v.d. Bogaard, K . v.d. Bogaard, A. van Opdorp    J. v. Oevelen 
3. G.J. de Hoogh, W. van den Broek, J. van Nijnatten  J. Jansen 
4. M. Hanegraaf, J. v. Wanrooij, H. v. Oijen   C. Boot 

Hierna volgde de  rondvraag, waarvoor geen gegadigden zijn. Onze voorzitter sluit de 
vergadering na iedereen een succesvol seizoen toegewenst te hebben.  Na afloop van de 
vergadering int de penningmeester van de aanwezige leden de contributie en de lotto 

gelden. De niet aanwezige leden worden verzocht hun contributie   vóór 1 mei 2016 

over te maken. 

De Secretaris     de Voorzitter 


