
VERSLAG  JAAR- EN VLIEGVERGADERING  8 APRIL 2019 

1. Opening:  De voorzitter  opende de  vergadering om 20.15 uur in 
aanwezigheid van 14 leden, afgemeld waren voor deze vergadering M. 
Hanegraaf en G. .v.d. Bogaard 

2.  Notulen vorige vergadering: deze werden door de secretaris voor gelezen 
en goedgekeurd door de vergadering. 

3. Jaarverslag 2018  van de secretaris. In dit verslag werden alle activiteiten 
van 2018 nog eens benoemd en werd vooruitgekeken naar het jubileum 
jaar 2020. Ook dit alles werd goed gekeurd door de vergadering. 

4. Jaarverslag 2018 van de penningmeester. Bij afwezigheid van de 
penningmeester werd dit door de voorzitter toegelicht. Onze 
penningmeester heeft aangegeven, dat hij om gezondheidsredenen na 31 
jaar zal moeten stoppen. En daardoor niet meer op de vergadering zal 
komen. De secretaris heeft dit nadien met hem besproken en een woord 
van dank namens de vereniging aan hem overgebracht middels een 
cadeaubon van € 50,-- en een bos bloemen. Kees nogmaals bedankt voor 
de 31 jaar als penningmeester van onze vereniging. 

5. Kascontrole: de kas werd dit jaar gecontroleerd door W. van den Broek en 
W.J. van de Goorbergh. Zij gaven beide er hun goedkeuring aan. 

6. Benoeming lid kascontrole. Daar W. van den Broek aftredend is, werd 
voor komende periode A. .v. Opdorp  benoemd als lid. Samen met W.J. van 
de Goorbergh gaan zij de kascontrole voor volgend  jaar verrichten. 

7. Bestuursverkiezing: aangezien K. Boot aftredend en niet meer herkiesbaar 
is kwam vanuit de vergadering de vraag of J. v. Nijnatten zich hiervoor 
beschikbaar zou willen stellen, daar hij , nodige ervaring heeft. Nadat hij 
had aangegeven hiervoor wel open te willen staan, kon overgegaan  
worden tot stemming  en werd hij met algehele stemmen aangenomen als 
de nieuwe penningmeester. De secretaris zegde toe binnenkort deze 
overgang met hem te zullen gaan regelen. 

8. Instemmen nieuwe leden: Jordy Pijpers en Adwin de Hoogh hebben zich 
als lid aangemeld. Zij worden beide met algehele stemmen aangenomen. 
Wij zijn vereerd deze twee jeugdige liefhebbers in onze vereniging  te 
mogen opnemen en wensen beide dan ook een fijne en vooral gezellige 
tijd met de andere leden. 

9. Kampioenschappen en vluchtprogramma: Besloten  werd hieraan niets te 
veranderen. De kampioenschappen blijven als andere jaren en voor het 
vlucht programma volgen we weer Brabant-2000.  Onder teletekst 



vluchten vallen alle vluchten, die als Brabant 2000 vlucht aangegeven 
worden in 2019. Dat zijn er volgens het vliegprogramma nu 22 

10. Barbecue vlucht : Na bestudering van het vluchtprogramma  werd 
besloten om deze op zondag 30 juni te organiseren. Hiervoor telt de eerste 
eerstgetekende van de midfond vlucht  Melun oude duiven dat weekend. 

11. 70 jarig jubileum Olijftak : Hiervoor werd aan de leden gevraagd met  
ideeën  te komen om financieel meer middelen te hebben dit feest 
mogelijk te maken werd besloten om een jonge duiven verkoop te houden 
in maart 2020, en dat alle leden een duif beschikbaar stellen (aangevuld 
met enkele duiven van prominente aansprekende liefhebbers uit de 
kennissenkring van de leden. Besloten werd deze verkoop naar  het idee te 
houden, zoals Raamsdonksveer dit onlangs gedaan heeft. Er zal met deze 
vereniging contact gezocht worden voor de details. Verder wordt 
voorgesteld het lokaal in Oosterhout als verkooplokaal te mogen 
gebruiken. Het bestuur stelt voor eind zomer 2020 een eenhoksrace te 
houden, zoals we dit in de andere jubileum jaren hebben gedaan.  
Moeilijkste punt zal worden een geschikte locatie  met verzorging te 
vinden. He je ideeën daaromtrent laat het ons dan z.s.m. weten. Op de 
Najaarsvergadering zal een commissie gevormd worden om al deze 
activiteiten te gaan ondersteunen 

12. Rondvraag : hiervoor waren er  geen gegadigden 
13. Bekendmaking kwartet vliegen: Hiervoor  werd geloot en deze 4 

kwartetten kwamen hieruit tevoorschijn. 

Groep 1 :  J. van Wanrooij, C. Pijpers, C. Ripmeester en Alfons Proosten 

Groep 2 : Geanne Damen, W. v.d. Broek, Edwin Proosten en M. Hanegraaf  

Groep 3 : G. v.d. Bogaard, W.J. v. d. Goorbergh- Couwenberg,  J. v.                                 
Nijnatten en A. v. Opdorp   

Groep 4 :  G.J. de Hoogh, P. Couwenberg- v.d. Goorbergh, H. v. Oijen en K. 
v.d. Bogaard                                                                              

14. Sluiting : Onze voorzitter sluit de vergadering na iedereen een succesvol 
duivenseizoen toegewenst te hebben. 

 

De Secretaris              de Voorzitter 

 


