
VERSLAG JAAR- VLIEGVERGADERING 27 MAART 2017 

Afgemeld K. Boot, J. v. Oevelen, M. Hanegraaf 

Aanwezig 9 leden 

1. De secretaris opent de vergadering bij afwezigheid van de voorzitter en 
heet de aanwezigen een hartelijk welkom. 

2. Notulen vorige vergadering : goed gekeurd door de vergadering 
3. Jaarverslag 2016: terechte opmerking Jan van Wanrooij geen 2 maar 4 

teletekst vermeldingen afgelopen seizoen (is gecorrigeerd in verslag). 
4. Jaarverslag penningmeester  door de secretaris bij afwezigheid van de 

penningmeester. Opmerking: een verdere daling van het positieve saldo. 
Acties gewenst. Er word besloten om een bijdrage van € 10,00  per 
persoon te vragen bij aanwezigheid op de feestavond. 

5. Kascontrole door W. van den Broek en C. Pijpers. De kas werd in orde 
bevonden met de complimenten voor het duidelijke overzicht. 

6. Benoeming lid kascontrole C. Pijpers aftredend, maar blijft nog een jaar 
de controle doen samen met W. van den Broek. 

7. Bestuursverkiezing : K. Boot aftredend volgens rooster. K. Boot heeft in 
een gesprek met de secretaris aangegeven deze functie voor de volgende 
periode voort te zetten. De leden gaan hiermee akkoord 

8. P.V. de Olijftak en de toekomst. De leden willen een voortbestaan op 
langere termijn en gaan ieder voor zich in hun omgeving op zoek naar 
nieuwe leden voor de vereniging. Er is plaats voor 5 nieuwe leden. Op de 
najaarsvergadering gaan we kijken of dit resultaat heeft. Daarna is er nog 
de mogelijkheid nieuwe leden aan te werven via social media. Er hebben 
zich 2 nieuwe leden aangemeld(hierover werd gestemd) te weten 
Willie Jan v.d. Goorberg en Paul Couwenberg. Deze leden worden met 
algehele stemmen aangenomen. De secretaris neemt contact met hen 
op. 

9.  Seizoen 2017 
10.  Kampioenschappen en vlucht programma : Wij volgen wat betreft de 

vluchten Brabant 2000 . Kampioenschappen zoals afgelopen jaar. 
11.  Er wordt een pauze ingelast waarin de mogelijkheid geboden wordt om 

de contributie en het triovliegen te voldoen, triovliegen naar indeling 
volgens de eindstand Super Generaal 2016.  

 



Trio’s zijn als volgt samen gesteld: 

Groep I  Groep II    Groep III   Groep IV 

1. W.v.d. Broek W. Damen  G.J. de Hoogh J. v. Wanrooij 

2. G. v.d. Bogaard C. v.d. Bogaard M. Hanegraaf A. v. Opdorp 

3. C. Ripmeester J. v. Nijnatten H. v. Oijen  C. Pijpers 

4. Geanne  J. Jansen  J. v. Oevelen K. Boot 

 

Ieder 4e lid van een groep is bij geloot 

 

12. Kermisvlucht Barbecue. Voor deze vlucht telt de snelste 1e getekende. De 
vlucht, die daarvoor is gepland is de oude duiven vlucht  dat weekend 
vanuit Nanteuil .    

13. Rondvraag :  Hiervoor geeft zich op Corné Pijpers met de vraag wie de 
bestanden gaat aanleveren om de uitslag te maken. Nu dit onder de 
verantwoordelijk valt van B. Brouwer zal de secretaris contact   met hem 
opnemen. Dit is inmiddels gebeurd en B. Brouwer heeft toegezegd te 
zorgen, dat de bestanden bij onze rekenaar Corné Pijpers wekelijks 
aangeleverd zullen worden. De competitie van de Boomaars Beker zal dit 
jaar verzorgd worden door J. v. Nijnatten i.s.m. Corné Pijpers. Voor de 
jonge duiven uitslagen en kampioenschappen  zullen dit jaar weer de 
duiven van Jan v. Wanrooij mee tellen. De lotto gelden zullen geint 
worden met de Barbecue door J. v. Nijnatten. Houd hier rekening mee! 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de secretaris de vergadering na iedereen 
een succesvol seizoen toegewenst te hebben met dank voor uw aanwezigheid.  

 

De Voorzitter     de secretaris 

Data om niet te vergeten :   BBQ   vlucht d.d. 2 juli 2017 

     Duivenweekend d.d. 15-16 en 17 december 

            

   


