
VERSLAG NAJAARSVERGADERING 30-10-2017 

Aanwezig 16 leden  

Afgemeld C. Pijpers en M. Hanegraaf 

 

1. De voorzitter opent de vergadering. Alle leden zijn aanwezig, buiten degene, 
die zich afgemeld hadden. In een terugblik op het seizoen is de algemene 
indruk, dat het seizoen  een regelmatig  verloop had op enkele afgelastingen 
na. Ook het verlies van jonge duiven  bleef beperkt dit jaar. 

2. Hierna volgde de notulen van de vorige vergadering door de secretaris. Deze 
notulen was reeds via de mail direct na de vergadering aan de leden gestuurd. 

3. Het duivenweekend 15-16-17 december werd besproken en de algemene  
indruk is, dat men over de formule die de laatste jaren gebruikt wordt erg te 
vrede is. Dus alles blijft zoals het was. Hans van Oijen bied zich aan als extra 
hulp bij de opbouw van de tentoonstelling Willem van den Broek zorgt weer 
voor het transport. Onderling overleg betreffende de tijd e.d. 

4. Tentoonstelling.  C. Koning  is bereid gevonden de duiven te keuren. Nog 
overleg over de schrijver (Geanne Damen). Er worden weer zestallen gezet. 

5. Bekendmaking kampioenschapen door het uitreiken van de boekjes. 
6. Triovliegen.  Iedereen neemt weer deel aan deze competitie in 2018 
7. Lotto betaling 2017. Onze penningmeester int de gelden tot het einde van dit 

jaar. Eventuele uitbetalingen van de laatste weken zullen op de feestavond 
worden uitgekeerd. Dank aan Jan van Nijnatten voor het bijhouden van de 
lotto op onze  Site 

8. Pauze 
9. Rondvraag: Jan van Wanrooij stelde de vraag, waarom we op de BBQ vlucht  

geen winnaar hadden. Dit kwam doordat de geplande vlucht vanuit 
Morlincourt geen doorgang vond en de duiven terug  gebracht werden naar 
Duffel. Niet alle verenigingen hebben  een uitslag gemaakt, dus kon er ook 
geen BBQ uitslag gemaakt worden. Besloten word om dit als het zich nogmaals 
zou voordoen hier wat soepeler mee  om zal gaan en er toch een winnaar 
uitgeroepen word. We gaan dit zeker niet afschaffen. Wat betreft de  a.s. BBQ 
vlucht wordt, als het vluchtprogramma 2018 bekend is, in de 
voorjaarsvergadering een besluit genomen welke vlucht hiervoor in 
aanmerking gaat komen. In principe houden wij altijd het vluchtprogramma 
Brabant-2000 aan. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. En als bestuur hopen we jullie te kunnen 
begroeten op ons duivenweekend 15-16-17 december. 

De Voorzitter        De secretaris 


