Verslag jaar-en vliegvergadering 31 maart 2014
Afgemeld. G.J. de Hoogh en C. Pijpers
Onze voorzitter opende de vergadering in aanwezigheid van 17 leden met een
minuut stilte voor de ons in het verleden ontvallen leden.
Na een welkom van onze voorzitter werden de notulen van de vorige
vergadering door de secretaris voorgelezen en door de vergadering
goedgekeurd. Hierna volgt het jaarverslag waarbij alle activiteiten van het
afgelopen seizoen nog eens werden verwoord.
Het volgende punt was het jaarverslag van onze penningmeester, die moest
concluderen, dat we € 800,-- in de min waren geraakt. Dit kon verklaard
worden, doordat in tegenstelling tot andere jaren het trio vliegen nog niet
geïncasseerd was. Dit verschil was € 500,-- en doordat de feestavond € 300,-duurder was, was dit te verklaren. Afgesproken werd om vanaf 2015 net als
voorgaande jaren het triovliegen weer op de feestavond 2014 te innen
gelijktijdig met de uitkeringen.
Door afwezigheid van G.J. de Hoogh werd de kascontrole uitgevoerd door J.
Mouwen en R. Peemen en zij gaven hun goedkeuring hieraan. Besloten werd
dat de contributie voortaan voor 1 mei voldaan moet zijn. Dit geld vooral voor
de leden, die niet aanwezig waren op de vergadering. Zij zullen hierover
aangeschreven worden. De aanwezige leden hebben allemaal de contributie en
het triovliegen voldaan. En ook werden de eerste betalingen voor de lotto
gedaan bij B. Brouwer. Als vervanger van R. Peemen gaf A. v. Opdorp zich op
voor 2 jaar kascontrole. J. Mouwen blijft reserve. In de pauze, die daar op
volgde werden de betalingen gedaan. Onder het genot van een consumptie,
ons aangeboden door ons nieuwe lid Arno van Opdorp en een van de
vereniging, was dit een welkome pauze.
Hierna volgde het instemmen van het nieuw aangemeld lid K. van de Bogaard.
Deze werd met een meerderheid van stemmen aangenomen en zal hiervan
door onze secretaris op de hoogte worden gesteld. Hij werd aan het triovliegen
toegevoegd, zodat hij hieraan kan deelnemen.
Het kwartetvliegen wordt door de voorzitter bekend gemaakt. Deze werd
samengesteld door R. Peemen uit de kampioenschappunten van 2013

Als volgend punt stond het seizoen en de kampioenschappen van 2014 op het
programma. De barbecue vlucht zal gehouden worden op 29 juni. Over de
kampioenschappen werd nog wat gediscussieerd om aanpassingen te doen,
maar uiteindelijk werd besloten alles te laten zoals het de afgelopen jaren was.
Het duiven weekend wordt zoals altijd gehouden op het weekend voor
Kerstmis op 19-20-21december
Voor de rondvraag geven zich op J. Mouwen, C. Vergouwen en A. van Opdorp.
J. Mouwen merkte op, dat bij de kascontrole bleek, dat bij de barbecue vlucht
er maar 145 consumpties genuttigd werden. Hij had hierover terecht zijn
twijfels. Zoals afgesproken houd iedereen voor zich het aantal genuttigde
consumpties bij en rekent dit na afloop af á € 1,-- per consumptie af. Dit gaat
geheel in vertrouwen en we moeten er vanuit gaan, dat iedereen zich hieraan
houd, zo niet dan heeft men niets te zoeken in onze vereniging is de algemene
opinie. Wij zullen dit voor als nog niet veranderen en vertrouwen erop dat
iedereen zich aan de gemaakte afspraken houd.
C. Vergouwen stelt voor om procedure voor het instemmen van nieuwe leden
aan te passen en niet meer schriftelijk te doen, maar door middel van hand
opsteken, zodat degene, die tegen is zijn bezwaar kenbaar kan maken. Bij
stemming over de aanname van nieuwe leden blijft met meerderheid van
stemmen van de aanwezige leden. Over deze wijziging in het huishoudelijk
reglement wordt gestemd. Uitslag 15 stemmen voor, 2 tegen. Hiermee is de
wijziging aangenomen.
A. v. Opdorp bedankt de aanwezige leden voor het in hem gestelde vertrouwen
bij zijn aanname als lid van P.V. de Olijftak.
Wij wensen hem een gezellige tijd in onze vereniging en danken hem voor de
aangeboden consumptie.
Geen vragen meer aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering na iedereen
een gezond en sportief seizoen toegewenst te hebben.

W. Damen, secretaris

