Fondclub Noord-Holland
Notulen Jaarvergadering 10 maart 2014

1. Opening
De voorzitter, Fred Kramer heet de aanwezige (19) leden welkom en blikt terug
op een goed geslaagd vliegseizoen en een zeer druk bezochte feestavond in
restaurant Havenrijk te Uitgeest.

2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen.

3. Bestuursmededelingen
3.1

Vliegprogramma

Middaglossing
In het sector 2 overleg, dat gevoerd werd door een afvaardiging van de drie
onderliggende afdelingen (namelijk afdelingen 5, 6 en 12) met het NPO-bestuur
kwamen volgende onderwerpen aan de orde:
3.1.1
Minimum afstand
De afstand van 850 km kwam ter discussie. De oorspronkelijke afstand was
bepaald op 850 km voor de kortste afstand. Later is in de notulen vastgelegd
dat de afstand van 850 km geldt voor het hart (midden) van de sector, wat als
verwarrend wordt ervaren.
3.1.2
Middaglossing
Deze blijft zoals het nu is, dus middaglossing d.w.z. na 12:00 uur.
3.1.3
Vliegprogramma
Er is een duidelijk behoefte aan een vast programma dat voor een periode van
ca. 3 jaar wordt vastgesteld.

3.2

Website Fondclub Noord-Holland

Gebleken is dat de website met betrekking tot de aankomstmededelingen zeer
goed bezocht wordt.
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3.3

Junioren Fondclub
Afgesproken is dat het kampioenschap over 4 vluchten wordt gevlogen
zeker gezien het huidige afdelingsprogramma.

3.4

Enquête
54 personen hebben deelgenomen aan de afdelingsenquête.
Afgesproken is dat het bestuur inhoudelijk terugkomt op de enquête via de
Fondclub-website.

4. Financieel verslag
Het financieel verslag toont een klein positief resultaat van €88,-.
Opvallend is:
- 2 advertenties zijn niet betaald;
- De kampioensbekers zijn relatief duur uitgevallen; daarom zal het bestuur
hieraan volgend jaar minder uitgeven van in 2013.
- De kosten van de jaarboekjes zijn eveneens relatief hoog uitgevallen.

5. Verslag kascontrole
De kascontrolecommissie verleent decharge aan de penningmeester.
Remie Rouw is benoemd als nieuw lid van de kascommissie.

6. Samenspel Noord- en Zuid-Holland
Op verzoek van het bestuur hebben drie leden uit Noord-Holland, namelijk
Michel Verwey, Richard van den Berg en Nick Hommes, zich bereid verklaard
om toe te treden tot de commissie Noord- en Zuid-Holland.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend lid is penningmeester Rob van der Wal.
Het bestuur heeft Jaap van der Weijden bereid gevonden toe te treden in de
hoedanigheid van penningmeester.

8. Feestavond
De feestavond was heel gezellig en had een grote opkomst. De ruimte bleek
echter te klein te zijn voor zoveel mensen. Daarom zal de feestavond 2014 in
principe weer gehouden worden in hotel/restaurant De Prins te Westzaan (tenzij
er een betere gelegenheid beschikbaar is).
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9. Contributie 2015
Een contributieverhoging van €5, - is gewenst om meer kleur te kunnen geven aan
‘betere’ attracties op de vluchten. De vergadering gaat akkoord.
De leden zullen via een Nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van de te
vervliegen attracties.

10. Jubileum (65 jaar)
In verband met het komende jubileum stelt het bestuur voor om een ’jonge
duivenverkoop’ te houden waarvan de opbrengst zal worden vervlogen op de
Fondclubwedvluchten. De jonge duiven zouden dan ter beschikking worden
gesteld door concourswinnaars.
De aankondiging van de verkoop wordt te zijner tijd bekend gemaakt via de
Nieuwsbrief.

11. UDP-bestanden
De nationale inkorfcentra dienen de UDP-bestanden na elke vlucht op te sturen
naar de Compu Club. Deze procedure is in 2014 ordelijk verlopen.

12. Rondvraag
- Dirk Veldhuis stelt voor om na de eerste drie prijzen vervolgens diploma’s
als prijs te geven; het bestuur zal zich hierover beraden.
- IJs Kaptein graag meer kampioenschappen instellen;
het bestuur zal hierover nadenken.
- Leo Pronk wil in november een tussentijdse ledenvergadering houden.
- Jaap van der Weijden vraagt aandacht voor de oudste leden en leden zonder
e-mailadres.
Het bestand met e-mailadressen wordt via de afdeling aan de Fondclub verstrekt.
Jos van Schaik gaat na of de gegevens correct zijn.

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 21:55 uur de vergadering.
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