
Notulen Bestuursvergadering Fondclub dd. 16 maart 2015

Aanwezig: Fred kramer, Ruud Vermaat, Jaap van der Weijden, Leo Pronk, Jos van Schaik

1. Evaluatie Feestavond

Over het algemeen is deze goed verlopen, de opkomst was bevredigend, de prijsuitreiking verliep soepel.

Als minpunt werd de kwaliteit van het eten ervaren, ook de zaal wordt als minder gezellig beschouwd. De

muziek zou volgende keer wat meer afgestemd moeten worden op het aanwezige publiek.

Besloten wordt om niet meer gebruik te maken van ‘Het Wapen van Assendelft“.

Als nieuwe locatie en datum wordt gekozen voor „De Prins“ in Westzaan op 28 november 2015.

Fred zal dit z.s.m. vastleggen met ‘de Prins’ (Afspraak)

2. Financieel verslag 2014 en begroting 2015

Penningmeester Jaap van der Weijden gaf een toelichting op de eerder verstrekte cijfers.

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 991,- euro; de begroting voor 2015 voorziet in een

klein verlies i.v.m.  de activiteiten rondom ons 65-jarig bestaan.

De voorzitter bedankt Jaap voor het heldere verslag.

3. Controle Kascommissie

Het Financieel verslag 2014 zal goedkeuring moeten verkrijgen van de kascommissie bestaande uit Cor

Schermer en Remy Rouw. Eerstgenoemde zal aftreden, een vervanger zal op de a.s. Ledenvergadering

worden gevraagd.

Jaap zal  deze heren benaderen om de kascontrole uit te voeren (Afspraak)

4. Jubileumviering 65 jaar  Fondclub

Evenals bij het 60 jarig bestaan, 5 jaar geleden, zullen we deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten

gaan.

Attractieprijzen:

Op alle vluchten (ca. 22) vallen dit jaar attractieprijzen te verdienen en wel als volgt:

de nummers 1, 2, 3 en 65 van elke vlucht ontvangen elk een bedrag van  25 euro.

Bonnenverkoop:

Aan elke winnaar van een vlucht zal een bon (of laat Jong) gevraagd worden (bij voorkeur uit de win-

nende duif) ter verkoop op de Feestavond.

Leo Pronk zal na afloop van elke vlucht contact opnemen met de winnaar om dit te regelen en ook direct

vast te leggen.  (Afspraak)

5.  Promotie Fondclub

Het Ledenbestand van de Fondclub loopt elk jaar terug, in lijn met de overall teruggang van de duiven-

sport. Toch is de vergadering van mening dat er met een actieve promotie nog wel wat te winnen is. Leo

Pronk komt met het idee om een poster te laten maken met een aantal wervende teksten om lid te wor-

den. De poster zou een prominente plaats moeten krijgen in de clubhuizen van de Noord-Hollandse ver-

enigingen. Het idee wordt overgenomen, Jaap van der Weijden biedt aan het voortouw te nemen voor

deze activiteit (Afspraak) en zal het resultaat afstemmen met de overige leden.

6.  Vliegprogramma

Het Vliegprogramma staat inmiddels vast; St.Vincent is de 1e vlucht en tevens de enige Nationale vlucht.

De Fondclub blijft overigens tegenstander van het organiseren van Nationale vluchten.

We zijn het ook niet eens met beslissing van het NPO om bij (ochtend)lossingen, waarbij de weersom-

standigheden roet in het eten dreigen te gooien, uit te wijken naar de vrijdag of zaterdag in plaats van

zondag of maandag.

7.  Enquete Meerdaagse Fond Afd.Noord-Holland.

De vergadering is van mening dat we met de resultaten van dit onderzoek weinig kunnen; de opzet was



niet goed, de communicatie slecht, daardoor een lage response en e.e.a. was onduidelijk gesteld. Leo

Pronk oppert het idee om dit onderzoek door de Fondclub te laten uitvoeren, maar dan tijdens het sei-

zoen als  de betrokkenheid groter is.

8.  Bestuursverkiezing

Jos Brugemann en Cees van der Laan treden af en zijn niet herkiesbaar; zij hebben beiden vele jaren deel

uitgemaakt van he bestuur van de Fondclub.

Leo Pronk zal voorgedragen worden als nieuw bestuurslid.

Fred zal een persoon benaderen voor de functie van secretaris.(Afspraak).

De uitnodiging aan de leden dient reglementair 14 dagen voor de vergadering verstuurd te zijn om hen

in staat te stellen met evt. tegenkandidaten te komen.

Jos van Schaik zal de uitnodigingen (incl.contributie-inning) verzorgen aan de leden met email (Afspraak);

Jaap van der Weijden zal de uitnodigingen per brief versturen aan de leden zonder email (Afspraak).

Jos van Schaik zal hem hiertoe tekst + Ledenbestand verstrekken. (Afspraak).

Fred zal de agenda via mail aan Jos van Schaik versturen (Afspraak).

Fred zal aan de uittredende Jos en Cees  tijdens de Ledenvergadering een dankwoord richten en een aan-

denken overhandigen (een klok met foto duif).

Jos van Schaik zal foto’s van de duiven aan Fred versturen (Afspraak).

Fred zal dan aan Anke Ouwehand vragen de verdere  afhandeling te regelen  (Afspraak)

9.  Datum en locatie Ledenvergadering.

De Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 7 april 2015 bij de Snelle Wieken in Santpoort,

aanvang 20.00 uur. Ruud Vermaat zal dit regelen (Afspraak).

10. Rondvraag

Ruud Vermaat pleit er voor om de site van de Fondclub in de stille periode intensiever te gebruiken en

daardoor te verlevendigen, zoals in het verleden met de rubriek  „10 vragen aan.....“

Anderen zijn van mening dat hier minder behoefte aan is.  Overigens kan een ieder die tekst wil aanbie-

den, dit doen en het zal op de site geplaatst worden.

Leo  Pronk pleit er voor om direct na het seizoen een vergadering te plannen om eventuele hot items op

tijd in de verschillende overlegorganen te kunnen inbrengen.

De vergadering zal plaatsvinden op maandag 24 augustus, 20.00 uur bij Fred (Afspraak)


