
Notulen Jaarvergadering Fondclub NH dd. 7 april 2015

1. Opening.
Voorzitter Fred Kramer heet de aanwezige leden (20) welkom en blikt terug op het afgelopen seizoen; hij
merkt op dat een en ander niet vlekkeloos is verlopen, met name het op voorhand afgelasten van enkele
vluchten. Dit zal overigens niet meer gebeuren, zo is besloten op de afdelingsvergadering. Maar het sei-
zoen heeft ook mooie vluchten opgeleverd, waarbij we van onze sport hebben kunnen genieten. De
feestavond in Assendelft werd druk bezocht en was gezellig. Voorts blikt de voorzitter vooruit op ons 65-
jarig jubileum dit jaar.

2. Notulen.
De notulen van de Ledenvergadering van 10 maart 2014 worden goedgekeurd.

3. Financieel verslag 2014 en begroting 2015
Penningmeester Jaap van der Weijden geeft een toelichting op het verslag; de inkomsten zijn wat ge-
daald door ledenafname en het feit dat enkele sponsors niet betaald hebben. De feestavond blijft de be-
langrijkste kostenpost. Belangrijke besparingen worden gerealiseerd door het gebruik van email en Inter-
net. Het Bestuur zal trachten het ledenaantal wat op te vijzelen o.m. door het uitbrengen van een poster,
bestemd voor het ophangen in de verenigingslokalen. Het verhogen van de contributie geeft meer ruimte
voor nieuwe activiteiten. Het batig saldo over 2014 bedraagt 991,- euro.
In de begroting 2015 is rekening gehouden met de kosten van het jubileum. Remy Rouw is van mening
dat de inkomsten uit de sponsoring te optimistisch is, Jaap zal dit bijstellen. Een advies om de bankreke-
ningen samen te voegen wordt niet overgenomen.

4. Kascontrole
De heren Rouw en Schermer hebben de jaarrekening goedgekeurd; zij blijven voor deze functie nog een
jaar aan.

5. Bestuursverkiezingen
De heren Cees van der Laan en Jos Brugemann hebben te kennen gegeven hun bestuursfunctie, na
meer dan 20 jaar, te willen neerleggen. De voorzitter bedankt deze heren voor hun jarenlange inzet voor
de Fondclub en biedt hen een afscheidscadeau aan in de vorm van een klok met duif.
Het Bestuur heeft voorgesteld 2 nieuwe kandidaten te benoemen, de heren Leo Pronk en Ton Snoek.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld worden beide heren aangenomen.

6. Jubileumactiviteiten
Het Bestuur wil het 65-jarig bestaan op dezelfse wijze vieren als 5 jaar geleden, d.w.z. met attractieprij-
zen en bonnenverkoop. Op elke vlucht zijn geldprijzen van 25 euro te verdienen voor de nummers 1, 2,
3 en 65. Aan de vluchtwinnaars wordt gevraagd een jong of bon te schenken, bij voorkeur uit de win-
nende duif. Leo Pronk zal de vluchtwinnaars benaderen.  De details zullen nog worden uitgewerkt.
De voorzitter vraagt en krijgt goedkeuring van de vergadering voor deze activiteiten.

7. Feestavond/Kampioenenhuldiging
De Feestavond zal dit jaar gehouden worden op 28 november in „de Prins“ te Westzaan.
Enkele leden vonden de muziek op de vorige feestavond te overheersend, de voorzitter was het hier niet
mee eens, hieraan was juist aandacht besteed. Helemaal geen muziek, zoals geopperd door enkelen,
zou de sfeer niet ten goede komen.

8. Vluchtprogramma
Het vluchtprogramma, zoals nu gepubliceerd, is volgens Michel Verweij onjuist. De NPO heeft het cor-
recte vliegprogramma vrijgegeven, maar dit is door de afdelingen 5,6 en 12 foutief overgenomen. Er ont-
staat discussie over wat nu een Nationale vlucht is en wie er dan lossingsverantwoordelijke is.
Wim Wijfje zal dit bij de NPO navragen.
N.B.: Enkele dagen na de vergadering heeft Wim het volgende antwoord ontvangen:
Er zijn in principe 3 Nationale vluchten t.w. St. Vincent, Chateauroux en Sens (wordt nu Fontenay sur
Eure). De lossingen voor de Nationale en sectorale Marathon vluchten wordt gedaan door de Nationale
lossingscommissie. Tot op heden is het officiële vliegprogramma voor de Marathon nog niet bekend, wel
is bekend dat er in Montauban niet meer gelost kan worden.
Tevens is het de sectoren vrij om naast St. Vincent (Nationale vlucht) om zelf de overige vluchten te kie-
zen, maar in ons geval is het zaak Marathon Noord zoveel mogelijk te volgen.
Het NPO komt z.s.m. met het definitieve programma voor de Marathonvluchten (Overnacht middaglos-
singen).



9. Kampioenschappen
De kampioenschappen blijven ongewijzigd.

10. Rondvraag
Wim Wijfje deelt mee dat de Kuststrook op 31/7 (lossing vrijdagmorgen) een vlucht Bergerac organi-
seert, waaraan ook andere afdelingen mogen deelnemen. Na discussie wordt besloten deze vlucht
niet in het programma van de Fondclub op te nemen; de verwachting is dat de deelname miniem zal
zijn, omdat dezelfde dag Argenton wordt gevlogen en de meeste liefhebbers hun jaarlingen zullen
spelen op de laatste Cahors.

Michel Verweij deelt mee dat de SNZH van plan is ook de ’ lange’ dagfondvluchten op te ne-
men in hun vliegprogramma; tevens roept hij liefhebbers op zich te melden als medewerkers van
SNZH.
Dirk Pals meent dat de prestaties van Fondclubleden (zoals met Ys Kaptein vorig seizoen) onvol-
doende in de schijnwerper komen; hij pleit ervoor dat de Fondclub meer initiatieven onderneemt op
het gebied van publiciteit. Na discussie wordt besloten om het „Spoor“ te benaderen (evt. via Michel
Beekman) voor het maken van reportages. Ook zal via de site gezocht worden naar een reporter.
Dirk Pals uit zijn ongenoegen over de jaarlijkse problemen rond het Vliegprogramma: waarom zo
moeilijk en waarom kan dit niet voor een periode van 5 jaar vastgezet worden ?
Wim Wijfje herinnert het Bestuur aan een afspraak om een najaarsvergadering voor de leden te be-
leggen; de voorzitter deelt mee dat er eind augustus een Bestuursvergadering is gepland, indien ge-
wenst zal er dan een Ledenvergadering worden uitgeschreven.
De voorzitter richt een speciaal woord aan Frits van Duin, die uit het verre Zeeland is gekomen om
de vergadering bij te wonen; Frits zal blijven fungeren als meldpost ZLU. Zijn telefoonnummer zal in
het Vliegboekje 2015 opgenomen worden.

11. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid, wenst een ieder een goed seizoen en sluit de ver-
gadering.


