Fondclub Noord-Holland

Agenda jaarvergadering woensdag 21 maart 2018
Locatie: PV. Zaanstreek-Noord, Noordsterweg 12, Wormerveer

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 29 maart 2017 ( zie website )
3. Bestuursmededelingen:
a) Vliegprogramma/extra oefenvluchten (volgende week definitief)
b) Kampioenschappen: onveranderd, dus ook weer met de diploma’s voor de 6et/m plaats 10
c) Jonge duivenkampioenschap. Op het programma van de afdeling staan nu 5 vluchten. Vrije
discussie of wij alle vluchten in ons kampioenschap zullen opnemen.
4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018. Toelichting door de penningmeester Jaap van der
Weijden.
5. Verslag kascontrolecommissie (Cor Schermer en Henk Bos)
6. Rooster van aftreden :
2018: Fred Kramer(herkiesbaar)
Mogelijke tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk voor aanvang van de algemene ledenvergadering
melden bij de voorzitter, Fred Kramer.
2019 Jaap van der Weijden
2020 Leo Pronk en Anke Ouwehand
2021 Ton Snoek en Hennie la Grouw
7. Prijzengeld: de gezonde situatie van onze vereniging biedt ons de ruimte om ook in 2018
prijzengeld beschikbaar te stellen en te verhogen tot euro 3000 voor een viertal vluchten; St.Vincent
600 , Bordeaux ZLU 600, Chateauroux (de eerste) en Morlincourt jonge duiven 600 euro en voor de
vier genoemde vluchten en twee restaurantbonnen ter waarde van 75 euro voor de plaatsen vier en
vijf. Geen inleg verschuldigd. Het prijzengeld wordt uitgekeerd in de verhouding van 300, 200 en 100
euro.
8. Het bestuur stelt voor het rekengeld af te schaffen en hiervoor in de plaats de contributie met 5
euro te verhogen. Toelichting: de inning van de betrekkelijk kleine bedragen vergen de
vluchtpenningmeesters veel werk, evenals door de FC aan te houden twee kassen, Tot u toe heeft Jos
van Schaijk dit werk op zich genomen met de aantekening dat na zijn terugtreden uit het bestuur
deze werkzaamheden nog tijdelijk door hem verricht zouden worden. Het totale bedrag van de
verhoging van de contributie versus het rekengeld is nagenoeg gelijk.
9. Interviews: de winnaars van de vluchten zullen dit jaar aan de hand van een gestandaardiseerde
vragenlijst telefonisch worden geïnterviewd en u kunt dan live dit volgen via onze site.

10. Verkoop jonge duiven/bonnen feestavond. Het bestuur stelt voor om wederom jaarlijks de
winnaars van de vluchten en kampioenen te vragen een duif of bon te schenken, waar mogelijk uit
de winnaar. De verkoop via internet en daarna eventueel de zaalverkoop. In 2017 heeft deze verkoop
ruim 7000 euro opgebracht. De schenker ontvangt een appeltaart en een bedankbrief. In plaats van
en foto van de winnende duif zal een geldprijs of een ander cadeau beschikbaar worden gesteld.
11. In verband met het nog steeds geldende verbod om vrachtduiven tegelijkertijd met de
wedstrijdduiven te vervoeren, is in overleg met de afdelingen 5 en 6 en de fondclubs besloten een
aantal extra oefenvluchten te organiseren om aan de vraag tegemoet te komen om onze duiven voor
te bereiden op de marathonvluchten: Inkorven op maandag, los op dinsdag. Indien de
weersomstandigheden aanleiding geven om te veronderstellen dat de duiven een extra dag zullen
overstaan, zal voor 16.00 uur op maandag via de site van de Fondclub bekend worden gemaakt, dat
de vlucht wordt afgelast. De lossingstijden worden ook op de site bekend gemaakt. De vluchten
worden op de site bekend gemaakt.
12. NFO rekensysteem voor de ochtendlossingen. Toelichting op de vergadering en reeds nu op de
site.
13. Update website en contributie inning toelichting Anke Ouwehand.
14. Feestavond zal worden gehouden op zaterdag 24 november 2018 in hotel-restaurant “De Prins”
te Westzaan.
15. Rondvraag
16. Sluiting

