
NOTULEN – Fondclub vergadering donderdag 4 april 2019 
 

1) Opening, toevoeging agendapunten 

Opening door vicevoorzitter Leo Pronk. 
Leo legt uit wat de reden is waarom Fred en Anke niet meer actief zijn in het bestuur. 
Leo heet de twee nieuwe bestuursleden welkom (Ruud Vermaat en Jos Brugemann) en is 
dankbaar dat ze de vrijgekomen plaatsen invullen. 
 
Koeman vraagt waarom de notulen van de laatste vergadering niet op de site staan. 
Ton Snoek legt uit dat die wel gemaakt zijn maar zeer waarschijnlijk nog bij Fred in de 
computer staan. In het vervolg zullen die zo snel mogelijk geplaatst worden. 
 
2) Notulen / actielijst voorgaande vergadering 
 
Ondanks het feit dat er weer invlieg duiven mee mogen, verwacht Jos met de vluchten toch een 
redelijke deelname op de doordeweekse africhtingen. 

De reden dat er tussen de africhtingen enkele weken niet kan worden ingekorfd, is omdat er dan 
inkorven is op dinsdagavond voor de marathon vluchten. 
 
De kampioenschappen zullen weer hetzelfde zijn als afgelopen jaar. 
 
Voor de verslagen van de vluchten op de Fondclub site worden nog mensen gevraagd voor zowel 
de marathon als de jonge-duiven vluchten. 
 
De kascontrole heeft door tijdsgebrek nog niet plaatsgevonden maar zal alsnog worden 
uitgevoerd. De balans zag er goed uit, mede omdat het leden aantal op peil blijft. 
De vergadering bedankt Jaap met een applaus voor zijn grote inzet en de mooie balans. 
De vraag of de contributie naar 25 euro moet worden verhoogd omdat er geen rekengeld meer 
betaald hoeft te worden, wordt door Jos gecanceld omdat er nog genoeg geld in kas is. 
  
Ruud vraagt of de namen registratie bij de kamer van koophandel nog juist zijn. Hier zal te 
zijner tijd nog naar worden gekeken. 
 
Leo en Ruud zijn de vertegenwoordigers voor de overnachtingsvluchten vergaderingen. 
 
De attractie prijzen blijven hetzelfde op een vlucht per categorie (100, 200 en 300 plus diner 
bonnen). 
 
Er zal weer gevraagd worden om een jong aan de prijswinnaars van de vluchten en van de 
kampioenen. 
 
Jaap heeft het erover dat er toch extra hulp nodig is voor de prijsuitreiking omdat Anke en Fred 
toch een groot aandeel hebben in de feestmiddag.  
 
Koeman vraagt of het geluid aan de tuinkant niet verbeterd kan worden en het buffet naar voren 
kan worden gehaald. Voor het geluid word contact gezocht met de DJ en het idee is om wat 
vroeger te beginnen met de feestmiddag. Maar over het algemeen waren de aanwezigen op de 
vergadering wel tevreden over de feestmiddag. 
 
 



De indruk bestaat dat de AFD. niet helemaal content is met de doordeweekse africhtingen, maar 
dat het contact van Leo en Ruud met Han Hoekstra goed is. De AFD. bestaat voor 1/3 uit 
Fondclub leden; daar mag toch wel rekening mee worden gehouden. 
 
Koeman vraagt of de datum van de vergadering niet wat vroeger op de site gezet kan worden. 
Door de overdracht van de site was het iets verlaat maar in het vervolg word het er tijdig 
opgezet. 
 
Bij de rondvraag kwam naar voren dat Jaap een jaar geleden al bij Fred had aangegeven dat hij 
zou stoppen als penningmeester. Hij maakt dit jaar nog af, maar daarna moet er een vervanger 
komen. 
 
Jos vraagt of er een rondje van de Fondclub af kan en Jaap had daar geen bezwaar tegen (klein 
ploegje) 

3) Rondvraag 

Geen punten. 
 

Het volgende overleg staat gepland op x mei 2019. 


