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Concours Commissie Uden 
 
`Secretaris” Dionys Hoevenaars  
Crocusstraat 7   5402 ZH   Uden   
Telefoon: 06-22747585 of 0413-255564   
Email  ccuden.secretaris@gmail.com 

 

NOTULEN VOORJAARSVERGADERING CCUDEN 
 

gehouden op donderdag 10 maart 2016, om 20:00 uur, 
in het verenigingslokaal van P.V. Welkom Hockeyweg 12 Uden  
Aanwezig: de bestuursleden; Jeffrey Voorn, Harry Steeghs en Jan van der Putten.  
Vertegenwoordigers van de verenigingen P.V. de Luchtbode, P.V. de Snelvliegers,  
P.V. Ons Genoegen, P.V. Welkom, P.V. Gemert, P.V. de Eendracht,  
P.V. de Suizende Vleugels, P.V. de Zwaluw. 

 

1.   Opening. 
De voorzitter Jeffrey Voorn opent de vergadering en namens het bestuur heet hij 
iedereen welkom. Hij vraagt of iedereen koffie heeft, die is door een miscommunicatie 
deze keer iets later. Ook meld hij dat hij op dat moment geen notulist heeft en hij wil de 
vergadering vragen of hij deze mag opnemen zodat daar later de notulen van gemaakt 
kunnen worden. De vergadering stemt hier mee in als de opnames maar niet tegen ze 
gebruikt wordt maar de opname zal alleen gebuikt worden voor het maken van de 
notulen. De voorzitter heeft verder geen openingswoord voorbereid en zal meteen 
beginnen met de agenda. 
Hij wenst iedereen een prettige vergadering. 

 
2. Notulen van de vergadering van 19 november 2015. 

Er was een opmerking over punt 10b dit ging over de midzomervluchten, er staat 68 
stemmen voor en 14 tegen maar dit moet zijn 68 voor en 7 tegen.  
Verder worden deze notulen zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen. 
 

1.  Ringenseries CC Uden.  
Deze worden geplaatst op de site van de CCUden zodra de ringenseries van alle 
verenigingen ontvangen zijn. Op dat moment miste men nog Zeeland en Volkel, Zeeland 
gaf aan deze al verstuurd te hebben maar zij zullen dit nogmaals doen. 
 2. Ledenlijsten.  
De vereniging secretarissen worden verzocht zo spoedig mogelijk maar voor 1 maart 
2016 online een NPO ledenlijst van hun vereniging uit te (laten) printen en deze te 
zenden aan de secretaris van de CC Uden.  
3. Hoklijsten.  
De hoklijsten hoeven niet meer te worden ingeleverd bij de CCU omdat er geen 

controlecommissie meer is.  
De verenigingen moeten deze zelf bewaren. 

4. Entlijsten.  
Volgens de nieuwe en gewijzigde reglementen van de NPO moeten de duiven in de 
verenigingscomputer worden ingevoerd vanuit de entlijst.  
Dus in de kloksystemen van de deelnemers staan alleen duiven die via de  
entlijsten zijn ingevoerd! 
Een opmerking van Jan Wijnen; de duiven die op de entlijst staan behoren ook op de 
hoklijst te staan, het gebeurt dat niet alle duiven die geënt zijn op de hoklijst gezet 
worden.  
Dus er is altijd nog een controle nodig tussen de entlijst en de hoklijst en niet zomaar 
alleen de entlijst invoeren in het ECS systeem.. 
De voorzitter neemt aan dat iedereen dit nu begrepen heeft en het ook op die manier 
uitvoert. 
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5. Vluchtnummering 
De eerste keer is een verkeerd vliegprogramma opgestuurd, daarna is een nieuwe 
opgestuurd.  
Nu moeten de verenigingen de gegevens zo invoeren in de kloksystemen. 
6. Sponsoring jeugd. 
De voorzitter zelf is afgelopen jaar aanwezig geweest bij de feestmiddag voor de jeugd 
en vond het een leuk programma en leerzaam voor de jeugd. 
Het bestuur CCUden heeft besloten ook dit jaar de jeugdcommissie van de afdeling Oost 
Brabant weer te sponsoren. De bijdrage zal €200,00 bedragen.  
7. CCUden tentoonstelling.  
Er is 1 vereniging die aangegeven heeft (P.V. de Luchtbode)om de CCUden 
tentoonstelling in 2016 te willen organiseren. Vorig jaar was het misgelopen met de 
datum van de tentoonstelling omdat deze tegelijk was met de tentoonstelling van Pv 
Welkom, mede hierdoor was het animo zeer beperkt.  
De tentoonstelling zal dit jaar op een beter passende datum worden gehouden zodat we 
hierdoor wel meer mensen uit de CCUden naar de tentoonstelling kunnen krijgen. 
P.V. de Luchtbode geeft aan dat ze de tentoonstelling op 10-12-2016 willen houden en 
zoals ze nu gezien hebben zijn er dan nog geen andere tentoonstellingen gepland. 
Er komt een vraag of we de CCUden tentoonstellingen met het afgesproken bedrag ( 
250,--) wel moeten organiseren. 
Er ontstaat een discussie over het wel of niet door laten gaan van de tentoonstelling. 
Er wordt gevonden dat daar zonder navraag naar te doen bij de leden nu geen beslissing 
over genomen kan worden. 
Er wordt besloten om de CCU tentoonstelling voor 2016 door te laten gaan en op de 
komende najaarsvergadering zal er een norm gesteld worden hoeveel deelnemers er 
mee moeten doen om het voor de komende jaren ook nog door te laten gaan. De 
voorzitter vraagt om hier aan mee te denken wat de norm moet worden. 
8. Contactgegevens CCU  
Per heden zijn de contactgegevens van de CCU gewijzigd. We hebben besloten algemene 
emailadressen aan te maken, zodat bij wijzigingen in het bestuur alles gemakkelijk door 
kan gaan. Per heden is het als volgt:  
voorzitter: ccuden.voorzitter@gmail.com  
secretaris: ccuden.secretaris@gmail.com  
penningmeester: ccuden.penningmeester@gmail.com  
9 Verenigingsklassement.  
Idem 2015 zal de firma Vermeulen en van Gerven B.V. ons verenigingsklassement 
sponseren met € 250. 

 
4. Ingekomen stukken. ( dit zijn brieven en e-mails). 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
5. Jaarverslag secretaris. 

Jan Geraets heeft deze voor de laatste keer gemaakt en het ziet er weer zeer netjes uit en 
alles staat er weer in. 
De voorzitter vind 1 ding opvallen aan de BGB dat het aantal leden de laatste 5 jaar 
gehalveerd is en dat vind hij jammer en hoe dat allemaal financieel er uit ziet wordt 
dadelijk behandeld.  
Verder wordt zonder op of aanmerkingen de notulen goedgekeurd. ( applaus ) 

 
6. Jaarverslag penningmeester. 

De penningmeester verteld het jaarverslag en legt enkele punten uit waar het goed of 
minder goed is verlopen. De kampioenschapshuldiging met alles daar omheen was zeer 
positief verlopen maar de BGB kas was minder positief verlopen. Er komt van Eendracht 
Veghel een opmerking over het teruglopen van het leden aantal bij de BGB, zij denken als 
er ook BGB’s te winnen zijn bij een aantal vitesse vluchten bij oude en jonge duiven dat 
er meerdere liefhebbers mee zullen doen en de BGB kas weer wat oploopt.  
Ook komt er een opmerking over het terugbrengen van de duiven, het geld wat dat 
gekost heeft staat dat dit van de BGB kas afgaat maar dat moet van de CCU kas afgaan. 
Dit zal door de penningmeester aangepast worden. 
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Ook ontstaat er een discussie over de opbrengsten van de kampioenschap  huldiging, 
waar de baten naar toe gaan, de CCU kas of de BGB kas, er word besloten het te laten 
staan zoals andere jaren altijd gedaan is. 
Verder wordt het jaarverslag zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 

 
7. Verslag kascontrole commissie.  

De penningmeester heeft het heel druk gehad en de controle van de kas heeft nog niet 
plaatsgevonden, hij bied hiervoor zijn excuses voor. De controle zal gepland worden 
voordat het vliegseizoen begonnen is. 
Het verslag van de kascontrole zal nagestuurd worden als deze binnen is. 
Deze zal nog gedaan moeten worden door  P.V. de Snelvliegers Boekel 2e keer en P.V. 
Gemert 1e keer. Voor de voorjaarsvergadering van 2017 moet nog wel een 2e vereniging 
worden aangewezen ( volgens het schema ) die samen met P.V. Gemert het kas jaar van 
2016 controleert. 

 
8. Begroting 2016.  

Jeffrey Voorn penningmeester geeft een toelichting. We ontkomen er niet aan we 
verliezen leden en we verliezen duiven dus de opbrengsten daar uit dalen ook. Wij zullen 
alert moeten blijven op de uitgave en inkomsten. 
De penningmeester vraagt om de leden aan te sporen om mee te doen aan de BGB en alle 
andere activiteiten.  
De begroting is akkoord. 

 
8.a controle commissie. 

Harry Steegs bedankt iedereen die meegeholpen heeft met de controle commissie 

voor de inzet die ze alle jaren hebben getoond. ( Applaus ) 

 
9. Melden Marathon. 
 Bestuur CCU heeft besloten om het melden op de marathon vluchten af te 

 schaffen. Eerder hebben we besloten dat we de verantwoording bij de verenigingen 
leggen, derhalve is ook melden niet meer noodzakelijk. 
Bij de nationale vluchten moeten wel de eerste duiven naar het inkorfcentrum gemeld 
worden en natuurlijk als je als vereniging wilt melden mag men dit zelf bepalen. 
 

10. Actiecomité CCU. 
De voorzitter geeft het woord aan Jan v/d Putten, hij merkt op dat ze voor 2016 
hetzelfde programma gebruiken als 2015 maar dat er wel iets moet gaan veranderen 
omdat het anders te veel geld gaat kosten. Misschien moeten ze de BGB 2 afschaffen, 
deze was in het leven geroepen toen er veel geld van de éénhoksrace naar de BGB kas 
ging. Dit geld komt nu niet meer binnen. Hij denkt dat steeds de harde kern lid blijft van 
de BGB. Van Eendracht Veghel komt de vraag om een ander programma te hanteren en 
om ook enkele vitesse vluchten te laten tellen, misschien komen er dan meer leden bij. 
Veghel vind dat door de BGB de echte vitesse spelers buitenspel gezet worden omdat 
voor bijna alle midfondvluchten en 1 en 2 daagse vluchten een BGB prijs te winnen is, 
vroeger is er ook op de vitesse vluchten BGB prijzen vervlogen. Maar Jan v/d Putten zegt 
dat aan dit programma niets gewijzigd gaat worden omdat dit al vanuit ouds her gedaan 
wordt en vroeger zat er meer geld in de kas en kon men meer prijzen vervliegen. De BGB 
is van vroeger uit al altijd voor de midfondvluchten en 1 en 2 daagse vluchten bedoeld en 
dat wil de BGB commissie zo graag houden. 
De voorzitter zegt dat dit programma van de BGB voor 2016 op deze manier is bepaald 
en zo ook zal worden uitgevoerd en dat ze voor 2017 opnieuw gaan bekijken of er 
veranderingen nodig zijn en op welke manier deze uitgevoerd gaan worden. 
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11. Taartvluchten. 
In 2015 is er een viertal mensen geweest die “Taartvluchten Brabant” hebben 
georganiseerd. Dit hadden zij gedaan op persoonlijke titel. Na overleg van de 
organisatoren hebben zij besloten dat zij deze vluchten zouden willen organiseren onder 
de vlag van de CCU. Deze commissie opereert onafhankelijk van het bestuur CCU (zoals 
de BGB) en is zelfstandig beslissingsbevoegd over haar eigen ingebrachte geldmiddelen 
(zoals de BGB). Het inkorven van de taartvluchten zal wederom in Uden zijn in het 
duivenlokaal van P.V. Welkom. 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn: 
Er komt de vraag hoe het financieel gelopen heeft in 2015, hierop antwoord Vincent 
Hoogerwerf dat het jaar 2015 een positief saldo van 798 euro is overgehouden, daar zijn 
alle kosten vanaf gehaald zoals, karton/huur wagen/ taart/benzine…….. 
Er komt een vraag over dat de taartvluchten al beginnen als het officiële vliegprogramma 
nog niet is afgelopen en dat klopt dit is hetzelfde als in 2015 maar die vluchten zijn op 
Zondag en op een afstand van een 25 km vanaf Uden en zouden dus niet concurrerend 
zijn tegenover het officiële vliegprogramma. 
Er komt een vraag van de Eendracht Veghel die de bezorgdheid uitspreekt naar alle 
“groepjes” die zelfstandig dingen kunnen doen en hij is bezorgd dat de CCUden zichzelf 
hieronder niet begraaft. Ze denken dat het CCU bestuur niets meer over die “groepjes” 
heeft te zeggen. 
De voorzitter antwoord dat leden van het bestuur zoals Jan v/d Putten zelf in zo’n 
groepje ( BGB ) zit en in het andere groepje ( Taartvluchten ) komt vanuit het CCU 
bestuur Vincent Hoogerwerf te zitten en Jeffrey Voorn. Toch denken zij dat de 
verenigingen niets over deze groepen te zeggen hebben. 
De voorzitter zegt dat dit in principe daar niet zoveel over te zeggen hebben net zoals 
over de BGB. Hij moedigt het aan om zoveel mogelijk van dit soort acties te doen dat is 
goed voor de kas van de CCUden.   

 
12. Kampioenenhuldiging 2016 

CCUden bestuur stelt het volgende voor:  
De kampioenen huldiging zoals in 2015.Deze was goed bevallen en goede locatie. Ieder 
lid van de CCUden kan hieraan deelnemen met zijn partner. Invulling van de middag 
wordt nog bekend gemaakt. De datum en locatie moeten nog worden vastgelegd maar 
daarom gaan ze zo spoedig mogelijk in contact treden met PV Gemert. 
 

13. Voorstellen vereniging. 
Er zijn geen voorstellen binnen gekomen. 
 

14.       Bestuursverkiezing. 
Zoals in de vorige vergadering aangegeven is Jan Geraets gestopt met zijn functie als 
secretaris. Ook Harry Steeghs heeft aangegeven na de voorjaarsvergadering van 10 
maart 2016 zijn taken neer te leggen. Dat houdt in dat het bestuur thans wordt gevormd 
door Jan van der Putten en Jeffrey Voorn. Het doet ons deugd dat wij voor het bestuur 
CCU drie aanmeldingen hebben gekregen te weten Vincent Hoogerwerf, Dionys 
Hoevenaars en Jan van den Berg. Jan van den Berg heeft zich aangemeld voor de functie 
van voorzitter. Dionys Hoevenaars heeft zich aangemeld voor de functie van secretaris 
en Vincent Hoogerwerf heeft zich aangemeld om de automatisering op zich te nemen, te 
weten de website en Compuclub alsmede de organisatie van “Taartvluchten Brabant”. 
Met Jan van der Putten als voorzitter van het actiecomité en Jeffrey Voorn als 
penningmeester zouden hiermee alle functies binnen het bestuur CCU weer vervult 
zijn.(applaus) 
Harry Steeghs neemt nu afscheid van het bestuur en wordt door de voorzitter hartelijk 
bedankt voor de inzet die hij gedaan heeft voor de CCUden. Het CCU bestuur zal te zijner 
tijd op gepaste wijze afscheid nemen. 
Harry bedankt iedereen waar hij de afgelopen jaren mee samengewerkt heeft. (applaus) 
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15.       Rondvraag. 
 *PV Gemert vraagt als er zich met iets of iemand iets voordoet in een vereniging 

wat is nu de gang van zaken nu de controle commissie er niet meer is. 
De voorzitter zegt dat er altijd een aanspreekpunt binnen de CCU blijft en dat 
telefoonnummer komt in het boekje van de CCU te staan en zal naar alle 
waarschijnlijkheid Jan v/d Berg ( de voorzitter van de CCU ) worden. 
Ook had PV Gemert een vraag over de ophokplicht van de provincie Oost Brabant  
Deze is nu ingesteld en zouden dus eigenlijk moeten opletten wanneer men de duiven 
los laat. Er ontstaat een discussie over de ophokplicht en er blijkt dat men vroeger altijd 
op zondag vloog en de ophokplicht niet op zondag geld maar omdat de we nu altijd op 
zaterdag vliegen zou dit problemen kunnen geven. Jagers zouden op zaterdag duiven die 
op het land zitten af mogen schieten. Het is dus je eigen risico als je de duiven los laat en 
ze gaan op het veld zitten en worden afgeschoten kun je hier niets van zeggen. 
De voorzitter vind het geen CCUden aangelegenheid en wil het hier graag bij laten. 
*Er wordt gevraagd hoe het nieuwe bestuur tegenover staat om nieuwe verenigingen 
naar de CCUden willen komen. 
De voorzitter zegt dat wij als CCU een sterke CC hebben en nog geen andere 
verenigingen nodig hebben maar we blijven altijd alert en als het nodig is zal er samen 
met alle verenigingen een beslissing genomen worden over hoe en wie en wanneer. en 
het bestuur zal daar de ogen niet voor sluiten. 
*Er komt een vraag over het verenigingsklassement, hoe wordt deze berekend? 
Dit was vorig jaar een discussie en er is besloten dat alle vluchten mee tellen voor het 
verenigingsklassement en de telling is dat er per 5 leden op de NPO ledenlijst 1 
aangewezen duif telt. Dus bij 12 leden op de NPO ledenlijst ( niet naar het aantal 
ingeleverde hoklijsten ) 3 aangewezen duiven draaien en bij 25 leden 5 aangewezen 
duiven draaien. 
*Er komt een vraag wie er in de CCU gaat “prikken” 
De voorzitter zegt dat dit door Dionys Hoevenaars en Jan v/d Berg gaat gebeuren. 

 
16.        Sluiting.  

De voorzitter bedankt iedereen en hij wenst een ieder een goed vliegseizoen  en hoopt 
dat we met mooi weer kunnen starten zonder  “vogelgriep” . 
Hierop antwoord J Wijnen dat er in Frankrijk  weer vogelgriep heerst . Maar we hopen 
dat het voorbij is als wij Frankrijk in gaan met de duiven.

 
 
 
 
 

 

 


