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	  VERSLAG	  VOORJAARSVERGADERING	  CCU	  14	  maart	  2013:	  
	  

	  
	  
1. Opening	  door	  de	  voorzitter:	  
De	  voorzitter	  opende	  de	  vergadering	  op	  de	  volgende	  wijze:	  
	  
Dames,	  Heren,	  
	  
Welkom	  op	  de	  voorjaarsvergadering	  van	  de	  CCUden.	  
Over	  3	  weken	  is	  de	  eerste	  prijsvlucht	  al	  werkt	  het	  weer	  op	  dit	  moment	  niet	  erg	  mee.	  
Bovendien	  zijn	  in	  deze	  periode	  de	  roofvogels	  behoorlijk	  actief,	  wat	  niet	  bevorderlijk	  is	  voor	  
duiven	  en	  de	  gemoedsrust	  van	  de	  duivenmelker.	  
Ik	  hoor	  hier	  behoorlijk	  alarmerende	  berichten	  over,	  met	  behoorlijk	  wat	  verliezen.	  
Vanavond	  zetten	  we	  de	  laatste	  puntjes	  op	  de	  i,	  voordat	  we	  weer	  gaan	  vliegen.	  
Helaas,	  nemen	  we	  ook	  afscheid	  van	  de	  secretaris	  van	  de	  CCU,	  Marion	  Huvenaars,	  die	  om	  
reden	  van	  tijdgebrek	  deze	  functie	  niet	  meer	  kan	  vervullen.	  
We	  krijgen	  als	  totale	  CCU	  daarmee	  wel	  een	  probleem	  omdat	  er	  geen	  kandidaten	  zijn	  
aangemeld.	  En	  dat	  is	  iets	  wat	  ook	  de	  verenigingen	  zich	  moeten	  aantrekken.	  Zonder	  
secretaris	  en	  een	  compleet	  bestuur,	  houd	  je	  geen	  CC	  overeind!!	  
Voorafgaand	  aan	  de	  vergadering	  staan	  we	  even	  stil	  bij	  degenen	  die	  ons	  ontvallen	  zijn,	  met	  
namen;	  Henk	  Oliemeulen,	  Schaijk	  en	  mogelijk	  anderen	  die	  wij	  niet	  hebben	  doorgekregen.	  
Dank	  u	  wel,	  	  hierbij	  is	  de	  vergadering	  	  geopend.	  
	  
2. Notulen	  najaarsvergadering	  van	  donderdag	  8	  november	  2012:	  
Evert	  Diepeveen:	  Op	  blad	  2	  bij	  punt	  5;	  voor	  welke	  periode	  geldt	  het	  contract	  van	  Mariska?	  
Voorzitter:	  voor	  een	  periode	  van	  1	  jaar.	  
	  
Entlijsten:	  alle	  basisverenigingen	  dienen	  een	  entlijst	  te	  hebben	  liggen.	  Verenigingen	  die	  bij	  
een	  andere	  vereniging	  inkorven,	  dienen	  een	  entlijst	  aan	  deze	  vereniging	  te	  overhandigen.	  
Nationaal	  inkorfcentra	  is	  en	  blijft	  een	  basisvereniging.	  
	  
3. Mededelingen.	  
3.1 Ringenseries	  CC	  Uden.	  
Deze	  worden	  geplaatst	  op	  de	  site	  van	  de	  CCUden	  zodra	  de	  ringenseries	  van	  de	  verenigingen	  
ontvangen	  zijn.	  
Boekel	  moet	  deze	  nog	  doorgeven.	  
3.2 Ledenlijsten.	  
Alle	  verenigingen	  hebben	  deze	  inmiddels	  ingeleverd.	  
3.3 Hoklijsten.	  
Alle	  verenigingen	  hebben	  hun	  hoklijsten	  ingeleverd.	  
3.4 Vluchtnummering:	  
Vluchtnummering	  is	  afhankelijk	  van	  de	  vergadering	  (stemming	  4	  Vitesse	  vluchten).	  
3.5 Sponsoring	  jeugd.	  
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Het	  bestuur	  CCUden	  heeft	  besloten	  ook	  dit	  jaar	  de	  jeugdcommissie	  van	  de	  afdeling	  Oost	  
Brabant	  weer	  te	  sponsoren.	  De	  bijdrage	  zal	  €200,00	  bedragen.	  
3.6 CCUden	  tentoonstelling.	  
P.D.V. Gemert heeft aangegeven ook in 2013 wederom de CCU tentoonstelling te willen organiseren, waarvoor 
dank namens het bestuur CCU. 
 
4. Ingekomen	  stukken.	  

-‐ Voorstel	  P.V.	  de	  Eendracht	  Veghel.	  
-‐ Voorstel	  KePv	  Welkom	  Uden.	  
-‐ Voorstel	  PV	  de	  Snelvliegers	  Boekel.	  
-‐ Voorstel	  P.V.	  de	  Luchtbode	  Mill.	  

	  
5. Jaarverslag	  secretaris:	  
Onder applaus akkoord, met dank aan Jan Geraets & Marion. 
	  
6. Jaarverslag	  van	  de	  penningmeester:	  
Het	  is	  duidelijk	  dat	  er	  iets	  moet	  gaan	  gebeuren.	  Het	  minimale	  bedrag	  dat	  er	  in	  de	  kas	  moet	  
zijn	  is	  €	  5000,	  -‐.	  
Er	  zijn	  bijvoorbeeld	  minder	  leden	  bij	  de	  BGB,	  en	  bij	  de	  actieprijzen	  komen	  we	  geld	  tekort.	  
	  
Jan	  v/d	  Berg,	  Uden;	  wat	  valt	  er	  onder	  de	  algemene	  kosten	  €	  2.183,71	  ?	  
Jan	  Geraets:	  hieronder	  vallen	  o.a.	  De	  website,	  enveloppen,	  KVK,	  Vliegprogramma,	  
Rondbrengen	  vliegprogramma,	  kosten	  uitslagen,	  kosten	  prikken	  coördinaten,	  kosten	  
Mariska	  (€	  910,	  -‐	  printen	  boekjes	  274x	  ),	  afscheidsetentje	  Evert.	  
	  
7. Verslag	  van	  de	  kascontrolecommissie.	  
Werd	  onder	  applaus	  goedgekeurd.	  
Nieuwe	  kascontrole:	  Mill	  &	  Volkel. 
	  
8. Verhoging	  contributie	  CCU.	  
Toelichting	  ter	  vergadering:	  
In	  1998	  waren	  er	  500	  leden,	  in	  2012	  	  maar	  262	  leden.	  
Het	  is	  duidelijk	  niet	  om	  de	  kampioenhuldiging	  in	  stand	  te	  houden.	  
Jaarlijks	  is	  er	  een	  stijging	  van	  5%.	  
	  
Rob	  v/d	  Pas,	  Veghel;	  geeft	  aan	  dat	  er	  gesneden	  moet	  worden	  in	  de	  BGB.	  
En	  vind	  de	  africhting	  begroting	  te	  optimistisch.	  Verder	  is	  de	  €	  5,	  -‐	  geen	  probleem,	  maar	  vind	  
het	  wel	  jammer	  dat	  er	  in	  het	  programma	  van	  de	  BGB	  geen	  Vitesse	  vluchten	  zitten.	  
Reactie	  voorzitter;	  in	  het	  nieuwe	  programma	  van	  de	  BGB	  zijn	  de	  vleesprijzen	  afhankelijk	  van	  
de	  inleg.	  
	  
Jan	  v/d	  Berg,	  Uden;	  De	  oplossing	  is	  geen	  €	  5,	  -‐.	  
Zij	  zien	  liever	  initiatief	  in	  acties,	  bijv.	  bonnen	  op	  een	  bepaalde	  site	  zetten.	  Maak	  er	  wat	  meer	  
werk	  van	  om	  bepaalde	  bonnen	  binnen	  te	  halen.	  Als	  besturen	  verenigingen	  initiatieven	  tonen	  
om	  gezamenlijk	  te	  kijken	  naar	  oplossingen.	  
Zijn	  zien	  de	  €	  5,	  -‐	  dan	  ook	  niet	  als	  de	  oplossing	  voor	  de	  komende	  jaren.	  
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Rob	  v/d	  Pas,	  Veghel;	  is	  het	  niet	  psychologisch	  ?	  Misschien	  beter	  om	  na	  een	  aantal	  jaar	  bijv.	  	  
€	  2,	  -‐	  verhoging	  te	  doen	  dan	  nu	  ineens	  €	  5,	  -‐.	  
	  
Voorzitter;	  de	  eenhokrace	  bracht	  voorheen	  een	  aardig	  centje	  in	  de	  CC	  Kas.	  
	  
Evert	  Diepeveen,	  Boekel;	  er	  is	  een	  afname	  van	  deelnemer	  BGB.	  	  
	  
Jan	  v/d	  Berg	  Uden;	  €	  0,07	  per	  duif	  naar	  €	  0,08	  per	  duif,	  brengt	  weinig	  extra.	  
	  
Frans	  Theunissen,	  Mill;	  een	  commissie	  instellen	  om	  bijv.	  de	  verenigingen	  te	  verplichten	  1	  
man	  aan	  te	  stellen.	  
	  
Na	  stemming:	  
65	  voor,	  20	  tegen.	  
Na	  stemming	  gaat	  de	  contributieverhoging	  door,	  daarnaast	  volgt	  schrijven	  naar	  de	  
verenigingen	  voor	  vervolg.	  
	  
9. Begroting	  2013.	  
Akkoord	  door	  vergadering.	  
	  
	  
10. Jaarverslag	  controle	  commissie.	  
Harry	  Steeghs;	  dankt	  diegenen	  die	  er	  aan	  meegewerkt	  hebben.	  
De	  hoklijsten	  waren	  grandioos,	  waarvoor	  dank.	  
	  
Een	  korte	  pauze	  ingelast.	  
	  
11. Voorstellen	  verenigingen.	  

	  
Voorstel	  Veghel:	  
Wij	  stellen	  u	  voor	  om	  de	  vitessevluchten,	  welke	  staan	  gepland	  voor	  4	  mei,	  11	  mei,	  18	  mei	  en	  1	  juni	  in	  
het	  vliegprogramma	  2013,	  niet	  mee	  te	  tellen	  voor	  de	  kampioenschappen	  en	  deze	  vluchten	  aan	  te	  

merken	  als	  africhtingvluchten.	  
	  
Voorstel	  Uden:	  
	  
VOORSTEL	  1:	  
Wij	  als	  Pv	  Welkom	  stellen	  voor	  om	  deze	  4	  vluchten	  die	  tegelijk	  zijn	  met	  een	  midfondvlucht	  
dat	  weekend	  en	  wel	  de	  volgende	  vluchten:	  
	  4-‐5	  Vervins	  (	  tegelijk	  met	  Sezanne)	  	  
11-‐5	  Chimaij	  (	  tegelijk	  met	  Sezanne)	  	  
18-‐5	  Vervins	  (	  tegelijk	  met	  Sens)	  	  
	  1-‐6	  Chimaij	  (	  tegelijk	  met	  Sezanne)	  
niet	  mee	  te	  laten	  tellen	  voor	  geen	  enkel	  kampioenschap.	  
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Wel	  een	  uitslag	  en	  eventueel	  	  poulen	  maar	  geen	  puntentelling.	  
	  
VOORSTEL	  2:	  
Als	  dit	  er	  niet	  doorkomt	  zouden	  we	  de	  “4	  vitesse	  vluchten”	  willen	  mee	  laten	  tellen	  in	  een	  
apart	  kampioenschap	  bv	  	  “Vitesse	  2”	  en	  niet	  bij	  het	  Vitesse	  1	  kampioenschap.	  
	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  Welkom	  Uden	  op	  de	  najaarsvergadering	  het	  voorstel	  heeft	  
teruggetrokken.	  Het	  vluchtprogramma	  is	  aangenomen	  zoals	  afd.	  Oost-‐Brabant.	  Maar	  als	  er	  
door	  de	  verenigingen	  gestemd	  wil	  worden,	  zal	  dat	  moeten	  gebeuren.	  
	  
Rob	  v/d	  Pas,	  Veghel;	  ziet	  niet	  tegen	  de	  vluchten	  op	  maar	  tegen	  het	  werk	  wat	  erbij	  komt	  
kijken.	  Door	  het	  splitsen	  van	  de	  duiven	  voor	  de	  Midfond	  &	  Vitesse	  zullen	  de	  duiven	  
aangevoerd	  moeten	  in	  Uden.	  Voor	  kleine	  verenigingen	  is	  dit	  niet	  wenselijk.	  
Herpen	  sluit	  zich	  bij	  Veghel	  aan.	  
	  
Jan	  v/d	  Berg,	  Uden;	  Bij	  de	  afdeling	  is	  er	  gestemd	  of	  het	  zaterdag	  of	  zondagvluchten	  moeten	  
worden,	  en	  is	  zaterdag	  geworden.	  
Daarom	  toch	  graag	  stemmen.	  
	  
Jo	  v.	  Dijck	  Volkel;	  de	  duiven	  worden	  niet	  opgehaald	  in	  Volkel.	  
	  
Voorzitter;	  als	  de	  vluchten	  tellen	  als	  wedvlucht,	  tellen	  ze	  ook	  voor	  het	  kampioenschap.	  
Stemming:	  
28	  voor	  (stemmen	  voor	  vlucht)	  
57	  tegen	  (stemmen	  voor	  africhting)	  
Na	  stemming	  zijn	  de	  4	  vluchten	  aangenomen	  als	  africhtingvluchten.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Voorstel	  Boekel:	  
Vraag	  /	  opmerking	  1:	  Vitessevluchten	  mei	  2013.	  
Zie	  voorstel	  Veghel	  /	  Uden.	  
	  
Vraag	  /	  opmerking	  2:	  Verhoging	  contributie	  1.	  
Zie	  punt	  8.	  
	  
Vraag	  /	  opmerking	  3:	  Verhoging	  contributie	  2.	  
Er	  is	  dit	  jaar	  10%	  van	  de	  inleg	  bij	  de	  poule	  jackpot	  en	  poedeljackot	  ingehouden	  t.b.v.	  de	  BGB	  
kas.	  	  
Als	  de	  voorgestelde	  100%	  contributieverhoging	  wordt	  aangenomen,	  wordt	  dan	  het	  uit	  te	  
betalen	  bedrag	  van	  de	  jackpot	  en	  poedeljackpot	  weer	  voor	  100%	  uitbetaald?	  	  
	  
Reactie	  voorzitter;	  nee,	  de	  10%	  blijft	  gehandhaafd.	  
	  

	  
Voorstel	  Mill:	  
Hierbij	  2	  voorstellen	  van	  de	  Luchtbode	  Mill.	  
Voorstel1:	  Het	  opheffen	  van	  de	  rayons	  1	  en	  2.	  Dus	  alleen	  CCUden	  spel	  op	  alle	  vluchten.	  
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Motivatie:	  Er	  komen	  steeds	  minder	  duiven	  waardoor	  het	  rayon	  spel	  steeds	  minder	  
aantrekkelijk	  wordt.	  Voorst	  heeft	  dit	  door	  het	  kleiner	  aantal	  duiven	  nadelige	  gevolgen	  voor	  
de	  landelijke	  competities.	  
	  
Voorzitter;	  1e	  plaats	  voor	  spelplezier	  in	  de	  CC.	  
	  
Frans;	  in	  de	  vereniging	  heerst	  gevoel	  dat	  landelijke	  competities	  belangrijk	  zijn.	  
	  
Stemming:	  
56	  tegen	  (handhaven	  2	  rayons)	  
29	  voor	  	  (voor	  1	  rayon)	  
Na	  stemming;	  handhaven	  2	  rayons.	  
	  
Voorstel 2: indien vorenstaande voorstel niet wordt aangenomen dan de rayon indeling niet meer afhankelijk te 
maken of men lid is van een bepaalde vereniging maar in welke plaats men woont. Dit om eerlijker concoursen 
mogelijk te maken. 
 
Jan	  v/d	  Berg,	  Uden;	  is	  daar	  faliekant	  op	  tegen.	  Daardoor	  krijg	  je	  splitsing	  binnen	  je	  eigen	  
vereniging.	  
	  
Voorzitter;	  volgens	  reglement	  is	  de	  woonplaats	  afhankelijk	  voor	  het	  rayon	  waarin	  je	  speelt.	  
Als	  CC	  wijken	  wij	  daarvan	  af.	  
Stemming:	  
9	  stemmen	  tegen	  
76	  stemmen	  voor	  
Na	  stemming	  blijven	  de	  rayons	  zoals	  wij	  als	  CCUden	  ze	  hebben.	  
	  
12. Actiecomité	  CC	  Uden.	  
Dit	  programma	  is	  onder	  voorbehoud;	  wanneer	  de	  contributieverhoging	  aangenomen	  wordt.	  
	  
Rob	  v/d	  Pas;	  Veghel;	  graag	  Vitesse	  vluchten	  toevoegen	  en	  andere	  vluchten	  eraf	  halen.	  
Vitesse	  spelers	  krijgen	  weinig	  kansen.	  
	  
Jo	  	  v.	  Dijck,	  Volkel;	  er	  mag	  best	  applaus	  komen	  voor	  al	  het	  werk	  van	  de	  BGB	  commissie.	  
	  
Voorzitter;	  het	  voorstel	  om	  het	  voorstel	  van	  de	  BGB	  aan	  te	  nemen,	  en	  voor	  2014	  bekijken.	  
Akkoord.	  
	  
13. Kampioenenhuldiging	  2013.	  
CCUden	  bestuur	  stelt	  het	  volgende	  voor:	  
De	  kampioenen	  huldiging	  zoals	  in	  2012.	  Het	  wordt	  wederom	  een	  feestmiddag.	  De	  middag	  
begint	  om	  13.30	  met	  een	  koffietafel.	  Ieder	  lid	  van	  de	  CCUden	  kan	  hieraan	  deelnemen	  met	  
zijn	  partner.	  Hij	  krijgt	  hiervoor	  een	  uitnodiging	  met	  een	  invulstrookje	  dat	  ingeleverd	  moet	  
worden.	  De	  kosten	  voor	  de	  koffietafel	  zijn	  voor	  rekening	  van	  de	  CCUden.	  Na	  de	  koffietafel	  
moeten	  de	  consumpties	  betaald	  worden.	  Tijdens	  de	  koffietafel	  en	  het	  verloop	  van	  de	  
middag	  worden	  de	  kampioenschappen	  en	  gewonnen	  prijzen	  uitgereikt.	  Het	  einde	  van	  de	  
middag	  is	  dan	  om	  ±	  18.00.	  
De	  datum	  is	  ook	  besproken	  namelijk:	  zaterdag	  23	  november,	  in	  zaal	  Stevens	  Volkel.	  	  
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14. Bestuursverkiezing.	  
Jan	  Geraets	  en	  Cor	  Zwiers	  zijn	  aftredend	  en	  herkiesbaar;	  
Na	  acclamatie	  herkozen.	  
	  
Voor	  de	  functie	  als	  secretaris	  hebben	  geen	  kandidaten	  zich	  gemeld.	  
Voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  richting	  de	  verenigingen	  gekeken	  moet	  worden	  voor	  aanvulling	  
van	  het	  bestuur.	  Nu	  is	  er	  geen	  secretariaat.	  
	  
15. Rondvraag.	  
	  
Jo	  van	  Dijck,	  Volkel;	  De	  4	  africhtingvluchten	  bij	  de	  vereniging	  inkorven?	  	  
Bij	  Uden	  aanleveren.	  
Harrie	  Verstraten,	  Zeeland;	  Als	  de	  vereniging	  besluit	  om	  de	  4	  africhtingvluchten	  te	  vervliegen	  
als	  prijsvluchten,	  kunnen	  wij	  dan	  zelf	  nummers	  aanmaken?	  
Voorzitter;	  ja	  dat	  kan.	  
Harrie;	  En	  welke	  vluchten	  dienen	  doorgestuurd	  te	  worden	  naar	  Pigeon	  Village?	  
Voorzitter;	  via	  de	  afdeling	  wordt	  bekend	  welke	  vluchten	  voor	  het	  nationaal	  kampioenschap	  
tellen,	  die	  moeten	  doorgestuurd	  worden.	  
Harrie;	  is	  het	  verplicht	  om	  door	  te	  sturen?	  
Voorzitter;	  ja.	  
	  
Rob	  v/d	  pas;	  Vorig	  jaar	  was	  toch	  de	  mogelijkheid	  om	  dit	  eventueel	  via	  de	  rekenaar	  te	  sturen?	  
Voorzitter;	  er	  is	  volop	  discussie	  &	  er	  lopen	  inmiddels	  een	  aantal	  rechtszaken	  tegen	  P.V.	  
	  
Jan	  Geraets;	  De	  codering	  zal	  hetzelfde	  als	  het	  voorgaande	  jaar	  ingegeven	  moeten	  worden.	  Er	  
zal	  gekeken	  worden	  of	  Mariska	  dit	  voor	  de	  verenigingen	  kan	  doen,	  zodat	  er	  bij	  het	  bestand	  
van	  de	  vluchtnummering	  alle	  juiste	  gegevens	  in	  staan.	  	  
Voorzitter;	  naar	  Pigeon	  Village	  dient	  maar	  1	  D-‐bestand	  tegelijk	  gestuurd	  te	  worden,	  want	  hij	  
pakt	  er	  maar	  1.	  
	  
Gerard	  v.	  Doorn,	  Herpen;	  Gaan	  de	  vluchten	  vanuit	  Hasselt	  gewoon	  door?	  
Voorzitter;	  dit	  jaar	  nog	  wel.	  
	  
16. Sluiting:	  
De	  voorzitter	  sloot	  om	  21.30	  uur	  de	  vergadering	  en	  dankt	  alle	  aanwezigen	  voor	  hun	  komst.	  
Het	  is	  een	  goede	  vergadering	  geweest.	  Hopelijk	  krijgen	  de	  liefhebbers	  weinig	  last	  van	  de	  
roofvogels,	  en	  wenst	  een	  ieder	  een	  goed	  seizoen	  toe.	  
Verder	  nog	  een	  bloemetje	  voor	  Marion	  voor	  haar	  werk	  als	  secretaris.	  
	  


