GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
W.G.M. ten Dolle
Molenveldsingel 64
6981 JS Doesburg
Tel: 0313-484630
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Doesburg, 04-02-2019
Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering, welke op maandag 04-032019 plaatsvindt in het Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. Notulen buitengewone ledenvergadering d.d. 07-01-2019
4. Bestuursverkiezing
➢ Het bestuur stelt voor dhr. W.E. van Laar te benoemen als 1e penningmeester.
➢ Het bestuur stelt voor dhr. T. van Binsbergen te benoemen als bestuurslid.
➢ Het bestuur stelt voor M. ten Dolle te benoemen tot interim voorzitter naast zijn functie als
secretaris, tot een geschikte kandidaat voor een van beide functies zich aandient.
5. Jaarverslag secretaris 2018 (zie bijlage)
6. Jaarverslag penningmeester 2018 (volgt na controle FCC)
•
Verslag Financiële controle commissie. (volgt na verslaglegging)
•
Decharge bestuur
•
Begroting 2019 (volgt)
7. Bestuursmededelingen

8. Verkiezing kiesmannen NPO.
• Bestuur draagt als kiesman voor: J. de Vries en W. van Laar
• Bestuur draagt als Reserve kiesman voor M. ten Dolle.
9. Verkiezing FCC.
• Vacatures: Er zijn nu 2 vacatures voor de FCC. Het bestuur doet een dringend beroep
op de vergadering kandidaten hiervoor aan te dragen.

definitieve agenda voorjaarsverg. 2019-03-04

Pagina 1 van 2

10. Bestuursvoorstellen
• Daar de meerderheid van de leden van de afdeling gekozen heeft voor het nationale
vliegprogramma, stelt het bestuur voor de afdelingskampioenschappen gelijk te laten
zijn aan die van de nationale kampioenschappen op zowel vitesse, midfond, jong en
dagfond (voor marathon zien verenigingsvoorstel). Als aanvulling hierop stellen we
voor: voor het natour kampioenschap dat begint op 3 augustus 6 van de 7 vluchten te
tellen.
• Tevens stelt het bestuur voor de puntentelling voor de afdelingskampioenschappen
gelijk te stellen aan de telling die de NPO al jaren hanteert. nl. 1:1.
11. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage)
12. Agenda NPO –vergadering d.d. 09-03-2019 ( nog niet bekend)
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marinus ten Dolle, secretaris
CC: klokkencommissie, Vervoerscommissie, Lossingscommissie en FCC
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