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

Doesburg, 09-02-2021
Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering.
Gezien de ontwikkelingen m.b.t. de pandemie, zal de deze vergadering op dezelfde wijze
plaatsvinden als de najaarsvergadering van 2020. De noodwet waardoor deze vorm van vergaderen
en de genomen besluiten rechtsgelding zijn is door de overheid verlengd tot 1 april 2021. De
stemming zal weer via onze site in de vorm van een enquête plaatsvinden, waarna via een livestream
op 8 maart de uitkomst aan de leden gepresenteerd zal worden. De stem enquête met daarbij de
termijn van stemming wordt z.s.m. bekend gemaakt.
Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de ingevulde enquête.
3. Notulen ledenvergadering d.d. 23-11-2020 (reeds gepubliceerd 9-12-2020)
4. Jaarverslag secretaris 2020 (reeds gepubliceerd 7-1-2021)
5. Jaarverslag penningmeester 2020 (bijlage)
•
Verslag Financiële controle commissie.
•
Decharge bestuur
•
Begroting 2021
6. Bestuursmededelingen.
* Op 1 februari jl. is een 2e oplegger, met een ander ventilatie systeem, voorzien van sensoren om
het transport te monitoren. Deze oplegger zal voornamelijk gebruikt worden in Zuid.
* In samenwerking met de vlieggebieden zullen de kampioenen van de vlieggebieden en de afdeling
worden uitgenodigd om op 20 maart a.s. hun blijvende aandenken + een verrassingspakket in
ontvangst te nemen via een “drive trough” in de loodsen in Huissen en Hattemerbroek. Uiteraard
ontvangen de kampioenen een persoonlijke uitnodiging.
7. Bestuursverkiezing
• Aftredend en herkiesbaar is J.W. de Vries, 2e penningmeester. Ondanks herhaaldelijk
verzoek is de vacature voor 1e secretaris nog niet ingevuld. Dus zijn we dringend op
zoek naar een persoon die deze functie kan invullen.
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8. Verkiezing kiesmannen NPO.
• Bestuur draagt als kiesman/kiesvrouw voor: M. ten Dolle en W. van Laar
• Bestuur draagt als Reserve kiesman voor J.W. de Vries.
9. Bestuursvoorstellen: (zie bijlage)
9.1. Vervliegen kampioenschap vitesse jong (J26-J31) en jong midfond (J32-J36). Zie ook amendement
van PV de Zwaluw, Wijhe 0422 bij agendapunt 10.
9.2. Mede op verzoek van de NPO het invoeren van de Ladies Leaque kampioenschap binnen onze
afdeling.
9.3. Voorstel beëindiging verzekering duiven tijdens transport
9.4. Voorstel vorming financiële voorziening t.b.v. groot onderhoud.
10. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage)
11. Agenda NPO –vergadering d.d. 13-03-2021 (voor bijbehorende stukken zie informatiekanalen
NPO)
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marinus ten Dolle, secretaris a.i.

Toelichting: Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen m.b.t. de agenda
punten. De vragen zullen tijdens de livestream beantwoord worden. De vragen dienen uiterlijk 27
februari per mail ingediend te worden bij de afdelingssecretaris.
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