GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
F.H. Jacobs
Rabbershoek 34
8107 AJ Broekland
Tel: 06-45168988
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Broekland, 05-09-2016
Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de voorlopige agenda voor de najaarsvergadering, welke op maandag 31-10-2016
plaatsvindt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. Notulen voorjaarsvergadering d.d.07 -03-2016
4. Bestuursmededelingen
5. Wijziging Huishoudelijk Reglement Afdeling
6. Bestuursverkiezing (zie verder op)
7. Vliegprogramma 2017
Zie bijlage voor concept matrix. Hopelijk kunnen de eerste bevindingen ten aanzien van de gesprekken
over het jonge duivenprogramma hierin later nog verwerkt worden. Dus het concept is onder
voorbehoud van de uitkomst commissie Jonge duiven.
8. Overige Bestuursvoorstellen
9. Overige verenigingsvoorstellen
10. Agenda NPO –vergadering d.d. 05-11-2016
11. Rondvraag
12. Sluiting
Met vriendelijke sportgroeten,
Frank Jacobs, secretaris
Toelichting:
1. Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen.
Deze behoren uiterlijk 26-09-2016 bij de afdelingssecretaris binnen te zijn.
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2. De definitieve agenda ontvangt u uiterlijk 03-10-2016
CC: Regio`s, Afdeling klokkencommissie, Vervoerscommissie, Lossingscommissie en FCC
5. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING

Om het aangenomen besluit van de voorjaarsvergadering ook tekstueel vast te leggen, stellen we
voor om Artikel 50 van het Huishoudelijk Reglement Afdeling te wijzigen en daarbij het onderstaande
voorstel aan te nemen.
NIET DOORGAAN WEDVLUCHTEN
Artikel 50
Ter uitvoering van het gestelde in Statuten artikel 3A geldt:
1. De duiven van de niet-zondag-vliegende leden basisverenigingen in regio 1 en regio 3 die dat voor
aanvang van het seizoen hebben aangegeven, zullen indien nodig gescheiden in de container worden
vervoerd, zodat deze indien men geen mogelijkheid tot lossen op zaterdag heeft, terug gaan naar hun
verenigingslokaal. De extra kosten van het terugbrengen van deze duiven komen voor rekening van
de betreffende leden basisverenigingen.
2. De duiven van de zondag-vliegende leden basisverenigingen zullen als op zaterdag niet kan worden
gelost, over blijven staan tot zondag. Alle uit dit overstaan voortkomende extra kosten komen voor
rekening van de zondag-vliegende leden basisverenigingen.
3. De eerste twee jonge duivenvluchten en de eerste twee natourvluchten komen altijd terug naar
huis in het geval dat zaterdag niet gelost kan worden.
4. Het is het afdelingsbestuur toegestaan om in zeer uitzonderlijke gevallen voor de eerste 5 jonge
duivenvluchten te besluiten om de vluchtdag te verschuiven van zaterdag naar zondag. Daarbij zal
het advies van het Instituut Wedvluchtbegeleiding N.P.O. doorslaggevend zijn. Als gevolg hiervan zal
de inkorfdag worden verschoven van vrijdag naar zaterdag.
5. De niet-zondag vliegende Leden Basisverenigingen nemen deel aan de zaterdagcompetitie. De
zaterdag/zondag vliegende Leden basisverenigingen nemen deel aan de zondagcompetitie.
6. Leden Basisverenigingen die op zaterdag de duiven thuis willen hebben en hierdoor deel nemen
aan de zaterdagcompetitie dienen dit voor aanvang van het vliegseizoen kenbaar te maken aan het
bestuur afdeling.

6. BESTUURSVERKIEZING

Ondanks het feit dat wij al tijdens meerdere vergaderingen hebben aangegeven dat het vertrek van
onze secretaris volgens de statuten (max. 9 jaar) aanstaande is, hebben wij nog steeds geen opvolger
voor deze belangrijke functie. Er zijn geen aanmeldingen en ook onze pogingen leden voor deze
functie te vinden zijn zonder resultaat gebleven. Wij zoeken echter verder en hopen nog steeds een
geschikte kandidaat te vinden. Stel dat dit voor de najaarsvergadering lukt dan nog hebben wij onze
huidige secretaris nodig om zijn veel omvattende taak en zijn ervaring op zijn opvolger over te
brengen. De huidige secretaris heeft zich bereid verklaart om tot de voorjaarsvergadering als
bestuurslid aan te blijven (echter niet meer als secretaris) om zijn taken aan zijn opvolger over te
dragen (in uiterste noodzaak vullen wij dat zo nodig a.i. binnen ons bestuur op).
Wij vragen de vergadering om toestemming dat Frank Jacobs nog 6 maanden boven op de
reglementaire periode van 9 jaar, als bestuurslid kan aanblijven.
Eventuele kandidaten kunnen zich natuurlijk melden door een mail te sturen
secretaris@afdeling8gou.nl
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