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

Doesburg, 10-01-2023

Geachte verenigingsbesturen,

Hierbij ontvangt u de voorlopige agenda voor de voorjaarsvergadering, welke op 
donderdag  9 maart 2023 plaatsvindt in het Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 
240 te Apeldoorn. Aanvang 19.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst

3. Notulen ledenvergadering d.d. 22-11-2022 (reeds gepubliceerd)

4. Jaarverslag secretaris 2022 (bijlage)

5. Jaarverslag penningmeester 2022 (volgt)
 Verslag Financiële controle commissie. (volgt)
 Decharge bestuur
 Begroting 2023 (volgt)

6. Bestuursmededelingen.

7. Bestuursverkiezing
 Helaas kan ons bestuurslid dhr. T. van Binsbergen door 

omstandigheden gedurende langere tijd geen invulling geven 
aan zijn taken als bestuurslid en concoursleider. Deze taken 
kunnen helaas niet allemaal opgevangen worden door de nog 
zittende bestuursleden. Er moet dus versterking komen. We 
doen dan ook een dringende oproep, ook om het vliegseizoen 
niet in gevaar te brengen, dat leden zich melden om deel uit 
te maken van het bestuur en het bestuur op sterkte te 
brengen.
Wij zien de kandidaatstelling graag met spoed tegemoet aan 
secretaris@afdeling8gou.nl

  Ondanks herhaaldelijk verzoek is ook de vacature voor 1e secretaris 
nog niet ingevuld. Dus zijn we dringend op zoek naar een persoon die  
deze functie kan invullen.  Ook is een bestuurslid met relevante 
kennis van het ICT gebeuren dringend gewenst. 

 Regulier aftredend zijn W.G.M. ten Dolle (Voorzitter en secretaris a.i.) 
en GJ. Beens (2e secretaris). Beiden zijn herkiesbaar in hun functie (s).
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8. Verkiezing kiesmannen NPO. 
 Bestuur draagt als kiesman voor: M. ten Dolle en W. van Laar, J.de 

Vries. Omdat wij 4 afgevaardigden in de NPO ledenraad 
zoeken wij ook een kandidaat die namens onze afdeling als 
kiesman wil optreden. Gelieve z.s.m. te melden bij 
secretaris@afdeling8gou.nl

 Bestuur draagt als Reserve kiesman voor GJ. Beens.

9. Verkiezing lid FCC. 
Dhr. G. Kok heeft aangegeven dat hij door andere drukke werkzaamheden de FCC 
zal verlaten. Wij danken hem voor zijn inzet. Wij verwachten op de 
voorjaarsvergadering een nieuw lid voor de FCC aan u te kunnen voorstellen.

10. Bestuursvoorstellen: 

11. Vliegprogramma (nationaal en afdeling)

12. Verenigingsvoorstellen 

13. Agenda NPO –vergadering d.d. 11-03-2023

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,

Marinus ten Dolle, secretaris a.i.

CC: klokkencommissie, Vervoerscommissie, Lossingscommissie, FCC en 
evenementen cie.

Toelichting: Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld voorstellen in te 
dienen.
Deze voorstellen dienen uiterlijk 3 februari 2023 ingediend te zijn bij de 
afdelingssecretaris.
Voorstellen voor de NPO ledenraad in het najaar kunt u nu ook indienen. Ze 
worden besproken en in stemming gebracht op deze vergadering, waarna bij 
instemming van de vergadering, het bestuur ze zal inbrengen voor de NPO 
ledenraad.
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