Van: Arnold van Zwam [mailto:arnoldvanzwam@hetnet.nl]
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 20:56
Aan: Kemp van Esseveld | Van Esseveld Geveltechniek <kemp@esseveld.nl>
Onderwerp: Voorstellen p.v. Maas en Waal Druten

Geacht Regio Bestuur,
Bij deze willen wij de volgende 2 voorstellen indienen.
1] Wij hebben geconstateerd dat er dit jaar meerdere vluchten zijn geweest dat het aantal
liefhebbers dat aan die vlucht meedeed net rond de 50 was of daar onder.
Gezien de tendens dat het aantal leden waarschijnlijk elk jaar af zal nemen. Vinden wij
dat het regio bestuur nu maatregelen zal moeten nemen. En niet moet wachten dat het
aantal
liefhebbers na een nog dramatischer aantal zal zakken.
Daarom willen wij voorstellen onze Regio weer terug te brengen van 3 naar 2
kringen. Wij zijn er terdege van bewust dat er voor enkele jaren terug een besluit door de
Regio is genomen om het aantal kringen van
2 na 3 te brengen. Dit om dat men vond dat Heteren niet aan zijn trekken zou komen.
Wij zijn van mening dat nu na het algemeen belang gekeken zal moet worden. En dat een
concours
met een zeer laag deelnemers veld hier niet mee aan bijdraagt. Wij stellen voor 2
kringen Noord en Zuid oftewel onder de Rijn en daar boven. Dit zal ook er toe bijdrage dat
het aantal
leden o.a op de feestavond weer tot een acceptabel aantal kan komen. Tevens zijn er
ook meerdere voorstellen op de afdeling na voren gekomen om voor volgend jaar de
kampioens punten
voortaan uit de regio te halen.
Preadvies bestuur: TEGEN motivatie ter vergadering.

2] Ons volgende voorstel is om het regio bestuur niet zelf meer de Vitesse vluchten te laten
invullen. Maar dit voortaan aan de vergadering over te laten. Zodat zij ook zeggen schap hier
in hebben.

Preadvies bestuur: TEGEN motivatie is dat wij elk jaar vragen om mandaat om deze Vitesse
vluchten te mogen invullen.

Met vriendelijke groet,
W.van Zwolgen secretaris P.V.Maas en Waal [0906}

