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

Doesburg, 07-02-2022
Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering, welke op zaterdag 26 februari
2022 plaatsvindt in het Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Aanvang 14.00 uur.
Gezien de nu geldende maatregelen van onze overheid dienen de afgevaardigden van de
verenigingen te beschikken over een geldige QR code. Gezien de 1,5 m maatregel kan per vereniging
slechts 1 afgevaardigde aanwezig zijn. Helaas is door deze maatregel de vergadering niet openbaar
toegankelijk.
Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. Notulen ledenvergadering d.d. 22-11-2021 (reeds gepubliceerd)
4. Jaarverslag secretaris 2021 (reeds gepubliceerd)
5. Jaarverslag penningmeester 2021 (bijlage)

Verslag Financiële controle commissie. (bijlage)

Decharge bestuur

Begroting 2022 (bijlage)
6. Bestuursmededelingen
Jeroen Kok, Andelst zal toetreden als lid van de LC
Jan Jacobs, Deest zal het team van convoyeurs gaan versterken.
7. Bestuursverkiezing
 Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is J. Derks, 2e secretaris. 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.
 7a. Regulier aftredend zijn W.E. van Laar 1e penningmeester en T.v. Binsbergen
lid/concoursleider. Beiden zijn herkiesbaar in hun functie.
 7b. Benoeming als 2e secretaris: het bestuur draagt dhr. GJ. Beens voor als nieuw
bestuurslid die hiermee J. Derks vervangt.
8. Verkiezing kiesmannen NPO.
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Bestuur draagt als kiesman voor: M. ten Dolle en W. van Laar, J.de Vries en T.v.
Binsbergen.
Bestuur draagt als Reserve kiesman voor GJ. Beens

9. Bestuursvoorstellen:
1. Vaststellen hygiëne protocol (reeds gepubliceerd)
2. Vaststellen wijziging statuten en HR (als voorgesteld op de najaarsvergadering 2021. Gepubliceerd
24-10-2021. Uitslag 1e stemming 1026 voor en 154 tegen)
10. Vliegprogramma (invulling nog afhankelijk van de uitkomsten van de stemming 7a, b en c van de
NPO agenda en losplaatsen beschikking NPO)
11. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage)
12. Agenda NPO –vergadering d.d. 12-03-2022
Stempunten:
3a: notulen NPO 27-11-21, Preadvies: voor
5d: jaarrekening 2021, preadvies: voor
5E: decharge NPO bestuur beleid 2021, preadvies: voor
6d: G. v.d. Aast herkiesbaar, preadvies: voor
7a: A26 Ochtend lossing of middaglossing, reeds besloten op 22-11-21. 721 voor en 411 tegen.
7b: G31 extra fond vlucht (DF + marathon) of schrappen. Preadvies: ter vergadering
7c: voorstel afd.9 sector marathon vluchten. Preadvies tegen
8. NPO kampioenschappen: publicatie van voorstel door NPO op 11 februari
9. Eerlijkspel: publicatie van voorstel door NPO op 11 februari
10. Handhaving gedragscode, preadvies: voor
11. voorstel aanpassing art. 8.2 statuten NPO, verkrijgen lidmaatschap verenigingen. Preadvies: voor
13a. voorstel afd.3 lossingsmogelijkheden in België. Preadvies: voor
13b.1. voorstel afd.9 automatisch zetten duiven. Preadvies: voor
13b.2. voorstel afd.9 africhten jonge duiven. Preadvies: tegen

13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marinus ten Dolle, secretaris a.i.
CC: klokkencommissie, Vervoerscommissie, Lossingscommissie, FCC en evenementen cie.
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