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Breda, 27-02-2020 

Verslag jaarvergadering 26 februari ’20 

Aanwezig : 1910 C.C.Breda, 1935 Madese Bond, 1939 Oosterhoutse Bond, 1950 Gevleugelde Vrienden, 

1977 P.V Terheyden, 1979 P.V tot Weerziens, en 1980 P.V Wilhelminabode 

Afwezig :  zonder afmelding 1911 Bavel 

1. Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezige van harte welkom.

Hierna vraagt hij de vergadering om 1 minuut stilte in achte te nemen voor de ons ontvallen leden.

2. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 13 november`19.

Op deze notulen waren geen op of aanmerkingen.

3. Financieel verslag penningmeester.

Tony Bras geeft een korte uiteenzetting van het financieel verslag van afgelopen seizoen, en geeft

aan dat we het afgelopen seizoen met een poitief saldo van € 1389,55 hebben kunnen afsluiten.

4. Verslag kascontrole namens vereniging 1935 en 1939.

Jan Roovers namens 1935 en Teun Teske namens 1939 hebben de kas gecontroleerd en in orde

bevonden. De vraag van de kascontrole commissie om voor de toekomst het financieel verslag wat

overzichtelijker te maken met een kolom inkomsten en uitgaven.

Dit was Tony voor het komende seizoen al van plan.

Volgens het schema vervalt voor 2020 vereniging 1935 en hiervoor in de plaats komt vereniging

1950 om samen met 1939 de kas te controleren.

5. Rooster aftreden bestuur.

W.Bisschop 2022 

T.Bras 2023 Herkozen 

B.Brouwer 2021 

Rex de Leeuw 2023 Herkozen 

P.Bogaard 2021 

Carola Bastiaansen 2022 
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Er waren geen kandidaten welke zich geroepen voelde om toe te treden in het Union bestuur en 

werden de bestuursleden welke zich herkiesbaar hadden gesteld bij acclamatie weer verkozen voor 

de komende 3 jaar. 

 

6. Ingekomen voorstellen. 

 

Voor deze vergadering waren GEEN voorstellen ingediend door de verenigingen. 

 

7. Mededelingen bestuur. 

 

Dit nieuwe seizoen komt er een geheel nieuwe site welke volledig in eigen beheer van de union de 

baronie zal worden beheert. Het adres hiervoor is www.uniondebaronie.com  

 

De contributie blijft gehandhaafd op € 3,50 per aangesloten lid. 

 

Ook dit jaar weer zullen we het ploegenspel gaan vervliegen de aangewezen vluchten hiervoor zijn : 

 

Vitesse    Midfond  Dagfond  Marathon 

25-04 Peronne  06-06 Sens  23-05 Issoudun 12-06 St.Vincent 

02-05 Morlincourt  13-06 Jouy-le-Chatel 06-06 Montlucon 19-06 Bordeaux 

23-05 Pont st.Max  20-06 Melun  20-06 La.Souterraine 03-07 Agen  

 

Jonge duiven   Natour 

18-07  Quievrain  22-08 Quievrain 

25-07 Quievrain  29-08 Peronne 

08-08 Morlincourt  05-09 Pont st. Max 

15-08 Jouy-le-Chatel 

22-08 Sens 

29-08 Lorris 

 

(wordt een vlucht afgelast dan telt de volgende vlucht van dezelfde spelsoort).  

 

Ook dit jaar zullen we weer de gratis prijzen vervliegen op elke 2de vlucht van elke discipline. 

 

De kampioenschappen blijven ongewijzigd. 

 

8. Vaststellen datum kampioenen huldiging. 

 

De datum voor de kampioenen huldiging is vastgesteld op 7 november 2020 in de Made 

 

9. Vaststellen datum najaarsvergadering. 

 

De datum voor de najaarsvergadering is vastgesteld op 18 november 2020 eveneens in de Made. 
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10. Wat verder ter tafel komt. 

 

Fr Smits vraagt wat betreft de extra opleervluchten georganiseerd door transporteur Bauwens, 

welke verenigingen bereid zijn dit in Rayon 3 te willen organiseren. 

Op de Made na gaven alle aanwezige verenigingen om uiteenlopende redenen te kennen hiervoor 

geen interesse te hebben. De Madese Bond gaat proberen om hiervoor mensen te mobiliseren om 

het alsnog in de Made te organiseren.  

 

Brabant-2000 heeft te kennen gegeven om voor de Marathon vluchten slechts 3 verenigingen 

toestemming te geven per Rayon om in te mogen korven. Omdat hiervoor zich reeds 4 

verenigingen hebben aangemeld namelijk Made, Oosterhout, Breda en Werkendam zal er door 

Brabant-2000 beslist worden dat hiervan 1 vereniging af gaat vallen.  

 

11. Rondvraag. 

 

Dhr J.Mouwen vroeg namens de C.C.Breda aan Rien Norbart of de ophaalroutes al bekend waren 

voor 2020. Dhr Norbart gaf aan dat er verschillende routes ingedeeld worden met 2,3,4 en 5 

wagens met allemaal verschillende tijden, welke route er per vlucht uiteindelijk wordt gereden 

hangt af van de afmeldingen van de verenigingen. 

Men zal dus rekening moeten houden met mogelijk verschillende ophaal tijden. 

 

12. Sluiten.    

 

Om 21.00 uur sloot de voorzitter de vergadering en bedankte de aanwezige voor hun komst en 

heette allen wel thuis. 

        

Namens bestuur Union de Baronie 

 

Secretaris 

 

Bernard Brouwer 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

     


