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Verslag jaarvergadering 8 maart 2023 

 

 

1. Opening door de voorzitter. 

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

welkom. In zijn openingswoord wordt nog kort stil gestaan bij het afgelopen seizoen  

en vraagt de vergadering om 1 minuut stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen 

leden. Alle aangesloten verenigingen waren op deze vergadering aanwezig.   

 

2. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 23 november`22. 

Hierop waren geen op of aanmerkingen. En werden deze door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag penningmeester. 

Onze penningmeester Ton Bras geeft een kort financieel verslag over het boekjaar 

2022, hierop kwamen enkele vragen welke naar tevredenheid door hem aan de leden 

werden beantwoord.  

We sloten het boekjaar met een negatief resultaat van € 361,48 af. 

 

4. Verslag kascontrole namens vereniging 1950 en 1977. 

Kees Zijlmans doet verslag namens de kascontrole commissie. Hij deelt mede dat de 

aanbevelingen welke hun vorig jaar aan de penningmeester hadden medegedeeld allen 

goed ten uitvoer waren gebracht door de penningmeester. Het Kasverslag zag er weer 

netjes en verzorgd uit en had verder geen op of aanmerkingen. Hierna werd aangaande 

dit verslag aan de penningmeester decharge verleend.  

Voor volgend jaar 2023 vervalt reglementair de controleur van 1950 hiervoor komt in 

de plaats een kascontroleur van 1979. 

 

5. Rooster aftreden bestuur. 

 

W. Bisschop  2025    

T. Bras   2023 Herkozen 

B. Brouwer  2024   

R. de Leeuw  2023 Herkozen 

P. Bogaard  2024 Gestopt 

Carola Hanegraaf 2025 Gestopt 

Ad van de Kieboom 2024 Neemt rooster P.Bogaard over. 

Ad van den Ouden 2025  

Jack van Dongen 2025 

 

Hierop kwamen vanuit de vergadering 2 kandidaten Ad van den Ouden en Jack van 

Dongen. Wij als bestuur zijn hier blij mee omdat er nu vanuit elke vereniging weer 

een bestuurslid in het bestuur zit. 

 

6. Ingekomen voorstellen. 

 



Er waren geen voorstellen ingediend. 

 

7. Mededelingen bestuur. 

De voorzitter deelde mede dat het ledenaantal van 2022 van 271 naar 253 met 18 

leden is gedaald ten opzichte van 2021. 

Verder wordt gevraagd wat de vergadering er van vind om slechts 1 keer per jaar een 

ledenvergadering te houden. De aanwezige leden stelde voor om het te houden zoals 

het nu is dus 2 keer per jaar. 

 

Vanuit de vergadering kwam het verzoek om Quievrain 15-04-2023 als officiële  

wedvlucht te vervliegen. De meerderheid van de aanwezige waren hierop voor zodat 

deze wordt toegevoegd aan de Vitesse. 

 

• Contributie : 

Aangezien er voldoende in kas zit heeft het bestuur besloten om de contributie niet te 

verhogen. 

 

• Ploegenspel gaan we dat dit jaar weer vervliegen?  

De vergadering sprak de voorkeur uit om ook dit jaar weer het ploegenspel te vervliegen. 

Alle verenigingen zullen z.s.m alle info hierover toegestuurd krijgen per email. 

 

• Gratis te vervliegen prijzen 2023  

Ook de gratis prijzen zullen we in het seizoen 2023 weer op elke 2e vlucht per discipline gaan 

vervliegen.  

    

• Doorgeven 2 rekenaars/contactpersonen per vereniging : 

Staande de vergadering zijn hiervoor de nodige aanpassingen doorgegeven. 

8. Vaststellen datum kampioenen huldiging. 

De datum van de kampioenenhuldiging is vastgesteld op 4 november 2023. 

 

9. Vaststellen datum najaarsvergadering. 

De datum voor de najaarsvergadering is vastgesteld op woensdag 15 november 2023 

 

10. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag. 

P van Essen vraagt wat we nu precies gaan doen met de kampioenschappen omdat er 

deze post ook behoorlijke aanslag op de kas doet. Vanuit de vergadering kwam het 

voorstel om voor de eerste 3 een prijs aan te schaffen en de nummers 4 t/m 7 een 

diploma te geven. 

M.Dudok vraagt nog even uitleg over het laden van de dagfond omdat dit hem nog 

niet duidelijk was heeft R.Norbart namens Brabant-2000 dit keurig uitgelegd. 

T Teske  vraagt wat wij als Union gaan doen als er op 11 maart in de N.P.O ledenraad 

beslist word dat het Grootmeester kampioenschap wordt aangenomen. En Brabant-

2000 hierin ook mee gaat wat de Union dan ook gaat doen. Omdat wij eerder 

aangenomen hebben om Brabant-2000 te volgen zullen wij dit ook gaan doen, mits het 

programma Venira hierin voorziet. 

 

11. Sluiten.  
 

De voorzitter sluit om 21.15. uur de vergadering bedankte de aanwezige voor hun 

opkomst en hete allen wel thuis. 

 

 

 Secretaris Bernard Brouwer   

    

 
 

 


