
Notulen Najaarsvergadering 2014 De Reisduif te Scherpenisse (aanwezig 12 leden)  

Allereerst wordt er een minuut stilte gehouden wegens het overlijden van ons lid C.D. Uyl. hierna openingswoord 

door de voorzitter(M.J. Laban) om 20.00 en legt ook uit dat J. Van der Zanden vanwege gezondheidsredenen 

komende tijd niet beschikbaar zal zijn. 

Ieder lid heeft de notulen van de vorige vergadering toegestuurd gekregen en worden zonder aan of opmerkingen 

goedgekeurd en ondertekent. 

De leden worden gevraagd hoe de extra te verdienen prijzen zijn bevallen afgelopen seizoen. Ieder aanwezig lid 

reageert positief hierop. 

Er waren geen binnengekomen stukken van de vereniging. Van de afdeling wel. De voorzitter leest de belangrijkste 

punten voor. Er zijn geen op of aanmerkingen. 

Pauze. 

Tentoonstellingscommissie geeft een korte toespraak over de stand van zaken voor de duivendag die gepland staat 

op 13 december. Er zal een tentoonstelling worden gehouden alsmede een forum die middag. Door afzegging zal de 

commissie nog een aantal personen moeten zoeken om dit forum te leiden. 

Afvaardiging najaarsvergadering afdeling Zeeland: M.J. Laban, D. Noom en Wilma Lohman 

Bestuursverkiezing  Aftredend zijn: J. Van der Zanden, D. Noom , M. de Graaf zij stellen zich herkiesbaar en worden 

herkozen. 

Rondvraag: 

A. Hage en M. de Graaf vragen om een betere organisatie bij de opleervlucht die alleen bij Scherpenisse ingekorfd 

wordt. Zo vlak voor de natoer werden we min of meer overrompeld door de vele duiven(rond de 800) er wordt 

afgesproken dat er voor komend jaar een betere organisatie plaats zal moeten vinden om het inkorven van de 

duiven in betere banen te leiden. 

A. Moerland geeft aan dat hij niet van alle vluchten een uitslag ontvangt en vraagt of dit in de toekomst beter gedaan 

kan worden. 

M. de Graaf vraagt of er een nieuwe boiler aangeschaft kan worden. Omdat de oude al een jaar geleden stuk is 

gegaan en het wel zo lekker is om warm water in het lokaal te hebben voor het schoonmaken van glazen en de bar. 

Wilma Lohman geeft aan dat ze het beheer van de bar op zich heeft genomen.  Dineke Uyl heeft er geen tijd meer 

voor mede door haar werk. 

Ook geeft zij aan dat ze in combinatie gaat vliegen onder de naam Comb. Lohman. Sjors Lohman zal aangemeld 

worden als nieuw lid. 

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering en heet eenieder wel thuis. 

 

Accoord; 

 

J. van der Zanden    M. de Graaf 


