
Verslag najaarsvergadering OBvP 28-10-2022 

 

Gert opent om 20:10 uur de vergadering. 

Aanwezig: Bestuur en de volgende leden Gert-Jan de Hoogh, Ger Emmerik, Toon Jolie, Hans van 
Ooijen, Huub Verduijn, Egbert Caron, Peter Bogerd, Jan van Nijnatten en Fons Proosten. 

 
Terugblik afgelopen seizoen 

Vluchten zijn over het algemeen onder prima omstandigheden vervlogen. Gert geeft aan dat er in 
Oosterhout door de leden afgelopen seizoen weer hard gevlogen is. Meerdere topklasseringen zijn 
behaald door de Oosterhoutse liefhebbers. U heeft allemaal een overzichtje ontvangen met de 
behaalde resultaten in 2022 ook heeft iedereen de koppellijst ontvangen. Indien niet ontvangen 
graag een mail sturen aan voorzitter@OBVP.nl  met Uw lidnummer dan ontvangt U deze koppellijst 
alsnog digitaal  

 
Nieuwe leden 

De aanwezige leden stemmen in met het lidmaatschap van de nieuwe leden. De volgende 
liefhebbers worden lid van onze vereniging. De heer Kasper Kools, de heer Joop Nouws, de heer Frits 
Hasselo en de heer John van Ommeren. 

Voorstellen 
De voorstellen van de verenigingen worden besproken. De aanwezige leden kunnen zich vinden in 
het standpunt van het bestuur. Twee voorstellen van onze eigen leden worden besproken. Besloten 
wordt de vergadering Brabant 2000 af te wachten. 
 
Contributieverhoging 
Aanwezige leden stemmen in met de verhoging van de contributie naar € 55,00 m.i.v. 01-01-2023.  

Mededelingen van het bestuur 
Bonnenverkoop 
In het najaar willen we een bonnenverkoop organiseren via veilingsite Toppigeons. Mocht u de club 
willen ondersteunen door het beschikbaar stellen van een bon voor een jonge duif/koppel eieren 
horen wij dit graag. Kent u liefhebbers buiten onze eigen vereniging waarvan u denkt die willen ons 
ook wel ondersteunen laat het ook gerust weten. 

 
Vrijwilligers 
Voor het laden van de manden komt een roulatiesysteem. Dit zodat het werk verdeeld kan worden. 
Mocht het voor een lid niet mogelijk zijn kan dit doorgegeven worden. 
 
Tentoonstelling 
In januari zullen we een “tentoonstelling” houden. Informatie volgt nog. 



Rondvraag 

Gert-Jan vraagt zich af of wij als vereniging bij de extra opleer  vluchten klokken of niet. Hij is van 
mening dat de animo om mee te doen zeker hoger is wanneer er een wedstrijdelement eraan 
verbonden is.  

Gert geeft na instemming van de vergadering aan dat er een klokvlucht van toepassing kan zijn maar 
dat we eerst het vliegprogramma af moeten wachten. We kunnen een verenigingsuitslag maken voor 
enkele vluchten voor het officiële vliegschema van start gaat die niet meetellen voor 
kampioenschappen dit bespreken we tijdens de voorjaarsvergadering 

 
Gert-Jan geeft aan dat hij de BBQ prima geregeld vond. Gezellige middag met goed eten en drinken. 

Waarvoor hartelijke dank, het is prettig te horen dat de activiteiten gewaardeerd worden. 
 
Hans van Ooijen vraagt waarom er bij het inkorven van de jonge duiven niet door alle liefhebbers 
rekening wordt gehouden met het splitsen van de geslachten. Peter Bogerd onderstreept dit en geeft 
aan dat er regelmatig leden aangeven “het niet te weten” en dan zit de inkorver ermee. Afgesproken 
wordt dat de duiven gescheiden worden aangegeven door de liefhebber en als de liefhebber het niet 
weet, de inkorvers gaan bepalen in welke mand desbetreffende duif wordt geplaatst, maar we 
nemen aan dat elke liefhebber zorgt dat de doffers en duivinnen gescheiden worden aangeboden bij 
het inkorven. Indien het nodig is beslist de concoursleider. Maar ook bij trainingsvluchten moeten de 
doffers en de duivinnen apart worden ingekorfd,  

 
Peter Bogerd merkt op dat hij het jammer vind dat de kampioenen huldiging niet plaatsvind in het 
eigen lokaal.   

Ons lokaal is niet geschikt voor een grote groep mensen en zeker niet in de winter, we zijn als OBvP 
bestuur blij dat we op eigen terrein bij de uitbaters van de Floralia tuin terecht kunnen en dit is ivm 
de hygiëne en het werk wat het met zich meebrengt om van de inmand ruimte een feest locatie te 
creëren een goede oplossing. Voor kleine evenementen zoals een tentoonstelling of een verkoop 
zorgen we ervoor dat we de inmand ruimte  kunnen verwarmen eventueel huren we dan iets zodat 
we kunnen zien wat het beste werkt voordat we iets aanschaffen en hoe vaak we het nodig gaan 
hebben. Besproken wordt dat wij als vereniging gaan zorgen voor het gereedmaken van ons eigen 
lokaal zodat in de toekomst wel een en ander in eigen beheer kan plaatsvinden. 

 

Om ±22:00u sluit de vergadering en wenst de voorzitter iedereen een prettig stil seizoen en tot ziens 
op 26 NOV op onze kampioenen avond geef U op tijd op svp  

 

Edwin Proosten 

Secretaris 

 

 


