
Volgnr. Onderwerp Toelichting

20180310-1 Toezending vergaderstukken De vergaderstukken t.b.v. toekomstige vergaderingen zullen in een eerder stadium worden verzonden zodat

een ieder zich tijdig kan voorbereiden en inlezen. 

20180310-2 Voorstel Neutralisatie Factor 

Ochtendlossingen 

Het voorstel, ingediend met de ZLU, de commissie NT en een grote groep fondsspelers wordt met algemene 

stemmen aangenomen. 

20180310-3 Voorstel Regeling lossing 

marathonvluchten 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

20180310-4 Vraag afdeling Oost-Brabant "Orleans 

Jonge Duiven"

Besloten wordt de trilogie gedachte te handhaven. Dit wil zeggen geen nationaal Molincourt en de vluchten te

vervliegen in sectoren. Hiermee zijn er in het jaar 2018 drie sectorale jonge duivenvluchten. 

20180310-5 Voorstel afdeling 5 Zuid-Holland 

"puntentelling Dagfond"

Het voorstel van afdeling 5, Zuid Holland, inz. de puntentelling Dagfond wordt na stemming met 22 stemmen 

tegen en 2 stemmen voor, verworpen. 

20180310-6 Voorstel afdeling Oost-Nederland 

"Nationaal Kampioenschap Marathon"

Het voorstel om alle 6 de vluchten (en niet 5 van de vluchten) te laten tellen, wordt aangenomen met 18

stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

20180310-7 Samen inkorven en afslaan Besloten wordt de procedure zoals in het jaar 2017 gevolgd, ook in het jaar 2018 te volgen. In het jaar 2019 zal

getracht worden het geheel technisch en reglementair mogelijk te maken. 

20180310-8 Bij nationale vluchten afrekenen bij de 

eigen vereniging

De wens bij nationale vluchten af re rekenen bij de eigen vereniging is bekend maar komt voor het jaar 2018 te

vroeg. De vergadering stemt hiermee in. 

20180310-9 Voorstel afdeling afdeling Friesland 

"inkorven Chateauroux"

Het voorstel om afdeling Friesland '96 dispensatie te verlenen om voor de vluchten Chateauroux en Bourges

op de woensdagen in te korven wordt met algemene stemmen aangenomen. 

20180310-10 Verkiezingen bestuur NPO De heren van der Kruk en Meijners worden bij acclamatie herbenoemd. Profielen t.b.v. een bestuursfunctie

zullen vooraf benoemd worden. 

20180310-11 Verkiezingen FBCC De heren Van Buijten, Bosman en Van Kemenade worden bij acclamatie herbenoemd. 

20180310-12 Verkiezingen beroepscollege De heer Lamers wordt bij acclamatie herbenoemd. 
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Volgnr. Onderwerp Toelichting

20180310-13 Opnemen kandidaatstelling de heer 

Kristelijn functie FBCC bij de 

verkiezingen 

Is nu FBCC lid geworden.

   

   

   

   

   


