Notulen algemene jaarvergadering District Amsterdam 3 april 2017
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur en heet allen een hartelijk welkom.
Bij het invullen van de presentielijst blijken er 7 van de 11 verenigingen aanwezig te zijn, er
zijn 2 afmeldingen
Notulen:
De notulen die direct na afloop van de vorige vergadering aan de secretariaten werden
verstuurd zijn zonder commentaar goedgekeurd.
Mededelingen:
Het wordt steeds minder, steeds minder tafels hebben we nodig om afgevaardigde plaats te
laten nemen.
Geruchten als het District stopt is in de wandelgangen veel besproken, maar is niet vanuit het
bestuur gedragen.
Door de nieuwe kringindelingen is er veel veranderd, vandaar de late datum voor deze
vergadering, wij gaan in ieder geval dit jaar door en hebben toch nog een behoorlijk aantal
deelnemers, het bestuur zal in de komende tijd nog van zich laten horen.
Derby:
De derby wordt gehouden op de 4e jonge duivenvlucht,
De inschrijfformulieren komen t.z.t uw kant op.
Ingekomen stukken:
Een verzoek om de ZLU vliegers op te nemen in een kampioenschap is besproken, helaas
deze kunnen niet worden opgenomen in het rekenprogramma. Ondertussen hebben wij
contact gehad met de compuclub over de diverse leden die buiten de kring wonen. Het is
mogelijk voor deze leden om in de uitslag van het District te worden opgenomen, speciale
opgave is hiervoor nodig, zij ontvangen zo spoedig mogelijk hier een schrijven over.
District site;
We vragen hiervoor alle nieuwtjes, CQ familieberichten, uit uw vereniging naar ons op te
sturen.
Feestavond:
De geslaagde feestavond is behoorlijk goed bezocht, het buffet aller eer aangedaan, de muziek
gezellig, de huldigingen werden met dank ontvangen en de meeste prijzen zijn opgehaald,
applaus voor de bestuursleden.
De datum voor onze komende feestavond is op 4 november, weer in het Anthoniusgebouw in
Amsterdam Noord, het tijdstip hebben wij aangepast, we starten 17.00 uur en gaan door tot
22.30 uur. Uw uitnodiging telt dit jaar als lot, dus meenemen, om een gewonnen prijs te
kunnen ontvangen dient u echter wel aanwezig te zijn.

De bonnenverkoop gaat ook dit jaar op internet, nadere berichtgeving volgt nog.

Financieel verslag:
Onze penningmeester heeft bij het begin van de vergadering verslagen rondgedeeld, zodat
ieder de gegevens kan inzien en hierover vragen kan stellen.

De goedkeuring is van de kascontrole de heren Zwart en Huisman waren content.
Hierna is decharge verleend.
Kascontrolekommissie:
De boeken zullen aan het eind van dit seizoen worden gecontroleerd door de heren Remon
Huisman en Michel de Block.
Vluchtenpenningmeester:
De vluchtenpenningmeester verteld dat er een tekort is ontstaan door de gestegen portokosten,
De vergadering heeft besloten om voor de papieren uitslagen € 2,40 te gaan rekenen.
Rondvraag:
Michel de Block vraagt wat er is gebeurt met de manden die uit Uithoorn en Diemen zijn
vrijgekomen, hier zijn er een aantal naar die verenigingen gegaan waar liefhebbers zijn
bijgekomen, de rest is via Hoogwout in opslag op kosten van het District.
De meeste verenigingen hebben een dubbel stel, heeft u nog manden nodig stel u dan in
verbinding met Arie van Dam.

Sluiting:
Na een veelbewogen en interessante avond sluit de voorzitter om 21.55 uur de vergadering,
hij wenst iedereen een succesvol vliegseizoen en bedankt een ieder voor zijn inbreng en
aanwezigheid.
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