Verslag najaars-ledenvergadering dinsdag 09 november 2021
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Opening: de voorzitter opent de vergadering
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Mededelingen bestuur: de feestmiddag was gezellig echter de
opkomst van de leden was matig, met op het laatste moment veel
afmeldingen. Dit komt door de stijging van het aantal corona
besmettingen. Het bestuur vraagt de vergadering om suggesties
hoe we de feestmiddag aantrekkelijker kunnen maken om
zodoende meer leden te kunnen verwelkomen. De volgende
suggesties worden gedaan:
•

Het feest weer s’ avonds organiseren; op een vrijdag- of
zaterdagavond

•

Entree prijs verlagen

•

1 introducee per lid uitnodigen

•

De eerste 3 winnaars per vlucht huldigen

•

Wat doen met de muziek, wel/ geen artiest,

•

Indeling van het feest

Het bestuur zal e.e.a. uitwerken en met een voorstel komen
3

Ingekomen stukken, deze zijn er niet echter als bestuur VNCC
hebben we een brief gestuurd naar bestuur NPO, de afdelingen
9,10 en 11 en de fondclubs. In deze brief geef het bestuur VNCC
geargumenteerd aan uiterst ontevreden te zijn met het door
bestuur NPO vastgestelde vliegprogramma voor de Marathon
vluchten met een middaglossing. Het bestuur VNCC is bijzonder
teleurgesteld dat het bestuur NPO niet de moeite heeft genomen
te reageren. Bestuur VNCC heeft in de brief aangegeven om haar
standpunt nader toe te lichten (ook via app is bestuur NPO
uitgenodigd). Helaas geen reactie van de zijde van het NPO.
Vreemd is dat er wel naar de ZLU wordt geluisterd en de ZLU een
vlucht extra krijgt en wij de laatste jaren vluchten moeten
inleveren. Opmerking niets ten nadele van de ZLU concouren
echter elke NPO, nationale of sector vlucht met een middaglossing
heeft meer deelname dan een ZLU concours (m.u.v. oud en
jaarling ZLU Agen.
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Bestuursverkiezing: Benno Kastelein wordt voor een nieuwe
periode van 3 jaar herkozen als voorzitter.
Hendri Eggink heeft aangegeven te stoppen als VNCC bestuurslid.
De voorzitter dankt Hendri voor het vele werk dat Hendri voor de
VNCC heeft gedaan. Er zal op gepaste wijze afscheid van Hendri
worden genomen.

Edwin Wiersma wordt benoemd als opvolger van Hendri. Wijan
Smit heeft aangegeven wat voor het VNCC bestuur te willen doen.
Wijan wordt toegevoegd aan het bestuur van het VNCC.
Het bestuur VNCC is blij dat beide heren zich namens het VNCC
willen inzetten voor onze mooie sport.
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Bespreking vliegprogramma 2022: Bij agendapunt 3 is er, reeds
naar aanleiding van de brief die het VNCC heeft gestuurd
uitgebreid gesproken over het vliegprogramma 2022. Het voorstel
dat er nu ligt gaat uit van 5 vluchten waarvan 1 ochtendlossing in
week 26. Optioneel kan er in week 23 een vlucht worden
georganiseerd. Dax staat niet meer op het programma, van de
ene kant jammer van de andere kant gezien de geringe deelname
begrijpelijk. De vergadering ziet het liefst 7 VNCC vluchten
waarvan 6 met een middaglossing en 1 ochtendlossing b.v.
Orange. Dit weet het bestuur NPO ook. Uiteraard houden we
rekening de afstandsverschillen binnen ons werkgebied.
Voor de G vluchten (verlengde dagfond) is weinig animo. Mocht
n.a.v. het vooroverleg tussen de afdelingen en het bestuur NPO
naar voren komen dat het marathon programma 2022 niet
aangepast worden, dan zullen we ons als VNCC beraden op
volgende stappen b.v. door met de besturen van de fondclubs een
spoedoverleg te plannen, of zal er contact gezocht worden met de
NPO voorzitter, die lid is van het VNCC en een fanatiek marathon
speler is, om onze wensen kenbaar te maken. Noot secretaris:
inmiddels zijn de wensen van de VNCC t.a.v. het vliegprogramma
2022 door onze voorzitter besproken met de voorzitter NPO.
Hopelijk komt het bestuur NPO tot inkeer en komt er een
acceptabel vluchtprogramma voor de leden uit ons werkgebied.
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Vaststellen data 2022:
Voorjaarsledenvergadering
Feestmiddag
Najaarsledenvergadering

Dinsdag 05-04-2022
Zaterdag 05-11-2022
Dinsdag 08-11-2022

Voor 2023 de volgende data s? (onder voorbehoud)
Voorjaarsledenvergadering
04-04-2023
Feestmiddag/avond?
04-11-2023
Najaarsledenvergadering
07-11-2023
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Rondvraag:
Onze verslaggever Klaas Mulder wil in zijn verslagen naast de 1 e
prijswinnaar ook info van de 2e en 3e prijswinnaar in het verslag
opnemen. De vergadering vindt dit een prima idee.
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Sluiting:
De voorzitter sluit deze levendige vergadering en dankt een ieder
voor zijn inbreng.

