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Notulen najaarsvergadering  

Woensdag 11 september 2019 
Doelpad 5 te Maasland 

 
 

 
9 Afdelingen aanwezig      
1 Afdeling afwezig zonder kennisgeving: V04 
1 Afdelingen afwezig met kennisgeving:  N25. 
 
Voorzitter: Bas van Driel    Notulist: Joke Diepstraten 

 

 
1. Opening en mededelingen. 

Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Hij was zeer verheugd met de grote opkomst v/d afdelingen. 

 
2. Vaststellen van de agenda 
 Agenda wordt gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld. En punt 6a toegevoegd: Gewijzigde klassement TT. 
 
3. Notulen van de Rayon2 najaarsvergadering 12 september 2018 

De notulen worden  door de vergadering wel/niet goedgekeurd en door de voorzitter en notulist ondertekend.  
 

4. Ingekomen stukken 
Geen. 

 
5. Mededelingen van de voorzitter 

Geen. 
 

6. Agenda najaar 2019 en Notulen voorjaar 2019 doornemen vd komende DISTRICTVERGADERING te Ridderkerk. 
 A.d.h.v. Het nieuwe INFO blad van het District Zuid-Holland worden de punten behandeld, en waren er geen opmerkingen. 
 
6a. Gewijzigde klassement TT voor het district. 
 Voor tentoonstellingen is er een wijziging in de klassement prijzen toewijzing, in het vervolg telt er maar 1x de hoogste vogel 

van een inzender mee per club- c.q. afdeling-klassement dus 4x 94 wordt 1x94.. 
 
7. PAUZE 
 
8. Rayon2 adressen Van de secretarissenlijst check. 

Alle genoemde adressen werden doorgenomen en er waren geen correcties nodig. 
 
9. Planning afdelingstentoonstelling 2020 definitief voor Rayon2. 

De voorzitter heeft elke afdeling uit Rayon2 bij de uitnodiging van deze vergadering een ingevulde planning 2020 gegeven en 
liep deze met elke afdeling even door.  
 

10. Datum volgende vergadering 
Er wordt ingestemd met de volgende voorgestelde datum:  woensdag 1 april 2020  om 20:00 uur te Maasland. 

 De district najaarsvergadering is op vrijdag 4 oktober 2019 om 20.00 uur te Ridderkerk. 
 
11. Rondvraag en WatVerderTerTafelKomt 

B18  Andre nodigt iedereen uit voor de lezing van Cris van Dam op 25 september te Berkel en Rodenrijs in de kievit. 
D07  TT planning week eerder, dus wk44 met vr als keurdag. 
Moz  Geen. 
D18  Geen. 
H01  Bijzondere TT van Gea gezamenlijk samen. 
H02  80 jarig bestaan 
M17  Geen. 
R17  Geen. 
W03 Jongvogeldag voor de jeugd gaat niet door, Voor verpleeghuis is er weer een volière geplaatst en onderhouden. 
 

12. Sluiting 
Rond 22:00 uur bedankt de VZ alle afdelingen voor hun inbreng, en wenst hij iedereen een  tot ziens op de as. 
Districtsnajaarsvergadering vrijdag 4 oktober 2019 te Ridderkerk. Maasland wordt bedankt voor de gastvrijheid en de mannen 
achter de bar voor het verzorgen van het bekende natje en droogje. Allemaal een wel thuis. 

Datum voor de voorjaarsvergadering 2020 is: woensdag 1 april 2020 om 20.00 uur te Maasland. 

 
Voorzitter       Notulist 
Bas van Driel       Joke Diepstraten 

 -------------------------------------                  ------------------------------------- 


