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CONCEPT 
 

Notulen najaarsvergadering  
Woensdag 15 september 2021 

Doelpad 5 te Maasland 
 
 
 

 
11 Afdelingen aanwezig      
2 Afdeling afwezig zonder kennisgeving: H02, O18 en S06 
1 Afdelingen afwezig met kennisgeving: R17 en S01 
 
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 en de aanwezigheid van de Districtsvoorzitter a.i. Lex Kaptein. 
 

2. WELKOM nieuwe afdelingen voor RAYON2. 
 Een welkom voor de 2 van de 5 nieuwe afdelingen voor Rayon2 te weten H28,  615.  
 Elke afdeling stelde zich voor.  
 De overige afdelingen O18, S01 en S06 waren niet aanwezig. 
  
3. Vaststellen van de agenda. 
 Agenda wordt gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld 
  
4. Notulen van de Rayon2 najaarsvergadering 11 september 2019. 

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

5. Ingekomen stukken. 
 
 Mailtjes ontvangen van Nootdorp (N25) en Rijswijk (R17) dat deze afdelingen per 31-12-2021 stoppen met bestaan. De reden 
 is geen bestuur opvolgers kunnen vinden onder de afdelingsleden. 
 
6. Mededelingen van de voorzitter. 

Veel wijzigingen binnen de structuur van de N.B.v.V in de nieuwe statuten, deze zullen door het bestuur van het district ZH 
worden vergeleken met de oude, het vermoeden is dat het verenigingsleven met het bedrijfsleven is verwisseld. Bas heeft dat 
op zich genomen. 
 
Ook de nieuw aangekondigde ringen bestelling door de afdelingsleden zelf via de N.B.v.V website, de rol van de 
ringencommissaris komt hiermee te vervallen en zal alleen nog adviserend zijn naar de afdelingsleden die of geen PC of niet 
weten hoe aan te vragen. Veel aanwezige afdelingsbesturen kwamen met te verwachten problemen, we gaan het meemaken. 
 
 

7. Agenda vd komende DISTRICTVERGADERING op vrijdag 1 oktober 2021 om 20.00 uur te Ridderkerk. 
 
 A.d.h.v. Het nieuwe INFO blad van het District Zuid-Holland worden de punten behandeld door Bas, er waren geen op of 

aanmerkingen. Bas vroeg ieder bestuur wel aanwezig te zijn op de komende najaarsvergadering te Ridderkerk i.v.m. 
stemming en vele belangrijke mededelingen aldaar. 

 
  
8. PAUZE. 
 
 
9. Planning afdelingstentoonstelling 2021en 2022 en adressenlijst SEP2021 van de secretarissen voor Rayon2. 

De voorzitter heeft elke afdeling uit Rayon2 bij de uitnodiging van deze vergadering een blanco planning 2022 gegeven en 
liep deze met elke afdeling even door. Ook de secretarisadressen van elke afdeling werd in de nieuwe Email lijst 
gecontroleerd. Bas zal in deze lijst in het vervolg alleen het afdeling nr. vermelden en de naam, telefoonnr. en emailadres van 
de secretaris vermelden. De NAW gegevens komen te vervallen i.v.m. AVG. 
 

 
10. Datum volgende vergaderingen. 

Er wordt ingestemd met de volgende datum:  woensdag 13 APRIL 2022  om 20:00 uur te Maasland. 
 De district najaar vergadering is voor 2021 op vrijdag 1 oktober 2021 te Ridderkerk. 
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11. Rondvraag en WatVerderTerTafelKomt. 
 

B18 geen,  
MCW geen, 
D18 geen, 
H01  Gea gaf aan dat zij had gehoord dat er moest worden betaald voor tekst opname in onze vogel, Bas en Lex gaven 
 aan dat daar hun NIETS van bekent is. Ook miste zij de colofon in onze vogels, navraag zal worden gedaan. 
H02 AFW, 
H28  geen, 
M17 geen, 
N25  Jilles vroeg of er nog iets kwam over de surveillanten opleiding en vervolg. Lex gaf aan dat de N.B.v.V daar nog 
 mee bezig is en het aan het district overlaat. Het districtsbestuur organiseert dit jaar nog een bijeenkomst waar zij 
 en Dhr. Plak via een powerpont voorstelling een vervolg eraan zullen geven. 
O18  AFW, 
R17  AFW, 
S01  AFW, 
S06  AFW, 
V04 geen, 
W03  Jan gaf aan dat de digitale ringen bestelling de nekslag van de afdelingen zal zijn, jammer maar helaas een zeer 
 slechte aanpassing. Ook het toestaan van verspreide N.B.v.V leden is daar debet aan. 
615 Geen, 
 

 
12. Sluiting. 

Rond 22:10 uur bedankt Bas alle afdelingen voor hun inbreng, en wenste hij iedereen een  tot ziens op de as. 

Districtsnajaarsvergadering vrijdag 1 oktober 2021 te Ridderkerk.  

 
Maasland wordt bedankt voor de gastvrijheid en de bar voor het verzorgen van het bekende natje en droogje. Allemaal een 
wel thuis. Met Marcel rekende hij de zaalkosten af en sloot de vergadering. 
 
 
Voorzitter       Notulist 
Bas van Driel       Joke Diepstraten 

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


