Notulen algemene jaarvergadering District Amsterdam 7 februari 2019
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet allen een hartelijk welkom.
Bij het invullen van de presentielijst blijken er 7 van de 10 verenigingen aanwezig te zijn, er
is 1 afmelding.
Notulen:
De notulen die direct na afloop van de vorige vergadering aan de secretariaten werden
verstuurd zijn zonder commentaar goedgekeurd.
Mededelingen:
Weer een speciale vergadering, die de naam opheffingsvergadering werd genoemd
Ingekomen stukken:
Een afbericht van Strijd en Vriendschap met veel vriendelijke woorden.
Financieel verslag:
Onze penningmeester heeft bij het begin van de vergadering verslagen rondgedeeld, zodat
ieder de gegevens kan inzien en hierover vragen kan stellen.
Kascontrolekommissie:
De goedkeuring is van de kascontrole de heren Bosse en de Block, zij zijn content en hebben
geen opmerkingen.
Hierna is decharge verleend.
Feestavond:
De geslaagde feestavond was minder druk maar redelijk bezocht, het buffet aller eer
aangedaan, de muziek gezellig,
De huldigingen werden met dank ontvangen en alle prijzen zijn opgehaald, applaus voor de
bestuursleden.
Het betoog;
Zoals het vorig jaar is besproken zou het District Amsterdam bij vermindering van het aantal
leden en mede de opkomst en steeds minder worden aan het meedoen van de activiteiten was
het bestuur van mening tot opheffing over te gaan.
Zoals Nico de Vries in het verleden vertelde, als de liefhebbers niet meer willen kun je beter
stoppen en niet aan en dood paard trekken, memoreerde Arie van Dam.
De wandelgangen zijn in de laatste dagen voor deze vergadering actief geworden, voor en
tegenstanders hebben hun mening laten horen, telefoontjes zijn over en weer gepleegd en in
het praathuis was iedereen er vol van.
De aanwezige heren hebben het over een vliegprogramma gehad, stijl Afdeling Amsterdam
met 7 jonge duivenvluchten, generaal kampioenschap, geld zetten/ gokken dus en nog veel
meer ideeën zijn op tafel gekomen.
Besloten is dat we doorgaan, het bestuur blijft aan, (deze hebben van de aanwezige een
bloemetje en diner bon voor de goede zorg mogen ontvangen).
Een commissie welke bestaat uit de heren La Grouw, De Block, Huisman, Ladru, de Jong en
Bosse gaan de komende weken activiteiten uitwerken.

Voor het vliegseizoen moet dit daadwerkelijk zijn uitvoering hebben.
Rondvraag;
M. de Block en B.v Dam
Michel overhandigde namens de leden het bloemetje en de diner bon, dank allemaal.
Barry vindt dat het idee dat er leven is in het spel en zeker animo bij de aanwezige leden
geslaagd, we gaan ieder jaar bekijken hoe verder, zeker met de door de NPO opgelegde
gebieden volgend seizoen.
Contactpersoon;
Wij vragen van de niet aanwezige verenigingen graag een contactpersoon.

Sluiting:
Na een veelbewogen en interessante avond sluit de voorzitter om 2230 uur de vergadering, hij
wenst iedereen een succesvol vliegseizoen en bedankt eenieder voor zijn inbreng en
aanwezigheid.
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