Notulen van de jaarvergadering van de Figurita Club Nederland gehouden op zaterdag 3 juni 2017 te Leerdam.
Opening:
Voorzitter Ruurd Bosma opent de vergadering met een hartelijk welkom en zegt te hopen op een goede en
vruchtbare vergadering. We kunnen twee nieuwe leden verwelkomen. Dit zijn de heren Bart Balk en Rini van
Lent. Heren van harte welkom en we hopen dat u het naar uw zin zal hebben bij onze club.
Notulen vergadering 2016:
De notulen worden zonder op,- of aanmerkingen aangenomen.
Ingekomenstukken:
Er is alleen en uitnodiging voor de NBS jaarvergadering ontvangen.
Jaarverslag secretaris:
Ook dit verslag wordt zonder op,- of aanmerkingen aanvaard.
Jaarverslag penningmeester:
Jouke geeft een korte uiteenzetting over het financiële reilen en zeil van de club.
De bank kosten zijn behoorlijk en zeker voor de weinige transactie`s die ze voor ons doen.
Door het overnemen van de kas van Pauline is er te weinig zicht op de contributieachterstand en wordt er
besloten om deze te gaan innen vanaf 2016. We staan er niet slecht voor. We hebben ongeveer € 2000.00 in
kas en op de bank.
Verslag kascontrolecommissie:
Haico Bosma en Aad Rijs hebben de kas gecontroleerd. Aad zegt dat de stukken duidelijk zijn en stelt de
vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering ondersteunt dit met applaus.
Bestuursverkiezing:
Doordat er door het tussentijds bedanken van Pauline van der Lans een plaats vrij kam in het bestuur hebben
we Aad Stout benaderd of hij de opengevallen plaats zou willen innemen. Gelukkig was Aad bereid en
aangezien er geen tegenkandidaten waren aangemeld wordt Aad gekozen als nieuw bestuurlid.
Uitreiking gewonnen prijzen over het seizoen 2016-2017:
Op de Clubshow, die we bij de Champion Show hadden ondergebracht was Aad Rijs de grote winnaar. Hij had
zowel de fraaiste Figurita als ook in vrijwel alle ander klassen ook de fraaiste.
Op de diverse show`s waren de prijzen voor de beste van de keurmeester twee maal voor Piet Swaans, twee
maal voor Aad Rijs en één maal voor Jeff Bols.
Show`s voor 2017-2018:
We brengen onze clubshow weer onder bij de NBS bondshow.
op de overige grote show`s waar tenminste 30 Figurita`s zijn ingezonden zetten we weer onze prijzen uit. Aad
Rij vraagt of het misschien mogelijk is om een internationale Figurita show te organiseren en eventueel onder
te brengen bij een grote landelijke show. We zullen in overleg gaan met de Duitsers (actie Arend).Als
keurmeester voor de clubshow willen we Jan Spaepen voorstellen.
Wat verder ter tafel komt en rondvaag:
Door het wegvallen van Pauline hebben we een nieuwe webmaster. Dit is Jeff Bols. Aad Rijs had moeite om de
site te vinden, maar dat gaat nu gelukkig betr. Als we op de NBS site kunnen komen met onze site zal dit
waarschijnlijk beter gaan.
Aad Stout vraagt of er iets is te doen is om aantrekkelijker te worden voor nieuwe leden. Bij voorbeeld een
mentorschap in de buurt van een eventuele nieuw lid en het afgeven van goede fokdieren en een goed
fokadvies meegeven. Daan Knuttel vraagt naar materiaal om de mensen mee te kunnen geven op de
Postduivenbeurs in Houten. Misschien kunnen we gaan kijken voor twee banners of strandvanen.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit Ruurd het vergader gedeelte en bespreken Aad Stout en Jouke de mee
gebrachte dieren.
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