Nieuwsbrief december 2017.
Geachte leden,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
* Rayonoverleggen januari 2018
Hierbij nodigen wij u uit voor de rayon overleggen die op hierna weergegeven
data en locaties worden gehouden:
 rayon 7 en 8: donderdag 11 januari 2018 vereniging 0312 P.V. DZOH te
Coevorden
 rayon 5 en 6: maandag 15 januari 2018 vereniging 0328 P.V. Hoogeveen
te Hoogeveen
 rayon 3 en 4: maandag 22 januari 2018 vereniging 0137 De Trouwe Duif
te Oude Pekela
 rayon 1 en 2: donderdag 25 januari 2018 vereniging 0349 De Snelle
Thuiskomst te Roden
Het aanvangstijdstip is 20.00 uur en de avond eindigt om uiterlijk 22.00 uur.
Een van de onderwerpen betreft bestuurskader afdeling 10, ze ook hierna
weergegeven. Als thema wordt door de heren van Doormaal, Zuidhorn en
dhr. Berghuis, Roden een alternatief wedvluchtprogramma gepresenteerd met
als werktitel “vliegprogramma met van Oost naar Zuid draaiende
losplaatsligging”. Graag willen we met u hierover van gedachten wisselen.
Wij hopen u allen te mogen begroeten.
* Bestuurssamenstelling
Voor de komende jaarvergadering in maart 2018 is een van de agendapunten
samenstelling bestuur.
- Aankomende vacature bestuur
Dhr. A. Bakker heeft dan zijn termijn van 3 jaar volbracht en dhr. Bakker heeft
te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe periode.
Daarmee ontstaat een vacature, welke in ieder geval opgevuld dient te worden.
Conform artikel 17, lid 4 van de Statuten is Bestuur Afdeling namelijk slechts
bevoegd lopende zaken af te handelen indien het aantal leden Bestuur Afdeling
beneden zeven is gedaald.
- uitbreiding bestuurssamenstelling
Conform artikel 17,lid 1 van de Statuten bestaat Bestuur Afdeling uit tenminste
zeven en ten hoogste elf personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld
door Algemene Vergadering Afdeling en betreft een oneven aantal.
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Gericht op de continuïteit van de afdeling is het bestuur van mening dat het goed
zou zijn de samenstelling van het bestuur uit te breiden, waarbij onze aandacht
uit gaat naar kandidaten die de functies van 2e voorzitter,
2e penningmeester en 2e secretaris zouden kunnen vervullen. Daarmee wordt
beoogd voor de komende tijd te beschikken over een breder kader, waarbij na
een gedegen inwerkperiode, de beoogde kandidaten op termijn een functie in het
dagelijks bestuur zouden kunnen bezetten.
Het bestuur wil dan ook graag tijdens de ALV van maart 2018 voorstellen het
bestuur uit te breiden naar 9 personen, mits natuurlijk geschikte kandidaten
vanuit de verenigingen worden aangedragen.
- lossingscommissie
Naast bovengenoemde bestuurssamenstelling nemen wij het gedane advies
tijdens de afgelopen ALV van 10 november graag over om geïnteresseerde
liefhebbers op te leiden voor een functie binnen de lossingscommissie. Deze
“kandidaten in opleiding” zouden dan op termijn zitting kunnen gaan nemen in
de lossingscommissie.
Het bestuur spreekt de verwachting uit dat de verenigingen hun
verantwoordelijkheid nemen t.b.v. de toekomst van afdeling 10 en kandidaten
voordragen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur afdeling 10.
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