11.Problemen redacteurschap Magazine;
-Door het afscheid van Marco zitten we zonder redacteur voor ons Magazine, wat bijzonder belangrijk is als
bindmiddel voor onze club met de leden. Eigenlijk, geen blad geen club.
Gelukkig blijkt er achter de schermen een lobby geweest te zijn van Eddie Oosterkamp en spontaan bood Anton
Tijhuis aan om het voorlopig voor de club te willen doen. Hij heeft daar enige ervaring mee en zal ook de hulp van
Frans Schattevoet inschakelen om hem te helpen. Het is echter voorlopig en hij pint zich niet vast. Blijf verder
zoeken naar een goede vervanger stelt Anton. Anton wij zijn heel blij dat je dit voorlopig voor ons wilt doen en we
zullen je alle hulp geven die je nodig hebt zegt de voorzitter. Gelukkig zo weer een probleem opgelost is de mening
van de zaal.
11a.Toegevoegd agendapunt, benoeming Ereleden.
-Voorzitter geeft aan dat binnen het bestuur de wens leeft om Marco en Georg, die beide ieder afzonderlijk meer dan
20 jaar een bestuursfunctie hebben vervuld bij de v.h. ANPV en v.h. SVPN te danken voor hun vele werk en te
benoemen tot ERE/Leden.
De zaal gaat hiermede volledig akkoord en een applaus volgt als dank.
Ook wordt besloten om op het lijstje met Ereleden voorop in ons blad, die Ereleden die ons zijn ontvallen door
overlijden, de naamsvermelding te verwijderen.
11b.Toegevoegd agendapunt, Jubilarissen.
-Voorzitter zegt Ruud Bakker toe dat hij er werk van gaat maken dat er voor de jubilarissen van de club een passend
geschenkje komt. Dit alles is door de covid op de langebaan terecht gekomen.
Dat zal zijn een speldje of vermoedelijk een mooie pen met inscriptie.
Herman Onstenk gaat op zich nemen de zorg dat de jubilarissen ook vanuit het bestuur vermeld gaan worden in ons
Magazine.
12.Rondvraag;
Herman Kleijn vraagt wat de status is van de Glostershow in Meeteren. Voorzitter geeft aan dat dit geheel los staat
van de NPV. De show wordt daar door Jos Jansen en medewerkers georganiseerd.
Ook vraagt Herman waarom de Rasdagen advertenties niet meer in het Magazine worden/werden vermeld. Dit gaat
weer gebeuren als we inzicht hebben in de benodigde pagina’s, want we hebben een x.aantal pagina’s per boekje
afgenomen van de drukker.
Ook komt de vraag uit de zaal om eens te kijken of er meer buitenlandse keurders kunnen worden uitgenodigd.
Want iedere Nederlandse keurder die keurt zend niet in en dat scheelt vogels. Herman geeft een duidelijk antwoordt
waarbij vooral het kostenaspect heel belangrijk is.
Johan Dermois vraagt om toch te kijken naar een andere locatie voor vergaderingen. Hij heeft 2 1⁄2 uur x 2 reistijd
om hier te komen. Voorzitter dankt hem in het bijzonder dat hij de moeite en nu ook vooral de kosten heeft
genomen om te komen. We gaan er echt aan werken, maar vonden dat ditmaal de mensen van de zaal een klein
steuntje in de rug nodig hadden ivm alle covid voorschriften etc.
13.Sluiting;
Voorzitter dankt een ieder voor hun komst, soms van heel ver en vond het een bijzonder fijne vergadering. Moet
toegeven dat hij met pijn in zijn hoofd erheen ging omdat hij echt niet meer wist hoe alle vacatures op te vangen en
hoe de club draaiend te houden.
Maar met de inzet van jullie allen is het gelukt en in het eerst volgende boekje vinden jullie de
bestuurssamenstelling. Vermoedelijk hebben we alleen de Functie van Secretaris nog op te vullen.
p.s. Dit zijn langere notulen dan gebruikelijk, maar gezien de belangrijkheid van deze meeting is het van belang dat
alles voor iedereen duidelijk is/wordt.
Notulist BM

