
 

 

 

 

Bestuursmededelingen 

Bestuur: 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van 2 van onze bestuursleden. Wij 

bedanken Janneke van Stempvoort-Koning en Lisa Catz voor hun geleverde bijdrage. Ondertussen is 

Tonnie Hurenkamp toegetreden tot ons bestuur. Desondanks hebben wij behoefte aan uitbreiding van ons 

bestuur. Mocht u zich geroepen voelen om op deze manier een bijdrage te leveren aan onze vereniging, 

neem dan contact op met het secretariaat: secretaris@depigeons.nl 

Diefstal: 

Op woensdag 11 juni j.l. zijn er tijdens onze trainingstijden twee mobiele telefoons gestolen. Uit 

camerabeelden is gebleken dat de diefstal door externen heeft plaatsgevonden. Van deze diefstallen is 

aangifte gedaan bij de politie die de zaak verder onderzoekt. Het bestuur adviseert een ieder om geen 

waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten. 

Heren 1: 

Het Heren 1 team van Pigeons komt in het seizoen 2014-2015 uit in een landelijke competitie. We hopen in 

de Spoorzone getuige te mogen zijn van een aantal dynamische wedstrijden die uiteindelijk winst voor 

Pigeons opleveren. 

Trainers/coaches: 

Een vereniging draait niet zonder vrijwilligers. Een aantal van deze vrijwilligers hebben het afgelopen 

seizoen als trainer/coach hun bijdrage geleverd aan onze vereniging. Deels zullen zij zich ook volgend 

seizoen inzetten voor Pigeons en een deel zal dit helaas niet meer doen om uiteenlopende redenen. Het 

bestuur wil een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage aan een geslaagd seizoen 2013-2014.  

Fluiten en tafelen:  

De aanwezige leden bij de Algemene Ledenvergadering hebben hun toestemming gegeven voor de 

invoering voor het Reglement fluiten en tafelen. Dit reglement zal miv het seizoen 2014-2015 van kracht zijn 

en is terug te vinden op de website: www.depigeons.nl   

Contributieverhoging:  

Op de Algemene ledenvergadering is goedkeuring gegeven aan een contributieverhoging van 2%. Deze 

verhoging zal doorgevoerd worden naast de reguliere index van 3%. Door deze contributieverhoging hopen 

wij de verhoging van de zaalhuur door de gemeente financiëel op te kunen vangen. Daarnaast zal er in de 

vakanties alleen op woensdagavond getraind worden. De data waarop dit van toepassing is, zullen nog 

worden doorgegeven. 
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Declaraties: 

Het bestuur wordt met regelmaat geconfronteerd met declaraties die ouder zijn dan 3 maanden. Miv het 

seizoen 2014-2015 zullen declaraties, ouder dan 3 maanden, niet meer in behandeling worden genomen. 

Bol.com: 

Op onze website staat nog steeds een link naar de website van Bol.com. Mocht u binnenkort schoolboeken 

of andere zaken bestellen bij Bol.com, en u maakt daarbij gebruik van deze link naar de website, sponsort u 

indirect onze vereniging. Afgelopen seizoen heeft dit ongeveer € 40,= opgebracht. 

Vierdaagse:  

Wilma Leewis loopt dit jaar wederom de Vierdaagse van Nijmegen. Onlangs heeft u een mail van haar 

gehad met de mogelijkheid om haar te sponsoren. De opbrengst zal volledig ten goede komen van Pigeons. 

Kijk voor de actuele informatie op onze website www.depigeons.nl  

Informatieboekje: 

Voor aanvang van het seizoen, zult u van ons weer het informatieboekje ontvangen. Hierin vindt u alle 

informatie mbt het nieuwe seizoen. Het informatieboekje zal verzonden worden per mail en eveneens 

geplaatst worden op onze website www.depigeons.nl  

Vakantie: 

Het bestuur wenst u allen een hele fijne vakantie en hoopt jullie weer te ontmoeten vanaf woensdag 27 

augustus 2014 bij de eerste training 
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