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De eerste datum van de wintertraining te Teuge ligt weer achter ons.
We hopen op de twee nog resterende data (19-2-2017 en 19-3-2017) betere weersomstandigheden
te treffen.
De data van de meeste wedstrijden in 2017 zijn nu bekend ; zie wedstrijdkalender
http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .
Trofeeën JOS
Gezien het toenemend aantal deelnemers van 70 jaar bij wedstrijden is in 2016 door het bestuur
besloten een aparte categorie JOS in te voeren voor de overall prijzen (combinatie Meissendorf en
Hoogeveen) 2017.
Inmiddels zijn de trofeeën klaar en omdat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden hierbij een foto
van de 3 nieuwe POPS Trofeeën.
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ALV 2017
 Op 11 maart 2017 staat de ALV POPS-NL weer gepland. Plaats van handeling is zoals de
afgelopen jaren bij Chinees-Indisch Restaurant Nieuw Peking, Rijksstraatweg 23,
7391 MH Twello. Tel.: 0571-271572
 Zoals bekend heeft Willem de Boo zich teruggetrokken als voorzitter en zijn we dus op
zoek naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering
melden bij de secretaris. Het bestuur hoopt dat vooral leden die ook regelmatig op
buitenlandse wedstrijden komen en met goede internationale contacten zich kandidaat
willen stellen.
 Niet vergeten om bij de secretaris op te geven of je komt en of je blijft eten. Dit wegens de
afspraken met het restaurant over de vergadering.
Status POPS-NL bij KNVvL
Sinds september 2016 was er onduidelijkheid over de status van onze vereniging bij de K.N.V.v.L.
door een andere vermelding van onze vereniging in het Colofon van de SP.
Het bestuur van POPS-NL was niet geïnformeerd over deze verandering en ook de reden voor de
verandering was het bestuur niet bekend.
Hierover heeft het bestuur contact gehad met het afdelingsbestuur.
Het AB heeft de redenen voor de gewijzigde indeling op de website en in de SP duidelijk uitgelegd
en het bestuur van POPS-NL heeft duidelijk gemaakt dat zij er, in het kader van behoorlijk bestuur,
op vertrouwen dat we van alle zaken die onze vereniging betreffen, of raken, tijdig op de hoogte
worden gesteld.
Contributie 2017
Vergeet niet uw contributie ( € 11,- ) voor 2017 over te maken.
PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te Almere.
IBAN: NL59INGB0000308970. Info: penningmeester-popsnl@outlook.com

Training Belluno 2017
Dit jaar wordt het de elfde maal dat POPS-NL haar voorjaarstraining voorafgaand aan de Dolomiti
Cup in Belluno organiseert.
Nieuw is dat de Nederlandse deelnemers lid van POPS-NL dienen te zijn om gebruik te kunnen
maken van de sprongprijzen die afgesproken zijn met Skydive Belluno door POPS-NL.
Dus a.u.b. je plannen doorgeven (wanneer en hoelang je wilt deelnemen aan de training)
door een email te sturen aan: bram@lasschuijt.com
Dit is van belang i.v.m. het rooster voor de piloten, plannen van liftcapaciteit (vliegtuigen)
en de voorbereiding van de Dolomiti Cup, enz.
Na ontvangst van je email zal je deelname bevestigd worden.
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