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Het aanbod van wedstrijden wordt zeker niet groter en met de huidige brandstofprijzen wordt het springen
en het reizen voor velen een zaak van rekenen, wikken en wegen.
Voor deelname aan wedstrijden van de Deutschland-Cup (d-cup-ziel - Deutschland-Cup) dient men zich

voor een bepaalde datum aan te melden. Indien er zich op die datum geen 5 teams (25 springers)
hebben gemeld zal de organisator de wedstrijd cancelen. Meldt u dus tijdig aan als u deel wilt
nemen.
Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in mei en juni 2022:
o 23 mei
Riet de Gooijer
o 24 juni
Hanneke van Aperen
o 30 juni
Jorma Turkenburg

WBTR
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is in december 2020 door de Eerste Kamer goedgekeurd en is
vanaf 1 juli 2021 van kracht.
Indien de huidige Statuten botsen met de WBTR dan zal bij geschillen de rechter niet de statuten volgen,
maar de WBTR.
Er is gelukkig een overgangsregeling en het bestuur heeft nog enkele jaren de tijd om de statuten aan de
WBTR aan te passen. In 2026 moeten de statuten en het Huishoudelijk Reglement conform WBTR zijn.
Op de ALV van 23-4-2022 is besloten dat het bestuur gaat onderzoeken of het handig en haalbaar is de
vereniging voort te zetten zonder ingeschreven te zijn bij de KvK.
Het bestuur komt dit jaar nog met een voorstel naar de leden.

Deutschland Cup Thannhausen
Op 30 April jl. stonden 8 teams aan de meet bij de DC Thannhausen. Drie Zwitserse teams en 5 Duitse
teams, waar bij team Compaq ook Belgische en Nederlandse deelname was.
Vrijdag 29 april was er mogelijkheid om training sprongen te maken, waar dankbaar gebruik van werd
gemaakt.
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De zaterdag begon met regen maar van 13.00 uur tot 18.30 uur werden toch nog 6 ronden versprongen.
Zondagochtend was het nog even wachten tot de nevel weggebrand was door het zonnetje zodat de laatste 2
ronden versprongen konden worden.
Zoals verwacht was de prijsuitreiking een Zwitsers feestje. Voor de uitslagen:

D-Cup Thannhausen-2022-Orga-zusammengefügt-komprimiert (homepage-baukasten-dateien.de)
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Wist u dat:







de training in Belluno en de Dolomiti Cup dit jaar weer doorgaan.
o er dus vanaf 20 mei getraind kan worden in Belluno.
o graag van tevoren aanmelden bij Bram Lasschuijt.
u zich vóór 30 april gemeld moet hebben bij de organisator van de wedstrijden in Meissendorf
en Varrelbusch indien u deel wilt nemen. Zie: d-cup-ziel - Deutschland-Cup
de WPC Wedstrijd in Duitsland (Zweibrücken) definitief niet doorgaat en uit het WPC
programma is gehaald.
in plaats van de vervallen wedstrijd in Zweibrücken door Eddy Theisen op 29 t/m 31 juli de
4e
Deutschland Cup in Rothenburg ob der Tauber wordt georganiseerd.
o Wel op tijd aanmelden als u deel wilt nemen dus! Zie: d-cup-ziel - Deutschland-Cup
de 15e World POPS Meet and Championships in Netheravon plaatsvindt.
o De data zijn: 19 t/m 26 augustus 2022.
o Meer info: https://popsuk.wixsite.com/skydiving
het grootste deel van de wedstrijden in 2022 bekend is.
o Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
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