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Wedstrijden


Lahr (BRD-Zwarte Woud)
Er waren zowaar POPS leden die aan deze eerste wedstrijd in het Deutschland Cup circuit
hebben meegedaan, zij het in het Duitse Team Compaq of vaderlandslievend in CISM-NL.
Voor meer info over de wedstrijd(serie) en de uitslagen: http://www.d-cup-ziel.de/



Meido
Zoals gebruikelijk weer de eigen, aparte sfeer in Meissendorf. Het speenvarken, het
“Freibier” en het vuurwerk op zaterdagavond waren er zeker medeoorzaak van dat ook veel
oud-springers de gang naar Meissendorf hebben gemaakt. Er waren in totaal 8 teams
aanwezig, waarvan 2 teams uitsluitend aan POPS-D hebben deelgenomen. De andere teams
waren zowel voor de 2e wedstrijd in de Deutschland Cup als voor de POPS-D wedstrijd
ingeschreven.
Voor uitslagen en foto’s van de (POPS) wedstrijd: http://www.pops-nl.nl/Activiteiten/

Beterschap



Jim Huizinga POPS-NL 001 (Medeoprichter van POPS-NL en de eerste voorzitter van de
vereniging)
Henny Burgers POPS-NL 071

Status POPS-NL bij de KNVvL




3 juni heeft het bestuur antwoord op haar schrijven aan de voorzitter AB van de
afdeling para mogen ontvangen.
De voorzitter van het AB van de afdeling Para van de KNVvL heeft het secretariaat
verzocht om eenduidige vermelding van de aangesloten verenigingen te vermelden op
de website en in de SP. Hierbij wordt alleen onderscheid gemaakt in clubs/verenigingen
met eigen infrastructuur en de clubs die dit niet hebben.
U heeft in de laatste SP van juni kunnen constateren dat dit is uitgevoerd.
Mijn KNVvL. De clubgegevens die hier vermeld stonden waren ernstig verouderd en
niet juist. Inmiddels zijn de clubgegevens hier opgeschoond en geactualiseerd.
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POPS Austria 2017 afgelast
Helaas kregen we op 21-6-2017 bericht dat POPS Austria in Feldkirchen niet doorgaat.
Dit in verband met parallel lopende activiteiten, waardoor onvoldoende , betaalbare ‘airlift’
gegarandeerd kon worden .

Landingskussen Teuge weer gerenoveerd
23 juni j.l. is na bemoeienis van Bram Lasschuijt en op initiatief van Jo Ruben het
landingskussen op Teuge onder handen genomen.
Dit werd tijd want de toestand van het kussen was reden om Teuge als serieuze
trainingslokatie te mijden.
Inmiddels ligt het kussen er weer strak bij dankzij de inzet van Jo Ruben, Henk van der
Meijde, Bram Lasschuijt en Ton de Kuijer en er is zelfs een oude Weckbecker schijf als
richtpunt op het kussen aangebracht.
Wie weet doet het Nationaal Centrum ook ”een duit in zakje” om meer PA-springers naar
het centrum te trekken.

Voorbereidingen POPS-NL Hoogeveen (30 sep-1 okt)




Ingelaste bijzondere ALV op de vrijdagavond voor de wedstrijd (290917), waarvoor nog
een uitnodiging zal worden toegezonden.
Agendapunten zullen zijn:
o Contributie 2018
o Inschrijfgeld nieuwe leden
o Rondvraag
Organisatie ligt op koers
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