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De eerste datum van de wintertraining te Teuge ligt weer achter ons.
We hopen op de twee nog resterende data (18-2-2018 en 18-3-2018) goede weersomstandigheden
te treffen.
De data van een deel van de wedstrijden in 2018 zijn nu bekend ; zie wedstrijdkalender op :
http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .

ALV 2018
 Op 10 maart 2018 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 Wim van Raalte zich slechts voor 1 jaar beschikbaar gesteld als
voorzitter op de ALV 2017 en is dus aftredend en niet herkiesbaar. Bram Lasschuijt heeft
zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter. Andere kandidaten voor de functie
van voorzitter kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij de secretaris.
 Judith Mogendorff is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. We zijn dus op zoek
naar een nieuwe secretaris. Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden
bij de secretaris.
 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.
Dit jaar is er geen mogelijkheid meer om te wokken zoals we de afgelopen jaren waren
gewend. Er is wel een Chinees-Indisch buffet waar we gebruik van kunnen maken.
 De financiële stukken en het verslag van het bestuur over 2017 zijn ter vergadering
beschikbaar.
De agenda voor de ALV treft u aan het eind van deze “van de webmaster” aan.
Status POPS-NL bij KNVvL
De contacten met de KNVvL worden nog niet als prettig ervaren.
We hebben in 2017 maar halve of geen antwoorden gekregen op vragen die we hadden. Kortom,
slechte feedback.
Wel blijkt inmiddels het landingskussen vervangen te zijn door een kussen van Deense makelij.
Overigens bereikt deze info het bestuur nog steeds via “de wandelgangen” en niet langs officiële
kanalen.
Het geschil tussen Bram Lasschuijt en de KNVvL is intussen opgelost. Hij heeft in april 2017 op
Teuge een proeve van bekwaamheid afgelegd en zijn instructiebevoegd is weer geldig.
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Contributie 2018
Vergeet niet uw contributie ( € 10,- ) voor 2018 over te maken.
U doet de penningmeester een groot plezier als u de jaarlijkse contributie overmaakt op naam van :
PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te Almere.
IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2018”
POPS World Meet Nagambie (Australië) 19-04-2018 t/m 28-4-2018
Meer info op http://www.popsworldmeet.com/ en https://www.skydivenagambie.com/
Tot op heden zijn er nog steeds 3 leden waarvan bekend is dat ze willen gaan of inmiddels al
geboekt hebben:
Victor Spaan, Bram Lasschuijt en Ton de Kuijer.

De teamkleding en NL-promotie “goodies” zijn door POPS-NL vergoed uit het door de
voormalige Stichting WPM2012 beschikbaar gestelde budget.
Wil je alsnog mee naar Nagambie, neem dan contact op met het bestuur of een van de 3 genoemde
leden.
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Training Belluno 2018
Dit jaar organiseert Skydive Belluno de training voorafgaand aan de Dolomiti Cup in Belluno van
28-4-2018 t/m 4-5-2018. De Dolomiti Cup is op 5-5-2018 en 6-5-2018.
Meer info op de site van Belluno: http://www.parawcs.com/belluno/?q=node/213
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POPS Nederland
Secretariaat:
Judith Mogendorff
Saturnusstraat 65
7314 KM Apeldoorn

Tel: 055-3554775/ mob: +31 (0)6 22465316
e-mail: jm.mogendorff@gmail.com

Agenda Algemene Ledenvergadering POPS-NL 10 maart 2018
1

Opening door (interim)voorzitter

2

Vaststelling aantal stemgerechtigden

3

Mededelingen en ingekomen stukken

4

Notulen 11-3-17 en 29-9-17

5

Verslag bestuur over 2017

6

World POPS Meet 2018 Nagambie, Australië

7

POPS-NL Wedstrijd
a. Hoogeveen 2017,
b. 2018 – Hoogeveen of Teuge

8

Financieel Jaarverslag 2017

9

Verslag kascontrolecommissie

10

Begroting boekjaar 2018

11

Vaststelling contributie 2019
Voorstel bestuur: contributie €10,- per jaar handhaven

12

Bestuurszaken: stemmen t.a.v. een nieuwe voorzitter en secretaris

13

Wedstrijden en evenementen 2018

14

Rondvraag ter afsluiting en wat er nog te binnen geschoten is.

15

Sluiting.
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