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De eerste wintertraining van 2019 te Teuge ligt weer achter ons.
We hopen op de twee nog resterende trainingen goede weersomstandigheden te treffen.
De data van een groot deel van de wedstrijden in 2019 zijn nu bekend ; zie wedstrijdkalender op :
http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .

ALV 2019
 Op 23 maart 2019 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
 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 kunt u deelnemen aan het Chinees-Indisch buffet.
 De financiële stukken en het verslag van het bestuur over 2018 zijn ter vergadering
beschikbaar.
De agenda voor de ALV wordt door het secretariaat naar uw email-adres gestuurd.

Status POPS-NL bij KNVvL
De contacten met de KNVvL worden nog steeds niet als prettig ervaren.
We hebben ook in 2018 maar halve of geen antwoorden gekregen op vragen die we hadden.
Kortom, slechte feedback blijft een “dingetje” dat blijft spelen in onze relatie met de KNVvL.
Het geschil tussen Bram Lasschuijt en de KNVvL is nog steeds niet tot tevredenheid van
betrokkenen opgelost. Het blijkt dat de KNVvL onze vereniging niet als partij in het geschil ziet.

POPS-NL 2019
POPS-NL was er, na de positieve ervaring in september 2018, dit jaar vroeg bij om de wedstrijd
voor 2019 vast te leggen.
Het bestuur had na overleg met het NPCT de data voor 2019 al op 21-11-2018 vastgelegd en ook is
de wedstrijd in de activiteitenkalender op de website van POPS-NL gepubliceerd.
Tot onze verbazing lazen we in de SP 4 van december 2018 dat de SC in dat weekend ook de NKP
heeft gepland.
Op 7 januari j.l. werd Ton de Kuijer verrast door een mail van Bert Ham, lid van de SC, met de
mededeling dat hij op het samenvallen van de NKP en de POPS-NL wedstrijd was geattendeerd en
dat er op de gepubliceerde data voor de POPS-NL wedstrijd geen scheidrechters en
wedstrijdmateriaal door de KNVvL beschikbaar kan worden gesteld.
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Het bestuur ervaart de gang van zaken als bijzonder vervelend. We waren hier graag eerder op
gewezen want nu worden we als bestuur gedwongen naar alternatieven te zoeken en moeten
gemaakte afspraken worden bijgesteld terwijl vele wedstrijden al vaststaan en we dus minder keus
hebben dan we in november 2018 hadden.
We gaan met Teuge z.s.m. de mogelijkheden van de reservedata 14/15 september 2019
onderzoeken.
De onprettige gang van zaken wordt temeer als zodanig ervaren omdat er in het recente verleden
toezeggingen zijn gedaan ten aanzien van de in 2017/2018 gemelde gebrekkige communicatie naar
POPS-NL vanuit de SC / HBP.
We hopen dat het lid van de SC voor PA, c.q. de SC in 2019 meer proactief mag blijken.
De vergelijking met de Austin Allegro van het concern British Leyland uit de vorige eeuw dringt
zich inzake de communicatie vanuit de SC bij uw webmaster op.
Het automobielmerk had geen goede naam op het gebied van de betrouwbaarheid van hun product
en in de volksmond werd de typenaam Allegro beschreven als een afkorting die stond voor:
“All Lousy Leyland Engineering Goes Relentlessly On.”
Uw webmaster kan zijn sentiment gerelateerd met de niet verbeterde gebrekkige communicatie
vanuit de SC niet duidelijker omschrijven.

Contributie 2019
Vergeet niet uw contributie ( € 10,- ) voor 2019 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 2019”

Training Belluno 2019
Dit jaar organiseert Skydive Belluno de training weer voorafgaand aan de Dolomiti Cup in Belluno
van 13-4-2019 t/m 26-4-2019. De Dolomiti Cup is op 27-4-2019 en 28-4-2019.
Aanmelding bij Bram Lasschuijt is nodig i.v.m. de logistiek.
Meer info op de site van Belluno: http://www.parawcs.com/belluno/?q=node/217
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Wist u dat…….


De op 30 November 2018 overleden G.W. Bush, die 94 jaar oud geworden is, daarmee ook
de oudste president van de V.S. is geworden.
Hij was ook POPS lid (USA) en Jumper Over Nineties (JONS) . Zie bijgaande foto’s.



De website www.pops-nl.com in nieuwe stijl nu al 4 jaar “in de lucht” is, vanaf 2015.
In die 4 jaar is de website 61720 maal bezocht. Dat is dus gemiddeld 15430 keer per jaar,
ofwel gemiddeld ruim 1250 keer per maand in de periode 2015 t/m 2018.
Het heeft er dus alle schijn van dat de website zijn bestaan waarmaakt.
De teller blijft lopen………..
De nieuwe data voor de POPS-NL wedstrijd in 2019 zullen worden aangepast zodra het
bestuur met het NPCT heeft kunnen overleggen en nieuwe data heeft vastgelegd.
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