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Mededelingen December 2015 

 
Formulieren 2016 
Voor het seizoen 2016 dienen weer tijdig een aantal formulieren opgestuurd te worden. 
Enkele formulieren vindt U al in deze mail, later volgen er nog diversen. 
De verenigingsgegevens 2016 dienen vóór 1 februari te worden opgestuurd zodat er tijdig 
een goed overzicht beschikbaar is van het aantal leden per vereniging. 
Klokkenlijsten en hoklijsten 2016 dienen uiterlijk op de voorjaarsvergadering te worden 
ingeleverd. Als U nog hoklijsten nodig heeft, kunt U deze per mail bestellen bij de secretaris. 
 
Bestellijsten voor bescheiden 2016 ontvangt U zo spoedig mogelijk, van een aantal zaken is 
de exacte prijs nu nog niet bekend. 
 
Kleine inkorfcentra 
Een aantal verenigingen hebben in oktober bericht gehad over het verlies van een 
inkorfcentrum voor een bepaald vluchtonderdeel. Enkele verenigingen hebben hier reeds op 
gereageerd, een aantal nog niet. Begin februari zal er een afweging worden gemaakt door 
het bestuur in hoeverre deze verenigingen hier een oplossing voor gevonden hebben. Als er 
verder niet op wordt gereageerd gaan we ervan uit dat men accepteert dat er niet meer 
ingekorfd wordt op het betreffende vluchtonderdeel. 
 
Opleervluchten 2016 
Vanuit de afdeling Zeeland zullen er tegelijk met de duiven voor de marathonvluchten ook 
weer duiven worden opgehaald voor opleervluchten. Dit is dus in de weken 24, 25, 27, 28 en 
30. Tevens zal er in week 31 nog een opleervlucht worden gepland, dit is de week van de 1e 
natoervlucht. 
Om te controleren of alle elektronische systemen weer goed functioneren na de update, zal 
er op zaterdag 2 april een opleervlucht worden georganiseerd. Inkorving op vrijdag 1 april. 
Over de invulling van de stations en de wijze van lossen zal op de voorjaarsvergadering 
worden beslist. 
Als er verenigingen of samenspelen zelf opleervluchten willen (laten) organiseren, dan graag 
t.z.t. een schema hiervan opsturen naar het secretariaat. Uiteraard is dit niet toegestaan op 
de avonden dat we voor Zeeland een inkorving voor een opleervlucht hebben staan. 
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