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Mededelingen ALV 17 november 2016 
 
Verzoek om extra overleg voor NPO-vergadering 
Er ligt een verzoek van de 11 afdelingen om de NPO-vergadering op een latere datum te 
plannen dan de 5e november waar ze nu op staat. Als dit zou gebeuren, wordt deze 
waarschijnlijk na onze ledenvergadering gehouden en kunnen we de onderwerpen waarover 
wordt beslist door onze kiesman binnen onze agenda bespreken. Momenteel is er echter 
ook nog geen agenda en begeleidende stukken voor deze NPO-vergadering beschikbaar, dus 
zien we momenteel geen reden om een extra overleg te plannen. 
 
 
Laatste uitslagen/inleveren witte enveloppen J36 en N36 
Een week na afloop van het seizoen is er een bericht uitgegaan naar de verenigingen om de 
laatste uitslagen op te halen bij de daarin vermelde personen en daarbij tegelijk de witte 
enveloppen van de laatste vluchten in te leveren. Slechts een minderheid van de 
verenigingen heeft dit ook daadwerkelijk gedaan, maar voor de liefhebbers kan dit toch 
vervelende gevolgen hebben. De reclametermijn gaat immers lopen bij het verschijnen van 
de uitslag (is inmiddels dus verstreken voor alle vluchten dit seizoen) en aan de hand van de 
gegevens in de enveloppen worden deze eventueel behandeld. Liefhebbers kunnen hierdoor 
dus benadeeld worden en er is ook geen mogelijkheid meer een eventuele reclame te 
verwerken als de enveloppen niet zijn ingeleverd. 
 
 
Controle entlijsten jonge duiven 
Door de ondersteuningscommissie is dit seizoen een oproep gedaan om de entlijsten van de 
jonge duiven toe te sturen. Bij controle was het overgrote deel keurig voor elkaar en zijn 
eventuele tekortkomingen netjes opgelost door de betreffende verenigingen. 
 
 
Hoklijsten 2017 
Als er nog verenigingen zijn die behoefte hebben aan hoklijsten, deze kunnen per tiental 
worden besteld bij de afdelingssecretaris. Op de vergadering kunnen bestellingen dan 
worden afgehaald door de verenigingen. 
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