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Mededelingen bij afdelingsvergadering 16 maart 2017 

 
Opgeven verenigingsgegevens en bestellingen voor 2017 
U heeft nog tot 6 februari om de verenigingsgegevens door te geven voor het seizoen 2017. 
De bestellijsten voor de wedvluchtbescheiden dienen vóór 1 maart te zijn ingeleverd. 
Bestellingen na deze datum worden beschouwd als nabestelling en kunnen dus niet worden 
gegarandeerd voor een tijdige levering. 
 
Hoklijsten, kloklijsten, entverklaring en opgave niet deelnemen aan afd/SS concours 
Deze dienen uiterlijk op de afdelingsvergadering te worden ingeleverd bij de secretaris. 
 
Geen deelname aan zondagconcoursen 
Deze zgn. NOZ-verklaring dient uiterlijk op de afdelingsvergadering te worden ingeleverd bij 
Henry Mookhoek (henrym@zeelandnet.nl) 
 
Opgave abonnementen op de papieren samenspel/afdelingsuitslag 
Opgave vóór 1 april bij de secretaris, kosten 60 euro voor 39 uitslagen + een 
kampioenschapsboekje. Kosten voor een losse uitslag zijn 2.20 en een eztra 
kampioenschapsboekje kost 4 euro. 
 
Invliegduiven 
Op de NPO-vergadering van 12 december j.l. is het besluit genomen om niet langer 
invliegduiven toe te laten op de wedvluchten. Onze kiesman heeft hier aangegeven dat dit 
voor Zeeland  onaanvaardbare financiële gevolgen zal hebben, immers ruim 20% van onze 
vervoerde duiven zijn invliegers. Er is een plan beschikbaar om hiermee om te gaan, maar dit 
moet de komende weken eerst doorgesproken worden met de zusterafdelingen en het NPO. 
Uiterlijk op de afdelingsvergadering zal bekend gemaakt worden hoe we dit in 2017 gaan 
invullen. 
 
Marathonvluchten 
Door de dalende aantallen duiven is het niet langer mogelijk voor de afdeling Zeeland om 
voor het gerekende vrachtgeld de duiven op te halen voor de marathonvluchten. Zie het 
bijgevoegde schrijven hoe dit in 2017 zal gaan gebeuren. 
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Ledenadministratie 
De datum voor de bepaling van het ledenaantal is 1 februari. Zorg dat mutaties vóór deze 
datum zijn verwerkt om problemen in het seizoen te voorkomen. 
 
Ontheffing afslaan bij een zondagconcours 
Verenigingen die bij een zondagconcours willen afslaan op maandag dienen dit vóór 1 maart 
aan te geven richting de secretaris. 
 
Leervluchten 
De afdeling heeft in 2017 geen leervluchten meer op het vluchtprogramma staan. Op 1 april, 
17 juni, 24 juni en 29 juli staan nog wel lossingen gepland in Menen, maar dit zijn vluchten 
zonder punten. De vluchten Menen op 1 april en 29 juli worden bij alle verenigingen 
opgehaald, voor de inkorvingen voor Menen op 17 juni en 24 juni dienen verenigingen zich 
tijdig (tot de woensdag vóór de inkorving) aan te melden als men duiven wenst in te korven. 
 
Ophaalroutes 
Door het wegvallen van de verenigingen 1815 en 1834 zijn er enkele wijzigingen gekomen in 
de ophaalroutes. Zorg dat Uw vereniging tijdig met de ingekorfde duiven klaar staat als de 
wagen komt. 
Voor de dagfondvluchten geldt het volgende: de eerste 2 vluchten vanuit Issoudun en 
Argenton worden er bij alle verenigingen opgehaald, tenzij men zich tijdig afmeldt. Voor de 
resterende vluchten wordt er uitsluitend opgehaald bij de vermelde verenigingen van het 
ophaalschema C. 
Voor de marathonvluchten zal er een ophaalschema worden opgesteld in overleg met de 
afdeling Brabant 2000. 
  


