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Mededelingen afdelingsvergadering 8 maart 2018
Inleveren formulier verenigingsgegevens
Het formulier met de verenigingsgegevens dient uiterlijk 6 februari ingestuurd te zijn naar
de secretaris.
Inleveren bestelling wedvluchtbescheiden
De bestelling voor de wedvluchtbescheiden dient uiterlijk 1 maart ingestuurd te zijn,
bestellingen die later worden gedaan zijn afhankelijk van de nog beschikbare voorraad.
De gebruikte kleurlabels in 2017 blijven ook in 2018 in gebruik (m.u.v. vereniging 1833).
Inleveren hoklijsten, kloklijsten en entverklaringen
De hoklijsten, klokkenlijsten en entverklaringen dienen uiterlijk op de voorjaarsvergadering
te worden ingeleverd. Verenigingen waarbij op dat moment de klokken nog moeten worden
gekeurd, dienen de klokkenlijsten z.s.m. na de keuring in te leveren.
Opgavelijst niet-deelnemen aan samenspel/afdelingsconcours
De opgavelijst van de liefhebbers die niet wensen deel te nemen aan het
samenspel/afdelingsspel dient vóór 1 april ingeleverd te worden.
Opgavelijst niet-deelnemen aan zondagconcours
De opgavelijst van de deelnemers die niet wensen deel te nemen aan een zondagconcours
dient uiterlijk op de voorjaarsvergadering te zijn ingeleverd bij Henry Mookhoek.
Deelname aan de competitie van het Samenspel Noord-en Zuid-Holland
We zijn momenteel de laatste puntjes op de i aan het zetten voor deelname van Zeeuwse
liefhebbers aan dit samenspel. Beide Zeeuwse ZLU-centra hebben al aangegeven dat ook zij
de mogelijkheid gaan bieden voor deelname.
Manden voor de marathonvluchten
Met Brabant 2000 is afgesproken dat we dit seizoen gewoon kunnen inkorven in onze eigen
Zeeuwse boxen. B2000 zal met hun trucks 2 trailers van de afdeling Zeeland gebruiken voor
het ophalen van de duiven op deze concoursen.
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Samenspel met andere verenigingen
Verenigingen die naast de officiële samenspelen een onderling spelverband willen vormen,
dienen hier voorafgaand aan het vliegseizoen toestemming voor te vragen aan het
afdelingsbestuur. Een belangrijke afweging hierbij is dat een onderling samenspel niet ten
koste mag gaan van de deelname aan het officiële afdelingsspel (zie art 35 lid 4 HHR).
Mutaties ledenbestand
De datum van 1 februari is bepalend voor het ledenbestand van de vereniging voor dat jaar.
Zorg dat mutaties dus tijdig zijn verwerkt !
Ontheffing afslaan bij een zondagconcours
Verenigingen die bij een zondagconcours op maandag willen afslaan, dienen hiervoor
voorafgaand aan het vliegseizoen ontheffing aan te vragen bij het afdelingsbestuur.
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