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Mededelingen ledenvergadering 8 november 2018 
 
 
Boekjes kampioenschappen 2018 
De kampioenschapsboekjes zijn vanaf heden op te halen op dezelfde adressen als de laatste 
uitslagen. 
 
Inleveren witte enveloppen laatste vluchten 
De witte enveloppen van de laatste wedvluchten moeten op deze vergadering worden 
ingeleverd bij de afdelingssecretaris. 
 
Sectievergaderingen 
Op 13 oktober vonden de diverse vergaderingen plaats van alle secties van het NPO. Hier 
werden in grote lijnen de vluchtprogramma’s vastgesteld voor de diverse disciplines die 
vervolgens zijn neergelegd in een voorstel voor de NPO-Ledenraad op 10 november (zie 
agendapunt 5). 
 
Prijsuitreikingen seizoen 2018 
De Zeeuwse Manifestatie zal op 17 november plaatsvinden bij Hotel van der Valk in Goes. 
Tijdens de Manifestatie zullen ook de Zeeuwse Jeugdkampioenen worden gehuldigd (zie 
bijgevoegd programma)  
 
De prijsuitreiking van het samenspel West zal plaatsvinden op zaterdag 9 februari 2019 in 
het Kasteel van Batavia in Westkapelle. 
 
De prijsuitreiking van het samenspel Noord zal plaatsvinden op zaterdag 26 januari 2019 in 
de Meulvliet in Tholen. 
 
De prijsuitreiking van het samenspel Oost is op 9 maart 2019 in Heikant. 
 
Voor het samenspel Midden is er nog geen datum bekend. 
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Nationale Dagen NPO 
Op zaterdag 1 en zondag 2 december zijn weer de Nationale Dagen van het NPO, ditmaal in 
de Beursfabriek in Nieuwegein. De prijsuitreiking van de Nationale Kampioenen vindt plaats 
op deze locatie op vrijdagavond 30 november. Er is een website met de programmering van 
dit evenement www.nationaleduivensportdagen.nl 
 
Oproep deelnemers aan werkgroep 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep is inmiddels geweest op 22 oktober. De afdeling 
Brabant 2000 lijkt nog niet zover om al specifiek te willen praten over een samengaan, dus 
hebben we de inhoud van het overleg wat ruimer opgezet om te zien of er toch nog 
mogelijkheden zijn voor een levensvatbare Zeeuwse afdeling in de komende jaren. Door de 
verbreding van het interesseveld zou het fijn zijn als er nog enkele liefhebbers zouden 
toetreden tot de werkgroep. Dit vergemakkelijkt het uitwerken van enkele opties zodat we 
nog deze winter stappen kunnen zetten voor het behoud van onze afdeling. 
Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij de secretaris. 
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