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Kloosterzande 22-10-2018 

 

 

Geacht Bestuur van Zeeland’96. 

 

 

Wij als bestuur van PV de Herleving (1826) te Hulst, hebben een aantal voorstellen voor de Najaarvergadering 

op 8 November 2018, deze voorstellen worden ook ondersteund door onze leden. 

 

Eerste Voorstel; 

 

Het afschaffen, van het moeten schrijven van Mandenlijsten op Sectorale Midfond en Dagfond vluchten, wat 

voor belang heeft dit voor de spelvreugde en het is alleen maar een extra belasting voor de Functionarissen. 

Op Nationale vluchten snappen we dat dit van toepassing kan zijn. 

 

Tweede Voorstel; 

 

Tijdens de ledenraad van de NPO, het voorstel steunen, om het terug toelaten van invliegduiven, er zal dan 

wel een kleine aanpassing moeten komen in Winver, maar daar is aan te werken. 

Dit zal naar ons inziens de duivensport in het algemeen ten goede komen, zodat er weer meer duiven worden 

ingemand bij Afdeling Zeeland’96, op de NPO vluchten, zodat de liefhebbers niet gedwongen worden uit te 

wijken naar Quievrain of Noyon op Zondag, spelvreugde staat hierin ook weer voorop. 

 

Derde Voorstel; 

 

Wanneer, net zoals dit seizoen is voor gekomen, de vooruitzichtten slecht zijn ( te Warm ), waardoor losing 

van duiven op Zaterdag al op voorhand wordt verboden door NPO, maar er is wel mogelijkheid om op Zondag 

te vliegen, omdat dit wordt geadviseerd of is toegestaan door de NPO, zouden wij graag zien dat deze 

mogelijkheid ook aan de liefhebbers van Zeeland’96 wordt geboden, simpelweg door een vlucht te laten 

vervliegen op Zondag, maar dan zonder punten voor Samenspel of Afdeling, daar doen we dan niemand te 

kort mee. 

In de vereniging kan men dan nog zien wat men doet, maar dan wordt de mogelijkheid wel geboden aan de 

liefhebbers die Afdeling Zeeland trouw zijn en hoeven zo ook deze liefhebbers niet uit te wijken naar elders, 

dit leverd automatisch weer meer duiven op aan het eind van de rit. 

 

Wij als Bestuur hopen dat deze voorstellen positief bijdragen aan de Najaarvergadering van Zeeland’96, op 

8 November as. 

 

 

Voorzitter PV de Herleving 1826, R. van Eetvelt 

 

Secretaris PV de Herleving 1826, E. Kint  


