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Mededelingen ledenvergadering 11 december 2019 
 
 
Hoklijsten 2020 
Lege hoklijsten kunnen tot 10 december worden besteld, deze zijn dan op de vergadering 
beschikbaar. 
 
Prijsuitreikingen seizoen 2019 
De prijsuitreiking van het samenspel West zal plaatsvinden op zaterdag 15 februari 2020 in 
Oostburg. 
 
De prijsuitreiking van het samenspel Noord zal plaatsvinden op zaterdag 25 januari 2020 in 
de Meulvliet in Tholen. 
 
De prijsuitreiking van het samenspel Oost is op 8 maart 2020 in dorpshuis ’t Heike in 
Heikant. 
 
Voor het samenspel Midden is de prijsuitreiking op 1 februari 2020 in Café Reseda in Sas van 
Gent. 
 
 
Nationale Dagen NPO 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november zijn weer de Nationale Dagen van het NPO in de 
Beursfabriek in Nieuwegein. De prijsuitreiking van de Nationale Kampioenen vindt plaats op 
deze locatie op zaterdagavond 30 november. Er is een website met de programmering van 
dit evenement www.nationaleduivensportdagen.nl 
 
 
Filmpje over de duivensport 
Inmiddels zijn de uitzendingen geweest in het SBS6 programma Holland van Boven. Deze 
opnamen waren een samenwerking van de afdeling Zeeland ’96, Stichting de Nishoek en het 
NPO. Online is dit filmpje nog terug te zien op https://vimeo.com/366967627 

http://www.zeeland96.nl/
http://www.nationaleduivensportdagen.nl/
https://vimeo.com/366967627
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Regiobijeenkomsten 
Inmiddels hebben er 5 van de 6 regiobijeenkomsten plaatsgevonden en hierbij zijn een 
aantal algemene zaken als wel een aantal zaken die specifiek binnen de regio spelen 
behandelt. Na de laatste bijeenkomst op dinsdag 26 november in Heikant zal er een 
algemeen verslag volgen waarin een aantal zaken zal worden benoemd en wanneer mogelijk 
door het afdelingsbestuur of door de werkgroepen in de pilot verder zal worden behandeld. 
 
Oproep voor convoyeurs 
Door een aantal verenigingen is een verzoek gedaan om namens de afdeling convoyeurs 
mee te sturen gedurende het vliegseizoen. Uiteraard steunen we dit initiatief, dus 
liefhebbers kunnen zich melden bij de afdelingssecretaris als ze hierin zelf interesse hebben 
of mensen weten die hiertoe bereid zijn. 
 
Opheffen verenigingen 
Helaas hebben opnieuw enkele verenigingen aangegeven hun activiteiten te staken aan het 
eind van het jaar. Door de dalende ledenaantallen hebben 1822 Clinge en 1872 Sint 
Phililpsland besloten om te stoppen. Vereniging 1840 Hoofdplaat had dit seizoen al een 
gezamenlijk inkorfcentrum met 1837 Breskens en heeft nu besloten om te stoppen als 
zelfstandige vereniging. Gelukkig gaat het overgrote deel van de betrokken liefhebbers uit 
deze clubs over naar een andere vereniging, wel is daarbij het verzoek om zich tijdig te 
melden bij de nieuwe vereniging zodat deze een keuze kan maken hoe ze de inkorvingen 
voor komend seizoen gaan inrichten. 
 
Overgang leden naar andere vereniging 
Voor liefhebbers die willen overschrijven naar een andere vereniging vanuit een club die zich 
niet opheft, geldt de afspraak die we afgelopen voorjaar hebben vastgelegd op de 
afdelingsvergadering dat dit alleen mogelijk is binnen de grenzen van de huidige 
samenspelen. Indien er toch een verzoek binnenkomt om hiervan af te wijken (en er een 
zgn. splijtlid ontstaat) zal dit voldoende gemotiveerd moeten worden en zal er door het 
afdelingsbestuur overleg plaatsvinden met zowel de ontvangende als de vertrekkende 
vereniging. 
 


