
       AFDELING ZEELAND ’96 – EVENEMENTENCOMMISSIE. 

 

JAARVERSLAG 2019. 

 
In het jaar 2019 bestond de Evenementen Commissie (later EC) uit de volgende leden: Jaap 
Scheele, Patrick Noorman, Ria Thijs, Gerben de Boey, Joop Kristelijn (penningmeester en 
namens het afdelingsbestuur) en Frederik Dekker (voorzitter).  
 
Er werden dit jaar 2 evenementen georganiseerd. t.w. Verkoop Goede Doelen op 4 en 5 
oktober te Arnemuiden en Sluiskil en de Zeeuwse manifestatie op 16 november in van der 
Valk te Goes. De eerste vergadering vond plaats op 9 Juli. Daarna vonden er nog 4 
vergaderingen plaats in De Zandlooper te Lewedorp. Verder is er veel overleg geweest via 
mail en telefoon. Er is 1 bezoek gebracht aan van der Valk voor de manifestatie. Na de 
evenementen is de EC telkens bijeen geweest om te evalueren. 
 
Nog niet helemaal van het vliegseizoen bekomen moest de EC weer aan de bak om de 
geplande bonnen/duiven verkopingen voor het goede doel af te ronden. Er werd een 
voorverkoop gehouden op www.gps-auctions.nl wat vooraf al een bedrag van bijna € 
10.000,- opleverde. Oproepers van dienst waren Kees van Belzen en Adrie Thijs. In totaal 
werden 81 koopnummers geveild. Dat zorgde er voor, dat na aftrek van kosten en een 
bijdrage aan de afdeling(er was geen verkoop op de manifestatie),  er een bedrag van € 
3.700,-  per stichting kon overgemaakt worden. Inkomsten zijn er via bonnenverkoop en 
verloting. Er was een grote opkomst! Opbrengsten van de bar zijn voor de betreffende club. 
Dit jaar werd de opbrengst geschonken aan: Stichting Vakantiehuis  Thuredrith en Stichting 
Bas uit Zierikzee en Stichting Hospice Terneuzen. De cheques zijn uitgereikt op 16 november.  
 
Na het succes van vorig jaar in hotel van der Valk te Goes is er dit jaar weer gekozen voor 
deze locatie. Dit keer in een grotere zaal. De samenwerking met de jeugdcommissie is verder 
geïntensifieerd. De dames workshop werd dit jaar georganiseerd  door C. Korstanje en G. 
van Acker. Voor het forum werd uitgenodigd Joop Groenen uit Ooij.  
De Zeeuwse Manifestatie werd op 16 november gehouden in de van der Valk te Goes. 180 
personen namen deel aan het koud/warm buffet. Dit aantal lag weer hoger dan verwacht. 
Ook dit jaar werden weer, buitenom de kampioenen en vluchtwinnaars, de prijswinnaars 
van de ZLU uitgenodigd. Liefhebbers die de eerste Zeeuwse duif constateerde op de 
Nationale vluchten kwamen hier voor in aanmerking. Ook de winnaars van de Snelste duif 
van Zeeland op een Vitesse concours werden uitgenodigd.  Namens verschillende 
organisaties waren aanwezig: NPO: Frederik Dekker. Afd. 2. Ton de Rooij en R. Norbart. Afd. 
3.Gert Schuurmans en echtgenote. En enkele chauffeurs van Bauwens. Naast de huldigingen 
van kampioenen en 1e prijswinnaars was er ook weer een damesworkshop welke goed 
bezocht werd. Het forum viel in goede aarde. Het publiek was erg aandachtig. Na een 
gezellige huldiging kon de evenementencommissie terug kijken op een geslaagd evenement 
met weer nieuwe input voor editie 2020. De data is vastgesteld op 14 november 2020 in van 
der Valk te Goes. 
 

Terneuzen Januari 2019 
Frederik Dekker 
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