
Beste Liefhebbers van Zeeland’96. 

Naar aanleiding van het uitbrengen van het concept einddocument, 

vonden wij als Regiegroep het nodig er tevens een soort van 

werkdocument aan toe te voegen. In feite een samenvatting van 

zaken die de komende tijd staan te gebeuren binnen Zeeland’96. 

Bij deze de zaken ter verduidelijking: 

- Allereerst, zouden we graag zien dat er binnen Zeeland’96, weer 

met respect voor elkaar en over elkaar wordt gecommuniceerd en dit 

alleen via de officiële kanalen en niet via sociale media. Duidelijkheid 

voor alles.  

- Wij zouden graag zien dat het Bestuur Zeeland’96 aan de slag kan 

gaan voor seizoen 2021. Vliegprogramma opmaken, afspraken maken 

met de vervoerder enz. 

- Wij zouden graag een democratische structuur opzetten binnen 

Zeeland’96. Dit houdt in dat de leden moeten worden gehoord, 

zowel op verenigingsniveau als op afdelingsniveau. Daarvoor willen 

we een afdelingsbestuur opzetten met vertegenwoordiging uit alle 

verenigingen. Worden er dan beslissingen genomen, dan gelden deze 

voor alle verenigingen, maar komen deze ook voort uit alle 

verenigingen en worden dus breed gedragen. 

- Wij zouden graag steun verlenen aan belevingscentra ter 

bevordering en promotie van de duivensport. Dit zal nooit geen 

financiële steun zijn, maar is puur om verbinding te zoeken vanuit de 

duivensport met de hedendaagse maatschappij. Deze verbinding is al 

een aantal jaren ver te zoeken. 

- Wij zouden graag, binnen de mogelijkheden die de NPO geeft, een 

verdere uitrol  van ECS-systemen willen doorvoeren. Nishoek krijgt 

dispensatie om verder te gaan met hetgeen ze bezig waren en er zijn 

inmiddels 3 verenigingen die via Bricon zijn benaderd of ze willen 

instappen. Dit alles om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen en om in 



de toekomst de overgang naar het inkorven en constateren via de 

NPO cloud te bevorderen. We hopen dat er dan spoedig ook andere 

ECS leveranciers zullen volgen om met deze technieken hun klanten  

te bedienen van de gemakken en hun diensten. 

- Wij zouden ook graag aan de slag gaan met een aantal voorstellen 

die voortkomen uit de werkgroepen, zoals: 

Het filmen van vervoer en lossing van onze duiven tijdens het 

seizoen. 

Proeven starten met apart convoyagevoer ( transportvoer ) i.p.v. de 

gebruikelijke mais tijdens het transport. Hiervoor een aantal vluchten 

selecteren waarop dit wordt toegepast, om te ondervinden hoe de 

duiven hierop reageren en daarbij de conditie van de duiven 

vastleggen bij thuiskomst. 

Organiseren van een attractievlucht tijdens het seizoen. Om 

deelname te stimuleren, zal er promotie voor deze vlucht worden 

opgezet vanuit de Afdeling. 

Stimuleren van samenwerking en competities met niet-

duivenmelkers. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld, de duiventuin 

van Eddy van Acker en het organiseren van de Zeeuwse Ladies 

league. 

Om dit alles te kunnen en mogen uitvoeren hadden wij toch gaarne 

jullie medewerking gezien. We kunnen altijd mensen gebruiken om 

de klus samen te klaren. Dus schroom niet en meldt je aan, desnoods 

via de werkgroepen die er al zijn binnen Zeeland’96 of rechtstreeks 

bij de Secretaris van de Afdeling. 

Alvast dank voor jullie medewerking. 

Met vriendelijke groet; 

Regiegroep Zeeland’96. 


