NIEUWSBRIEF Mei 2022
Zeeuwse duiven weer in de Zeeuwse containers
Onze Zeeuwse duivenliefhebbers korven m.i.v. dit seizoen hun duiven weer massaal
in hun eigen vereniging in.
Dat is zeer goed voor de onderlinge contacten, de sfeer en de gezelligheid binnen de
verenigingen. Ook de barinkomsten stijgen hierdoor.
We zien week na week fantastische aantallen duiven op onze afdelingsconcoursen.
Record na record wordt verbroken. Grote klasse. Afgelopen weekend stonden we
zelfs met 3 wagens in Morlincourt. Al jarenlang niet meer vertoond. Ook onze
penningmeester is hier blij mee. Zo leveren we samen weer een belangrijke positieve
bijdrage aan het voortbestaan van een zelfstandige duivensport in Zeeland.
Zeeuws duivengeld blijft zo nu weer Zeeuws duivengeld. En zo hoort het ook.

Nog meer goed nieuws: Nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers
We zijn zeer blij dat onze oproep voor vrijwilligers binnen onze afdeling de volgende
positieve reacties heeft opgeleverd:

Beheer Afdelingssite en Facebook
Henny de Jonge - Schot uit Zierikzee, jawel de vrouw van, heeft zich bereid verklaart
om voor onze afdeling de site en Facebook te onderhouden.
Henny is inmiddels ook al gestart met het bijwerken van onze site.

Evenementencommissie
Anton van Belzen uit Arnemuiden heeft zich aangemeld als nieuw lid van de
evenementen commissie. Samen met Patrick, Pieter en Ricardo zoeken zij nog 2
enthousiaste collega’s voor de evenementencommissie. Ze hopen nog op nieuwe
aanmeldingen zodat ze na dit seizoen weer “normaal” prijsuitreikingen en een
duivenverkoping kunnen organiseren. Belangstellenden kunnen contact opnemen
met de commissieleden of Gerrit-Jan

Lossingscommissie
Koos van Dijke uit Tholen heeft voor de regio Tholen zitting genomen in onze
lossingscommissie.

Convoyeurs
Daniel Dekker uit Koudekerke en Rien Quist uit St. Philipsland hebben zich
aangemeld als convoyeur. Daniel heeft zijn eerste rit er al opzitten.
Goed te zien dat ook steeds meer partners van onze leden bereid zijn zich in te
zetten voor onze mooie duivensport. Voor alle bovenstaande vrijwilligers geldt:
Bedankt voor jullie aanmelding en veel succes in jullie functies toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling Zeeland ’96

