
Beste lezer, 
 
Stembrief 
Verenigingen hebben op 11 november de stembrief met betrekking tot het 
vliegprogramma 2021 ontvangen. Het gaat daarbij om een stemming over het vliegen 
vanuit het Zuidoosten. Op dit moment hebben 26 verenigingen hun stembrief 
ingeleverd via bestuur@npoafdeling10.nl 
We wijzen er nog even op om de stembrief uiterlijk 24 november terug te sturen.   
Natuurlijk verwachten we van iedere vereniging de stembrief te ontvangen. U krijgt de 
uitslag van de stemming zo spoedig mogelijk. 
 
Opmerkingen Ledenraad 
Op de stembrief kunnen ook opmerkingen geplaatst worden met betrekking tot de 
Ledenraad. 
De opmerkingen die tot nu toe zijn gemaakt gingen het over het vliegprogramma, 
namelijk; 

- men is tegen de verschillende wijzigingsvoorstellen van verschillende afdelingen; 
- het vliegseizoen mag wel twee weken later stoppen zo half september; 
- de grootste afstand jonge duiven 400-500 km. 

 
Huidige rayonindeling in 2021 
Door de rayoncommissie wordt gewerkt aan een tweetal concepten voor het aanpassen 
van de rayonindeling.  We vinden het belangrijk om, als de concept voorstellen er liggen, 
hierover met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Het is namelijk een belangrijk 
onderwerp voor onze afdeling. We moeten hiervoor dan ook ruim de tijd voor nemen. 
We zullen er namelijk goed met elkaar over moeten kunnen praten, zowel in de 
vereniging als ook op een Algemene Ledenvergadering.  
We menen dan ook dat, in overleg met de commissie, het verstandig is om de 
besluitvorming over de rayonindeling uit te stellen. Dat houdt in dat we in 2021 vliegen 
met de huidige rayonindeling. 
Ondertussen gaat de rayoncommissie wel door met haar opdracht, zodat het besluit 
over de rayonindeling voor het seizoen van 2022 plaats kan vinden.  
 
Jeugdkampioenschappen 
De Jeugdkampioenschappen zijn geplaatst op de website. Het heeft langer geduurd dan 
we gehoopt hadden. We gaan voor het komende seizoen met de compuclub overleggen 
of dit op een andere manier geregeld kan worden.  
 
Ledenadministratie 
We willen de secretarissen attenderen op het bijwerken of bijhouden van de 
ledenadministratie in deze periode, waarin de meeste mutaties plaatsvinden als het gaat 
om vertrekkende en nieuwe leden. Graag wijzen we ook op het bijhouden van de 
mailadressen, omdat we deze in februari gaan inlezen in het mailbestand voor de 
nieuwsbrief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 
Gurbe van der Schaaf 
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