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Beste lezer, lid van onze afdeling en secretaris van de vereniging, 

Corona protocol 

In “Op de Hoogte” van 25 juni geeft de NPO aan, dat het Coronaprotocol is stopgezet. Wat wel blijft 

gelden zijn natuurlijk de landelijke maatregelen zoals het in acht nemen van de 1,5 meter en waar dit 

niet kan draag je een mondkapje. Dat zou bijvoorbeeld inhouden, dat aangeven van de duiven door 

de liefhebber wel mogelijk is, mits daarbij een mandkapje wordt gedragen. 

Gezamenlijke vluchten met afdeling Friesland’96 

De jonge duiven worden gezamenlijk gelost op de volgende vluchten; J32, J33, J34, J35 en J36. 

We willen graag zien hoe kortere vluchten die gezamenlijk gelost worden, sportief gezien verlopen. 

Er is gekozen om dat op de laatste vluchten van de natour te doen; N35, N36 en N37. 

Graag alert zijn m.b.t. zeven deelnemers 

Het blijkt uit ingezonden UDP-bestanden, dat op vluchten waar zeven deelnemers vereist zijn, dat 

aantal niet altijd wordt gehaald. Het blijkt dat het belangrijk is om vooraf te inventariseren hoeveel 

deelnemers er zullen meedoen. Het is dan tijdig bekend, dat leden elders moeten inkorven en de 

vervoerscommissie op de hoogte kan worden gebracht dat er geen duiven hoeven te worden 

gehaald. 

Graag alert zijn m.b.t. restmanden 

Het is belangrijk in het kader van effectief vervoer, dat restmanden duidelijk zichtbaar zijn. Dat wordt 

gedaan door er een label aan te hangen en ze in de aanhanger met de voorzijde naar buiten te laden. 

Af en toe komt het voor dat dit wordt nagelaten, waardoor volgende verenigingen niet zien dat het 

restmanden zijn en ze niet worden bijgeladen.  

Schaduwuitslagen nieuwe rayons 

Op 11 maart is er in de nieuwsbrief aangegeven, dat het de bedoeling is om van vijf wedvluchten 

schaduwuitslagen te maken op basis van de nieuwe rayons. Hierover is ondertussen overleg geweest 

met Compuclub, waaruit blijkt dat het laten maken van schaduwuitslagen een kostbare zaak is. Het 

blijkt dat naast de rekengelden van deze vluchten, Compuclub als het ware een nieuwe afdeling moet 

inrichten, met alle werkzaamheden die daarbij horen. Die werkzaamheden betreft dan ook nog twee 

aparte rayonindelingen, namelijk acht rayons voor de vitesse en zes rayons voor midfond en fond. 

We hebben dan ook de financiële kant onderschat van het laten maken van schaduwuitslagen.  

In overleg met de Commissie Rayonindeling hebben we nu afgezien van het laten maken van 

schaduwuitslagen.  

 

Informatieavond voorstel rayonindeling 2022 

Op donderdag 12 augustus wordt er in Café-Restaurant Hofsteenge in Grolloo om 20:00 uur een 
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informatieavond gehouden over het voorstel rayonindeling 2022. De Commissie Rayonindeling zal 

uitleg geven en er wordt ruim gelegenheid geboden voor discussie. U kunt het voorstel rayonindeling 

nalezen op de website van onze afdeling via onderstaande link  

Voorstel nieuwe rayonindeling 2022.pdf 

We nodigen alle leden uit om zich op te geven voor deze informatieavond. Door Coronamaatregelen 

kunnen er maximaal 90 personen komen, zodat opgeven verplicht is. Het is dan ook nodig dat leden 

zich opgeven. Verder is het nodig om te weten dat niemand Corona heeft. 

Voor 1 augustus opgeven voor de informatieavond 

Leden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar rayoncommissie@npoafdeling10.nl 

Daarbij is het nodig uw naam en lidnummer door te geven en of u gevaccineerd bent of de 

CoronaCheckApp kunt laten zien. 

Indien nodig volgt een tweede informatieavond op woensdag 18 augustus. Melden zich meer leden 

aan dan 90, dan worden de leden met het volgnummer boven 90 via een mail uitgenodigd voor deze 

tweede informatieavond op 18 augustus om 20:00 uur. 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 29 oktober.  

De verenigingen kunnen uiterlijk 17 september voorstellen indienen en de agenda van de ALV wordt 

uiterlijk 1 oktober verspreid. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur 

Gurbe van der Schaaf 
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