
Beste lezer, 
 
Nieuwsbrief naar alle mailadressen 
We maken voor nieuwsbrief gebruik van een tool genaamd Enormail. Het mailadressenbestand in 
Enormail is bijgewerkt door alle mailadressen uit de ledenadministratie per 01-02-2021 daarin op 
te nemen. Het kan dus zijn, dat jouw mailadres is toegevoegd en je voor het eerst een 
nieuwsbrief krijgt. We hopen je in ieder geval om je zo voldoende te informeren over bestuurlijke 
zaken binnen onze afdeling. 
 
 
Voorstel Rayonindeling 2022 
Het voorstel nieuwe rayonindeling is in overleg met de Commissie Rayonindeling op de website 
geplaatst bij “Laatste nieuws” nder 11-03-2021.  
Het is de bedoeling dat op de Algemene Ledenvergadering in het najaar 2021 de rayonindeling 
ter besluitvorming wordt geagendeerd. Er is dan ook ruim tijd voor leden en verenigingen om 
hun standpunt te bepalen. 
 
Vragen stellen over de rayonindeling 
De mogelijkheid wordt geboden om opmerkingen te plaatsen of vragen te stellen aan de 
commissie over het voorstel nieuwe rayonindeling via het mailadres: 
rayoncommissie@npoafdeling10.nl  
 
Schaduwuitslagen nieuwe rayons 
Op vijf wedvluchten zullen op basis van de nieuwe rayons schaduwuitslagen worden gemaakt, 
waarbij de afdeling de rekenkosten op zich neemt. Het gaat om de derde vitesse (N4-Z4), de 
eerste twee vluchten van de midfond en van de fond (N3-Z3).  
De uitslagen zullen (zonder puntentelling) op de website van de afdeling worden gepubliceerd. 
 
Bijeenkomsten 
Als coronamaatregelen het toestaan, zullen gedurende het vliegseizoen bijeenkomsten worden 
georganiseerd om de meningen over nieuwe rayonindeling te bespreken. U zult daarover tijdig 
worden geïnformeerd. 
 
 
Presentatie Kampioen 2020 afdeling 10 
U kunt een presentatie vinden van de kampioenen 2020 van onze afdeling. In deze periode 
worden de bekers en/of diploma en een bloemetje bezorgd bij de kampioenen. 
 
 
Verzoek en informatie van Compuclub 
Compuclub geeft aan, dat het nodig is dat verenigingen voor de aanvang van het vliegseizoen de 
nieuwe versies (2021) installeren op hun computer, om problemen met o.a. registraties te 
voorkomen.  
Ze geeft ook aan, dat Autokon en Winver de mogelijkheid bieden om de entdatum van de duiven 
vast te leggen. Deze kunnen eventueel voor toekomstige verwerkingen geupload worden naar 
Compuclub. 
 
 
Hoklijsten en entverklaring aanleveren bij de afdeling, herinnering 
De hoklijsten voor het inkorven van de eerste vlucht digitaal aanleveren via 
bestuur@npoafdeling1.nl 
(Graag gescand, geen foto, kan eventueel ingepakt worden in een zip bestand) 
De entverklaring ondertekend door het verenigingsbestuur graag aanleveren als een aparte scan. 
 
Over het invullen van de hoklijst 

• Alle aanwezige duiven vermelden, graag op volgorde van ringnummer 

• Alle eigendomsbewijzen laten zien 
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• De duiven moeten op naam van de liefhebber staan 

• Volledig; jaartal bovenste regel, nummer van systeem, kleur duiven, ringenseries 2021 

• Ondertekening liefhebber en bestuur 
 
 
Reacties verenigingen NPO Ledenraad 
We bedanken de verenigingen, waarvan we een reactie gekregen naar aanleiding van de NPO 
Ledenraad.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 
Gurbe van der Schaaf 
 

 

Naar de Website   
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