
 
 

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen** 

Nieuwsbrief 20-05-2019 

 

Een update van het bestuur.  

 

Dagfond: 

Aankomende week staat de eerste dagfond gepland. Zoals u weet kennen we binnen de afdeling een 

regel voor het ophalen van de duiven. Heeft een vereniging op een discipline, in dit geval de dagfond, 

de eerste vlucht minder dan 100 duiven dan zal het jaar daarop de vereniging niet aangedaan 

worden om de duiven op te halen. Dat zou betekenen dat er dit seizoen heel veel vereniging zijn die 

of elders moeten inkorven of aan moeten voeren.  

Binnen het bestuur is dit besproken en is besloten vanwege de moeilijke vlucht voorafgaande de 

eerste dagfond 2018, dat de teller op nul wordt gezet. We gaan dus de verenigingen “gewoon” 

ophalen behalve die verenigingen die vorig seizoen minder dan 5 deelnemers kenden of er moet 

vooraf al afgezegd worden vanwege te weinig deelnemers. Voor de eerste 2 vluchten betekent dat 

minimaal 5. Daarbij is wel besloten, dat als uw vereniging dit seizoen de eerste vlucht minder dan 

100 duiven inkorft er dan een goede reden moet zijn om de tweede vlucht ook de duiven op te 

halen. 

Ophaalschema’s: 

Een beetje laat maar de schema’s voor de weekenden met een dagfond- en vitessevlucht zijn nu te 

lezen op de website. De vervoerscommissie moet zo efficiënt mogelijk het vervoer plannen en speelt 

daarom kort op de bal als het om de schema’s gaat. Alles valt en staat bij de te verwachten aantallen 

duiven en die zijn weken van tevoren niet altijd duidelijk.  

NIC’s : 

Het bestuur heeft alle aanvragen binnen gekregen. Het bestuur heeft daarna een aantal verenigingen 

benaderd, waarvan in 2018 niet op elke vlucht zeven liefhebbers mee deden, met de vraag naar wat 

er dit jaar anders is en er wel voldoende deelname gehaald gaat worden. Het blijkt dat deze 

verenigingen bewust zijn omgegaan met het doen van de aanvraag. Het resultaat is dat alle 

aanvragen voor een NIC worden gehonoreerd. De lijst zal binnenkort gepubliceerd worden op de 

website van de afdeling. Voor de marathonvluchten verandert er niets, de eerste vlucht, Limoges, 

kan dus ingekorfd worden bij de bekende centra.  

Compuclub & AVG: 

U heeft de laatste tijd vast wel iets gehoord over de nieuwe privacywetgeving. Voor Compuclub 

houdt dit in dat ze niet meer zomaar gegevens van leden aan derden mag verstrekken. Heel veel 

secretarissen van de vereniging binnen onze afdeling gebruiken het eigen privéadres voor de 

correspondentie of als inlognaam. Compuclub vraagt verenigingen een overdraagbaar emailadres 

aan te maken, een adres van de vereniging zelf. Sommige verenigingen hebben een eigen 

domeinnaam, dan is een emailadres gemakkelijk daaraan te koppelen. Heeft u dat niet maak dan 
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bijvoorbeeld een Gmail of live account aan namens de vereniging. Deze is dan, bijvoorbeeld met een 

bestuurswisseling, over te dragen aan de dan verantwoordelijke.  

Commissie “Samen”: 

Vorig jaar zijn er gesprekken gestart tussen afdelingen 10 & 11 over verregaande samenwerking. Dat 

heeft een tijdje stilgelegen maar is nu weer actueel. Namens Afdeling 10 bemannen René Dalmolen, 

Klaas Talen, Jaap van Doormaal en Pierre Berghuis de commissie. Afgelopen week (13-05-19) is de 

nieuwe ronde gesprekken gestart. De commissie zal ons op de hoogte houden d.m.v. nieuwsbrieven 

en publicaties op beider websites.  

Jonge duiven seizoen: 

Zit er ook alweer aan te komen. Vaak zien we dat nieuwe of verhuisde leden dan ook weer beginnen 

met de sport. We willen de verenigingen vragen of van deze leden de coordinaten al “geprikt” en 

ingevoerd zijn bij de NPO-ledenadministratie.  

Ook staan er twee africhtingsvluchten gepland waaronder een doordeweekse lossing. Het verleden 

heeft ons geleerd dat we vooraf een uitvraag zullen doen om de animo te meten.  

 

Omdat onze penningmeester de vracht moet kunnen incasseren moeten verenigingen het inkorf 

UDP- bestand met daarin de deelnemers en de aantallen duiven insturen naar Compuclub.  

Jeugdcommissie:  

Tijdens de laatste bestuursvergadering was de jeugdcommissie ook aanwezig, om kennis te maken 

en om elkaars verwachtingen te uiten. De commissie zal zelf hierover communiceren. 

 

 

    

 

 

 


