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06 januari 2022 
 
Beste secretaris van de vereniging, lid van onze afdeling en belangstellende, 
 
We wensen iedereen het allerbeste voor 2022; gezondheid, waardering, respect en plezier in de duivensport. 
 
Huldigen van de kampioenen 
Nu het niet mogelijk is om een op een feestavond de kampioenen van onze afdeling te huldigen, wordt er 
momenteel een digitale prijsuitreiking voorbereid. Als de datum bekend is wanneer het plaats zal vinden, 
wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Dan zullen ook de eindstanden van de divers kampioenschappen 
worden gepubliceerd op onze website. 
 
Aankondiging ALV 

• De Algemene Ledenvergadering is gepland op 4 maart 2022. Dat is een week voor de NPO Ledenraad, 
zodat het mogelijk is om daarvan agendapunten aan de orde te laten komen. 

• De agenda van de Algemene Ledenvergadering word uiterlijk 4 februari gepubliceerd. 

• De secretaris van een vereniging kan voor 21 januari verenigingsvoorstellen indienen via 
bestuur@npoafdeling10.nl 

  
Uitkomst uitvraag marathon programma 
Bij het vaststellen van het Nationale vliegprogramma is er een uitzondering gemaakt voor het marathon 
programma. Dit zal namelijk op de Ledenraad van 12 maart worden vastgesteld. 
Naast het marathon programma zoals aangegeven in het Nationaal vliegprogramma, ligt er een voorstel vanuit 
de VNCC.  
Om te weten te komen welk programma de voorkeur heeft van de marathonspelers binnen onze afdeling, is 
hen gevraagd om voor de kerstvakantie hun voorkeur aan te geven. 
Het blijkt, dat de mening erg verdeeld is.  
Dertig liefhebbers hebben namelijk op de uitvraag gereageerd, waarvan 15 liefhebbers de voorkeur geven aan 
het voorstel van de VNCC, 14 voor het Nationale programma en 1 liefhebber heeft geen voorkeur. 
 

Een aantal motivaties die worden gegeven bij voorkeur voor het VNCC voorstel zijn: 

• Het aantal ochtendlossingen is voor de langere afstanden interessant.  

• VNCC heeft geen laatste vlucht met ochtend lossing  

• Het eindigt een week eerder (vakantie gezin)  

• Ruffec 2012 is door weersomstandigheden in de ochtend gelost en is toen zeer goed bevallen 

• Meer rust en beter verdeeld 

• Het is een programma waarbij je de jaarlingen Ruffec kan laten vliegen en later nog Bergerac 

• Dit is een mooi programma omdat er 2 ochtendlossingen bij zijn 

• NPO voorstel  is te beperkt 
 

Een aantal motivaties die worden gegeven bij voorkeur voor het Nationale programma zijn: 

• Bij de VNCC heb je een reeks van 5 vluchten binnen 5 opeenvolgende weken en vind ik veel te druk 
voor de kleinere liefhebber 

• Ik zie liever geen ochtendlossingen terwijl daar 2 stuks van op het programma staan.  
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• Alleen middaglossingen zou mijn keuze zijn behalve met hevige zuidwesten wind en er grote kans is op 
nachtvliegers de duiven s’ morgens lossen 

• Het VNCC voorstel legt een belasting van 5 week achter elkaar op de leden die helpen inkorven 

• VNCC programma is alleen voor de grote hokken 

• Meer spreiding qua data. Beter i.v.m. vakantieplanning en grootte van duivenbestand. 

• Ik kies voor het programma met de minste ochtendlossingen, want ochtendlossing is voor de verste 
afstanden het minst eerlijk.  

• Wat ik erg vervelend vind dat er elk jaar een discussie moet zijn over de middag lossingen. 

• Nationaal vliegprogramma zit goed in elkaar, net zoals de FNN ook zegt; geen behoefte aan 2 
ochtendlossingen. 

 
Ledenadministratie op orde halverwege januari,;  
We attenderen de secretarissen van de verenigingen er op, dat 1 februari de peildatum is voor de 
ledenadministratie. Dat houdt in, dat de facturen voor de contributie en het aantal stemmen op de Algemene 
Ledenvergadering gebaseerd zijn op deze datum. 
Vandaar de vraag om ervoor te zorgen, dat halverwege januari de ledenadministratie van de vereniging bij de 
tijd is. Alvast bedankt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 
Gurbe van der Schaaf 
 
 
 

 


