Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering
Afdeling, 9 maart 2018
Verenigingsvoorstel 0102 De Koerier, Bedum
Voorstel
Toevoegen van een midfondvlucht aan het vliegprogramma, op 21 juli (samen
met Chateauroux), daar de duiven anders minstens 3 weken stilstaan voor de
reguliere eendaagse fondvlucht Sens, de rui zal dan zeker parten gaan spelen.
(Veel liefhebbers willen immers Chateauroux niet spelen i.v.m. de afstand van
rond de 800 km of meer (marathonvlucht)).

Verenigingsvoorstel 0320 De Kanaalstreek, Tweede Exloermond
Voorstel
Graag willen wij in het vliegprogramma 2018 als losplaats het westelijk gelegen
Quievrain vervangen door het meer zuidelijk gelegen Chimay. Beide hebben
ongeveer dezelfde afstand. De losplaats Chimay ligt in tegenstelling tot Quievrain
wel meer in de vlieglijn wat is afgesproken in afdeling 10.

Verenigingsvoorstel 0342 P.V. De Valk, Meppel
Voostel 1 Africhtingsvlucht jonge duiven
Graag zien we een africhtingsvlucht voor de jonge duiven op het programma.
Doordeweeks africhten is niet mogelijk omdat er geen vervoer beschikbaar is.
Daarom stellen we voor om op 14 juli een africhtingsvlucht te organiseren, in te
korven op de vrijdag. De voor dat weekeinde geplande midfondvlucht kan dan op
de donderdagavond ingekorfd worden. Er is belangstelling voor een
africhtingsvlucht, afgelopen jaar werden er ongeveer 10.000 duiven ingekorfd,
vervoertechnisch moet het mogelijk zijn om dit te organiseren.
Voorstel 2 Uitgestelde Chateauroux.
Indien vlucht E29 Chateauroux (nationaal) niet doorgaat in het geplande
weekeinde dan zal deze vlucht 2 weken later alsnog worden vervlogen (besluit
NPO). Indien deze situatie zich voordoet dit jaar dan stellen we voor dat de
zuidgroep in dat weekeinde niet vliegt vanaf Issoudun maar vanaf Chateauroux.
Voostel 3 Dagfondkampioenschap.
Voor 2018 tellen alleen de vluchten E21, E23, E25 en E31 mee voor het
dagfondkampioenschap waarbij er geen sprake is van een aftrekvlucht. We
stellen voor om de vluchten E27 Bourges en E29 Chateauroux ook mee te laten
tellen voor de kampioenschappen. Het is bekend dat op de vergadering van 10
november 2017 besluiten zijn genomen over de kampioenschappen, maar de
voorstellen voor deze kampioenschappen zijn pas 2 dagen voor de vergadering
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naar de verenigingen gestuurd. Veel verenigingen zijn niet in de gelegenheid
geweest om te kunnen overleggen met de leden over deze voorstellen.

Preadvies bestuur:
Bovenstaande voorstellen hebben allen betrekking op het wedvluchtprogramma
2018 en het te hanteren stelsel van kampioenschappen 2018. Gezien
besluitvorming hierover inmiddels heeft plaats gevonden tijdens de ALV van
10 november 2017, en zowel het wedvluchtprogramma als het stelsel van
kampioenschappen met een overgrote meerderheid zijn aangenomen, stelt het
bestuur voor voorstellen dienaangaande niet opnieuw in stemming te brengen.
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