Beste leden,
Zoals u in ons vorige nieuwsbericht hebt kunnen lezen, zijn een aantal leden bij elkaar gekomen om de
situatie van vier aftredende bestuursleden te bespreken. Vanuit deze overleggroep hebben een aantal
aanwezigen aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor een bestuursfunctie.
Zo is Rene Dalmolen kandidaat-voorzitter en Gurbe van der Schaaf kandidaat-secretaris.
De penningmeester is nog niet rond, maar Teun Speelman heeft toegezegd de eerste maanden het
nieuwe bestuur bij te staan.
De andere kandidaat-bestuursleden zijn Marcel Jager, Hendri Zwiep en Edwin Schuiling.
De bedoeling c.q. voorstel is dan ook om meteen van de gelegenheid gebruik te maken en het bestuur
uit te breiden naar 9 personen.
Hieronder stellen de kandidaten zich voor aan de leden van de afdeling.
Met vriendelijke groet,
Pieter Gast,
Adri van der Linden,
Aart Bakker.

René Dalmolen
Graag stel ik mij aan u voor als kandidaat bestuurder voor afdeling 10. Mijn naam is René Dalmolen, 37
jaar en ik woon samen met mijn vrouw Anita in Wedde. In het dagelijks leven werk ik als adviseur voor
twee gemeenten in Oost-Groningen.
Na het vertrek van een aantal bestuursleden ben ik door de overige bestuursleden benaderd om mee
te denken over de toekomst van onze afdeling. Uiteindelijk heeft het enthousiasme van het overleg en
de mensen mij doen besluiten om mij kandidaat te stellen als bestuurslid.
Vanaf mijn tiende jaar heb ik postduiven en naast allerlei andere vormen van tijdverdrijf is dit wel mijn
grootste passie. Mijn doel is om de sport te behouden voor de toekomst.

Gurbe van der Schaaf
Al meer dan 40 jaar geniet ik van de duivensport. Met een duif in de hand, vergeet ik alle
beslommeringen van de dag. Dan ben ik even van de wereld. Het is heerlijk om met andere
liefhebbers over duiven te praten en van elkaar te horen hoe je de sport invulling geeft.
Ik woon in Emmen, ben 61 jaar en getrouwd met Eke. Ik ben lid van The Flying Dutchman (0318) en in
de vereniging ben ik penningmeester. Ik vlieg voor prijs op de overnachtfond vluchten. De andere
vluchten zie ik als training voor mijn duiven. Je ziet me dan niet op de uitslag staan.
Voor mijn werk ben ik beleidsmedewerker bij een schoolbestuur van vijftien basisscholen in de
gemeente Emmen. Daarvoor ben ik leraar en directeur basisschool geweest.
We genieten allemaal van deze mooie sport en hebben daarbij elkaar als liefhebbers nodig. In de
huidige situatie waarbij bestuursleden worden gevraagd, stel ik me kandidaat voor de functie van
secretaris. Op deze manier wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een gezonde en prettige afdeling.
Van belang vind ik ook, dat de duivensport positief naar buiten komt.

Marcel Jager
Ik ben Marcel Jager, 47 jaar en inmiddels ruim 30 jaar actief in de duivensport.
Ik woon samen met Trea en onze vier kinderen in Heiligerlee, het mooiste dorp van de gemeente
Oldambt.
Mijn dagelijkse werkzaamheden vervul ik bij Nijburg industrie, ik werk als logistiekmanager en binnen
deze functie stuur ik diverse logistieke afdelingen aan.
Dit werk doe ik inmiddels al weer een jaar of 10, en nog steeds elke dag met veel plezier.
Samen met mijn dochter ben ik lid van de PV Trouwe duif (0138) te Scheemda.
Sinds twee jaar ben ik voorzitter van deze gezellige en sportieve club.

Ik wil gráág deel uit maken van het bestuur, ik zie de toekomst van onze afdeling binnen de
duivensport positief.
We hebben gemerkt dat er een grote groep enthousiaste mensen is die samen met de leden de
schouders er onder wil zetten, dit heeft mij zeer zeker gemotiveerd.

Edwin Schuiling
Mijn naam is Edwin Schuiling, 47 jaar, samen met vrouw en 2 kinderen sinds 2006 woonachtig in
Ekehaar. Een klein dorpje net onder Assen. Sinds 1986 heb ik postduiven en ben ik lid van PV
“De Luchtbode” in Assen. Binnen de duivensport heb ik diverse functies bekleed.
Concourspenningmeester en secretaris van de vereniging, secretaris van de jeugdcommissie Afdeling
10. Bestuurslid van Afdeling F en later van Afdeling 10. Secretaris van de Noordelijke Kampioenen Dag.
Van beroep ben ik planner en naast de duivensport ben ik actief met volleybal.
Tevens ben ik nog voorzitter van de MR van OBS De Flint in Ekehaar.
Door het aftreden van 4 bestuursleden, stel ik mij beschikbaar voor een bestuursfunctie.
Ik wil mij graag inzetten voor de duivensport in Noord Nederland, zodat wij nog jaren van onze mooie
duivensport kunnen genieten.

Hendri Zwiep
Mijn naam is Hendri Zwiep 45 jaar jong ik woon samen met mijn vrouw en dochter in Hoogeveen. Ik
ben gestart met de duivensport zo´n 10 jaar geleden, doordat mijn vader mij heeft besmet met het
duiven virus in de positieve zin van het woord.
Ik speel onder de naam Comb.Zwiep-Kikkert te Hoogeveen. Zelf ben ik al een aantal Jaren lid van het
bestuur van PV-Hoogeveen . Ik heb mij aangemeld voor het bestuur van de Afd 10, omdat ik vind dat
wij onze sport moeten ondersteunen vooral met het oog voor de toekomst. Daarkomt bij, dat ik niet
denk in het persoonlijke maar in het algemeen belang van de sport. Nu het bestuur van de Afd 10
gedeeltelijk stopt, denk ik dat het tijd is en wordt voor nieuwe gedachten wat voor mij betekent het
ingaan van een nieuw tijdperk .
Ik hoop samen met alle leden, dat we nog lang van deze sport kunnen genieten. Ik zal er zeker mijn
best voor gaan doen.

