Feestavond
Een feestavond organiseren is door de Coronamaatregelen in de komende tijd niet
mogelijk. We gaan afwachten of begin 2021 wel een feestavond kan worden
georganiseerd en zo niet, zoeken we een alternatief. Het is sowieso wel de bedoeling,
dat iedereen de behaalde prijzen gaat ontvangen.
NPO Ledenraad
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven, dat we u willen blijven informeren
over onderwerpen die op de Algemene Ledenvergadering aan bod waren gekomen,
waaronder vallen de besluiten die op de NPO Ledenraad worden genomen. Het is even
afwachten hoe de definitieve agenda van de NPO Ledenraad eruit komt te zien. Voor de
besluiten die dan op de agenda staan, gaan we nadenken hoe we de mening van de
verenigingen daarover gaan polsen.
Bericht van de penningmeester
Eerste inschatting financieel resultaat boekjaar 2019-2020
Ondanks het roerige corona-duivenseizoen, dat later begon, kan afdeling 10 financieel
terugkijken op een goed seizoen.
Nadat in de jaren 2018 en 2019 de geleden verliezen na afschrijving, respectievelijk -/€106.787 en -/- €29.800 waren, is het goed om te melden dat het ons gelukt is in 2020
een klein positief resultaat te realiseren (geschat resultaat tussen €0 en + €15.000). Een
aantal zaken/keuzes dragen hier positief aan bij o.a.:
- Het gehele seizoen zijn er per vlucht mooie aantallen duiven ingekorfd, wat leidt
tot goede vrachtinkomsten ter dekking van de kosten;
- Door de grotere concoursen die er gehouden zijn in 2020 kan er efficiënter
vervoerd worden;
- Er wordt gedaan aan kostenbeheersing (je kan niet meer uitgeven dan er
binnenkomt - aan elke keuze die je maakt hangt een prijskaartje);
- Het ingevoerde "Corona-dubbeltje" heeft €33.455,20 extra vrachtgeld
opgeleverd;
Na afloop van het boekjaar van de Afdeling 10 op 30-11-2020, zullen de definitieve
cijfers worden opgesteld en worden de resultaten, na de controle door de
kascontrolecommissie, gedeeld met de verenigingen om besproken te worden tijdens de
jaarvergadering (of in ieder geval binnen de mogelijkheden van de corona-maatregelen).
Let op: voldoende banksaldo!
De laatste incasso's van de vluchten week 36 en week 37 hebben veel mislukte incasso's
in verband met te weinig saldo op de bankrekening van de desbetreffende vereniging. Ik
ga alle mislukte incasso's en de op dat moment openstaande verkoopfacturen (veelal
afname van bestelde materialen) trachten te incasseren per 1-11-2020. Ik wil u dat ook
verzoeken om op 1-11-2020 voldoende saldo op de bankrekening te hebben staan.
Indien er 1-11-2020 alsnog een mislukte incasso in verband met te weinig saldo op de
bankrekening plaatsvindt dan zal de rekening verhoogd worden met €10.
Alvast bedankt voor de samenwerking.
Met vriendelijke groeten, Frans Weggers
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Gurbe van der Schaaf

