Beste lezer,
Een nieuw jaar
We wensen iedereen een gezond en sportief 2021 toe!
Natuurlijk hopen we dat het vliegseizoen kan starten in april. We hebben binnen de duivensport
goede protocollen die het vliegen met duiven mogelijk kunnen maken. Zo hopen we ook, dat er
in maart een Algemene Ledenvergadering kan worden gehouden. Uiteraard is dat nog onzeker.
Bij het niet door kunnen gaan van een fysieke vergadering, zullen we vroegtijdig aangeven hoe
we daarmee omgaan.
Aankondiging Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is gepland op vrijdagavond 20 maart, uiteraard onder
voorbehoud. We vragen de verenigingen om uiterlijk 30 januari eventuele voorstellen te mailen
naar bestuur@npoafdeling10.nl
De agenda voor de Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk 20 februari gepubliceerd via de
website en aan de secretaris van de vereniging gestuurd.
Ledenadministratie
Het is belangrijk, dat de ledenadministratie van een vereniging bij de tijd is op 1 februari. De
leden die dan op de ledenlijst staan worden meegenomen met de betaling van de contributie.
Enten tegen paramixo
De tijd breekt aan, dat de duiven tegen paramixo geënt gaan worden. We willen iedereen er aan
herinneren dat de enting correct dient te worden uitgevoerd. De enting wordt alleen uitgevoerd
door (of namens) een dierenarts. Daarbij moeten alle duiven die op de hoklijst staan geënt
worden. Ook is het noodzakelijk een originele entlijst te hanteren, met daarop een stempel en/of
het batchnummer van de entstof. Er zal in de (nabije) toekomst vanuit de NPO meer aandacht
komen voor controles op enting, bijvoorbeeld door verbetering van de duivenadministratie op
lidnummer en via de Cloud.
Rayonindeling
Graag willen we u informeren over het komen tot een herijking van de rayonindeling. De
herijking van de rayonindeling is op de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2020 besproken
naar aanleiding van een verenigingsvoorstel van 0108. Er is toen genoemd, dat een commissie
met een voorstel gaat komen (zie notulen van 6 maart 2020 op de website bij de stukken van de
ALV van 17 oktober 2020).
Een herijking blijkt nodig als de teruggang van het aantal leden ervoor gaat zorgen, dat in de
komende jaren alle rayons niet aan de eis van 90 leden kunnen voldoen.
Commissie ZO adviseert ook over rayonindeling
Op dat moment was een commissie bezig om de evaluatie op te pakken van het vliegen uit het
Zuidoosten. We hebben toen als afdelingsbestuur deze commissie gevraagd, om ook te komen
met een voorstel tot herijking van de rayonindeling. In de commissie zitten namelijk drie mensen
die ook in de rayoncommissie zaten die de huidige rayonindeling heeft voorgesteld. In de
commissie zitten huidige bestuurders en een oud bestuurder met veel ervaring. Een commissie
met voldoende knowhow. De vijf leden van de commissie zijn; Jaap van Doormaal, Pierre
Berghuis, Aart Bakker, Klaas Talen en Gurbe van der Schaaf.
Twee voorstellen voor een nieuwe indeling
De commissie legt momenteel de laatste hand aan de uitwerking van twee opties tot herijking
van de rayonindeling. In de komende tijd zullen commissie en het bestuur de uitwerkingen
bespreken.
Het gaat daarbij om twee uitwerkingen met elk zes rayons.
De ene uitwerking gaat uit van een horizontale middenlijn door Grolloo met drie rayons naast
elkaar boven deze middellijn en drie rayons naast elkaar onder deze middellijn.

Bij de andere uitwerking gaat het om twee rayons in het Noorden, twee in het midden en twee in
het Zuiden van de afdeling; dus drie lagen boven elkaar (noord, midden, zuid) en per laag twee
rayons naast elkaar
Beide uitwerkingen gaan uit van een verdeling door middel van rechte lijnen van Noord naar Zuid
en van Oost naar West; de huidige lijnen lopen iets schuin.
2021 vliegen we met de huidige indeling
In het vliegseizoen 2021 is de huidige rayonindeling van kracht. We gaan voor het vliegseizoen
het rapport met de uitwerkingen publiceren. Tijdens het vliegseizoen kan iedereen bekijken hoe
de uitwerkingen uitpakken.
Het is de bedoeling om een aantal uitslagen te laten maken op basis van beide voorstellen.
Als Coronamaatregelen het toelaten, zou de commissie graag enkele bijeenkomsten willen
beleggen om ervaringen te horen.
Input van de leden en verenigingen gevraagd
Verder kunnen leden en verenigingen via mail opmerkingen doorgeven aan de commissie of
vragen aan hen stellen. De commissie zal daarop reageren en indien nodig breder trekken via een
bericht in de nieuwsbrief.
Leden en verenigingen kunnen zich zo een goed beeld vormen van beide opties tot herijking van
de rayonindeling en een goede afweging maken met het oog op de besluitvorming.
De commissie maakt namelijk voor de Algemene Ledenvergadering in het najaar het voorstel tot
herijking van de rayonindeling definitief, zodat het ter besluitvorming kan worden voorgelegd.
Vliegen vanuit Zuidoosten
De uitkomst van de stemming met betrekking tot het vliegen vanuit Zuidoosten, zorgt ervoor dat
de pilot in 2021 een vervolg krijgt. Dat houdt in dat er op de Vitesse vluchten vanuit het
Zuidoosten wordt gevlogen en dat ook de evaluatie van vluchten uit het Zuidoosten wordt
voortgezet.
De Commissie die de evaluatie doet, zou in dat kader alvast een beeld willen krijgen van de
motivatie van de voor- en tegenstemmers met betrekking tot het vervolgen van de pilot.
De secretaris van de vereniging krijgt via de mail (vrijblijvend) de vraag om de motivatie van de
keus aan de werkgroep door te geven. Dan wordt ook het mailadres aangegeven, waar de
motivatie naar toe kan.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gurbe van der Schaaf

Naar de Website

