Beste lezer,
Algemene Ledenvergadering
De algemene jaarvergadering van 19 maart 2021 kan niet fysiek worden gehouden vanwege de
coronamaatregelen. Het is wel noodzakelijk dat we een aantal zaken aan u voorleggen en
verantwoorden, denk aan het jaarverslag van de penningmeester en de secretaris. Vandaar dat
de Algemene Ledenvergadering via de mail zal worden gehouden, compleet met agenda en
stukken.
Vragen per mail
Omdat we nu niet echt kunnen vergaderen stellen we voor om een aantal zaken over te nemen
van het seizoen 2020. Over de notulen, het jaarverslag van de penningmeester en de secretaris
kunt u per mail vragen stellen. U kunt uw vragen tot 1 maart stellen via
bestuur@npoafdeling10.nl
Aandacht voor de Afdelingskampioenen 2020
Het is jammer dat de kampioenen niet gehuldigd kunnen worden op een feestavond. We hebben
daarom een presentatie gemaakt van alle kampioenen; deze staat op onze website. Alle
kampioenen krijgen hun prijzen thuisbezorgd de komende weken. We doen dit uiteraard
coronaproof.
Vrijwilligers bedanken
We kunnen de vrijwilligers nu niet op een feestavond in het zonnetje zetten. We zijn hen wel
dank verschuldigd. Zonder hun inzet kunnen we als afdeling niet draaien. De vrijwilligers zullen
dan ook een attentie thuisbezorgd krijgen.
Vrijwilligers nemen afscheid
Een aantal vrijwilligers nemen na jaren trouwe dienst afscheid. Ze hebben zich jarenlang ingezet
voor de duivensport. We zijn deze mensen veel dank verschuldigd! Zij krijgen ook een attentie
thuisbezorgd. Het zijn Max van der Zwaag (klokken-, jeugdcommissie en NKD), Pieter Gast, Aart
Bakker, Wilfred Sebens en Siemen van Limbergen (NKD); A. Schuiling en G. Rorije (prikken
coördinaten), Berend Timmerman (commissie vervoer) en Harm Kuiper (materialen).
Hoklijsten
Alle duiven van een lid horen op een hoklijst vermeld te worden. Wij vragen alle verenigingen om
net als vorig jaar, de hoklijsten van de leden in te scannen en te mailen naar
bestuur@npoafdeling10.nl De hoklijsten niet per post opsturen of op papier inleveren.
Entverklaring
Een liefhebber levert een entlijst in waaruit blijkt dat al zijn duiven zijn ingeënt tegen paramyxo.
De enting moet worden uitgevoerd door, of namens een dierenarts en is een jaar geldig. De
vereniging controleert deze met de hoklijst van de liefhebber en bewaard de entlijsten. De
vereniging levert na controle van alle entlijsten een entverklaring in bij de afdeling. U kunt deze
entverklaring vinden op de website onder: organisatie/downloads. De entverklaring is nodig, bij
een eventuele controle bij een lossing. Graag dan ook als een apart bestand mailen en niet
opnemen in een bestand met hoklijsten. Graag mailen naar bestuur@npoafdeling10.nl
Start seizoen
De werkgroep Covid van de NPO is bezig om te kijken hoe de maatregelen invloed hebben op de
start van ons vliegseizoen. Op dit moment zijn er veel beperkingen maar door een daling van het
aantal besmettingen en de vaccinaties worden er op termijn ook weer versoepelingen verwacht.
Onder de eerste versie van het coronaprotocol lijken er de meeste kansen om te kunnen starten
met het seizoen. Wij vragen verenigingen dan ook om zich voor te bereiden op deze wijze van
inkorven. Alleen de mensen die betrokken zijn bij het inkorven van de duiven in het
verenigingsgebouw en de liefhebbers leveren individueel hun duiven aan.
Aanpassingen bestellen materialen door de verenigingen

Via de website kunnen verenigingen materialen bestellen. Daarin zijn een aantal gewijzigd na een
inventarisatie van waar behoefte aan is en wat praktisch is.
Zo wordt er vanaf nu gestopt met de golfkarton rollen en dus alleen nog vellen aangeboden.
Verzegelblikjes worden niet meer te koop aangeboden, maar er wordt verwezen naar
https://www.coolbird.nl/nl/product/verenigingsartikelen/99938/zegelblik-voor-tang-buitenland1000stuks
Verder wordt gestopt met gummiringen en pouleformulieren.
De hoklijsten worden (gratis) digitaal aangeboden op de website bij organisatie/downloads.
Het informatieboekje wordt alleen (gratis) digitaal verstrekt via de website onder organisatie.
Wat te bestellen via de website
Wat overblijft om te bestellen via de website bij organisatie/materiaalbestellingen zijn:
golfkarton vellen, mandlabel per 100 stuks en vrachtbriefblok.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gurbe van der Schaaf

Naar de Website

