23 februari 2022
Beste secretaris van de vereniging, lid van onze afdeling en belangstellende,
Stukken op de website
• Op de website kunt u het vliegprogramma vinden met daarin o.a. de lossingsplaatsen.
Doordat er overleg plaats heeft gevonden tussen NPO en de Duivensportbonden in België en
Frankrijk over beschikbare lossingsplaatsen, konden ze niet eerder worden gepubliceerd.
• Op de website kunt u de lijst vinden van verenigingen waaraan in 2022 een NIC is toegekend.
U kunt de lijst vinden onder Vluchten/Nat.Inkorfcentra 2022
ALV open voor leden
De Coronamaatregelen laten het toe, dat er weer meer mensen aanwezig kunnen zijn op de ALV dan
alleen de afgevaardigden. Het is weer als vanouds. Buiten de afgevaardigden zijn dan ook andere
leden van harte welkom.
Ingebracht bespreekpunt Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2022
Hieronder leest u het verzoek om de mogelijkheid te bespreken om oude duiven mee te doen op de
jonge duivenvluchten.
Geacht afdeling 10 bestuur,
Onze vereniging PV de Snelle Thuiskomst verzoekt om toe te voegen aan
agendapunt 11 van onze ALV agenda als toevoeging en bespreekpunt op
basis van het agendapunt 7 en bijlage 7 van de ledenraad het onderstaande:
Belangrijke wijzigingen
Ten opzichte van het eerder gepubliceerde concept Nationaal vliegprogramma zijn dit de
belangrijkste wijzigingen;
• Oude duiven zijn op de J vluchten toegestaan; aangezien er landelijk verschillen zijn in
vervoersmogelijkheden en sportbeleving is het aan de afdelingen dit al dan niet toe te staan.
Wel geldt dat deze vluchten met oude duiven niet tellen voor competities en
kampioenschappen boven afdelingsniveau (dus niet voor nationale kampioenschappen,
Olympiade enz.) Afdelingen, samenspelen en verenigingen zijn vrij deze wel of niet in een
kampioenschap te vervliegen. Er dient in alle gevallen een aparte J uitslag te zijn.
• Door deze aanpassingen kunnen Vitesse/Midfond spelers elke week hun oude duiven spelen
van april tot en met september.
Met vriendelijke groeten,
P.V. “ de Snelle Thuiskomst” Roden e.o.
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Hoklijsten en entverklaring
We vragen de secretaris van een vereniging om uiterlijk 1 april de hoklijsten van de leden en de
entverklaring te mailen aan bestuur@npoafdeling10.nl
De Entverklaring kunt u vinden op onze website onder Organisatie/Downloads.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gurbe van der Schaaf
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