Marjan van Berkel
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

tonderooij1@kpnmail.nl
donderdag, 7 november 2019 16:06
info@duivensportbond.nl
secretariaat@brabant2000.nl; j.van.brenkelen@outlook.com;
peter@famvanalphen.eu
Fwd: Fw: agendapunt Ledenraad 21 december 2019
vliegschema 2020 Br 2000.pdf; voorstel NPO 24 augustus 2019.doc

Beste Frank,
Inmiddels heb ik de concept agenda voor de Ledenraad van 21 december a.s. ontvangen.
Ik neem aan dat bij de voorstellen van de afdelingen/ agendapunten van de afdelingen ook
het punt losplaatsproblematiek aan de orde zal komen.
Inmiddels is er binnen Brabant 2000 een werkgroep aan de slag om de opleermogelijkheden
voor de jonge duiven aanzienlijk uit te breiden.
In het belang van het welzijn van de duiven wil men de verliezen zo veel mogelijk beperken.
Uitbreiding van de losplaatsen in Belgie is dan een absolute noodzaak en ook een geschikte
losplaats rond de 300 km voor Brabant 2000 is een must.
Gezien de uitkomst van de diverse sectievergaderingen van 5 oktober j.l. hebben we bijgaand
vliegschema in onze ALV besproken.
Dit komt tegemoet aan de algemeen heersende wens van de liefhebbers omtrent een gelijkmatige
opbouw en een minder aantal vluchten zoals ook de wens van de liefhebbers was in de enquete
van het Spoor der Kampioenen. Bovendien is in dit schema rekening gehouden met de diverse
disciplines en een onderlinge samenhang.
We willen geen herhaling van het vliegprogramma zoals in 2019 met een conceptprogramma tot
eind van het seizoen en 15 wijzigingen.
namens het bestuur Brabant 2000
Ton de Rooij,secretaris
----Origineel Bericht---Van : tonderooij1@kpnmail.nl
Datum : 07/11/2019 15:17
Aan : tonderooij1@kpnmail.nl
Onderwerp : Fw: agendapunt Ledenraad 21 december 2019

----- Original Message ----From: tonderooij1@kpnmail.nl
To: info@duivensportbond.nl
Cc: afd3.oost.brabant@ziggo.nl ; peter@famvanalphen.eu ; hroks@home.nl ; j.van.brenkelen@outlook.com ;
Secretariaatzeeland96@hotmail.com ; secretariaat@brabant2000.nl
Sent: Saturday, August 24, 2019 3:40 PM
Subject: agendapunt Ledenraad 21 december 2019

Beste Frank,

Op de voorlopige agenda van de komende Ledenraad stond niets vermeld
over de lossingsproblematiek en de beschikbare losplaatsen in Belgie en Frankrijk.
Helaas zijn we daar het afgelopen jaar meerdere keren in negatieve zin mee geconfontreerd.
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Bovendien heeft dit geleid tot extra verliezen en afstanden welke het welzijn van de duiven
bepaald geen goed hebben gedaan.
Graag hadden we derhalve dit als extra agendapunt toegevoegd. ( zie bijgaand verzoek)
vriendelijke groet,
Ton de Rooij, secretaris Brabant 2000
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