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Geacht bestuur,
Middels dit document stuur ik u hierbij, namens afdeling Oost-Brabant, een drietal voorstellen voor de NPO
Ledenraad:
1) Het afschaffen van de meldplicht:
a. Voor de dagfond vluchten
b. Voor de sectorale jonge duiven vluchten
Deze vluchten verlopen tegenwoordig dermate snel, dat een meldplicht geen enkele toegevoegde waarde
heeft.
2) Het wijzigen van de deelgetallen voor de NK van respectievelijk 10 en 5 naar 7 en 4.
Uit analyses door o.a. A. Coolen en B. Berendsen is gebleken dat kleinere liefhebbers gedupeerd worden
door het gebruik van de huidige minimale deelgetallen van 10 en 5.
Deze groep gedupeerden is groter als werd gedacht, vandaar de gevraagde aanpassing naar de lagere
minimale deelgetallen van respectievelijk 7 en 4.
3) Het aantal vluchten op de wedvlucht kalender verminderen en/of meerdere vluchten op één avond
inkorven.
Afgelopen seizoen werd van meerdere kanten aangegeven dat er m.i.v. 2020 minder vluchten zouden
moeten komen. De werkdruk in de verenigingen was te groot.
Bij de sectie vergaderingen kwam dit echter niet ter sprake. Logisch, iedereen wil op zijn eigen discipline niet
inleveren. Als overkoepelende organisatie kan de Ledenraad dit wel verminderen.
Als tussen variant zou men de mogelijkheid kunnen creëren om op één avond twee vluchten in te korven.
Dit geeft al minder belasting in de vereniging en zal de kosten voor ophalen van de duiven ook doen
verlagen.
Bij onze afdeling hebben wij dit in het verleden een paar jaar gedaan, zonder problemen. Dus Midfond en
Dagfond tegelijk inkorven en ophalen, maar ook Marathon en africhting jonge duiven tegelijk.
Met vriendelijke groeten,
Ron Hanegraaf
Secretaris Afd.3 Oost-Brabant
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