Pre adviezen bestuur afdeling op voorstellen samenspelen
Voorspel ccHWeo 1. Verdere afstanden voor africhtingen JD
Pre advies bestuur afdeling: Hier staan we positief tegenover, mits het praktisch te verwezenlijken is
in het programma. Dit ter beoordeling CC commissie en het vervoer
Voorstel ccHWeo 2. Aanpassing losgroepen
Pre advies bestuur afdeling: aanpassing losgroepen is niet mogelijk ( zie ook andere voorstellen).
Deze problematiek wordt meegenomen bij een nieuw voorstel van herindeling.

Voorstel ccHWeo verenigingen 1602‐1675‐1701‐1758
Pre advies bestuur: zie voorstel 2, past niet binnen huidige losstructuur. Daarbij zijn de losgroepen
rood/blauw en wit, niet gelijk aan de rayons Oost/west/midden. Dit zou dus een aanpassing van de
rayons zijn. Dit kan worden meegenomen bij een nieuw voorstel voor herindeling
Voorstel 4 MHO voorstel om bij overnachtvluchten geen aftrekvlucht meer te doen
Pre advies bestuur, ter stemming vergadering
Voorstel 5, de Blauwe duif Achthuizen
Pre advies bestuur, negatief, zie eerdere adviezen over aanpassen van losgroepen
Voorstel 6, de Reisduif Sommelsdijk,
Pre advies bestuur neutraal, deze problematiek is bekend. Binnen de afdeling wordt er inmiddels op
diverse plekken samengewerkt, waarbij er tussen verschillende verenigingen wordt gerouleerd. Het
bestuur afdeling stelt voor dat er voor samenspel ZHE 4 ophaalpunten zijn, door het samenspel te
bepalen welke verenigingen dit worden. Met als nadrukkelijk advies om te gaan rouleren hiermee.
Waarbij een aantal zaken op basis van logisch en economische redeneren wordt meegenomen (
aantallen duiven, ligging van vereniging etc)
Voorstel 7 ZHO,
Voorstel 1. Wijzigen statuten
Pre advies negatief. Het bestuur wil er nogmaals op wijzen dat alleen deze regel veranderen of iets
toevoegen niet dat effect heeft wat de indieners willen. Er zal dan ook een wijziging moeten komen
van de regel dat er op zondag geen concours mag worden georganiseerd. Het bestuur ziet er dan ook
geen heil in om de voorgestelde wijziging toe te passen.
Fair race systeem
Pre advies bestuur negatief, het idee is zeker niet verkeerd, echter dit is op dit moment in onze
afdeling praktisch “onmogelijk”. Denk daarbij vooral aan het feit dat er maar maximaal 3 x gelost mag
worden op een losplaats en aan het extra werk ivm dubbele restmanden. Daarnaast betekent dit
systeem 2 vluchten op 1 avond inkorven, dat is iets wat wij in onze afdeling niet doen.
Voorstel 3.
Dit jaar zijn er geen Vitesse 2 vluchten, dus hoeft dit voorstel niet in stemming te worden gebracht,

Voorstel 8 voorstel ss ZHE, 1 overnachtvlucht extra
Pre advies bestuur, negatief, concept programma sectie marathon wordt gevolgd
Voorstel 9 voorstel 1 pv het Westen Delft, opmerking over € 0,02 voor automatisering, deze gaat
inderdaad van de vrachtprijs af dit jaar. Echter na het verschijnen van de definitieve financiële
stukken zal de nieuwe vrachtprijs bepaald worden
Voorstel 2 pv het Westen Delft, wordt niet in stemming gebracht. Herindeling is geen hamerstuk.
“Voorstel” 10 pv Snelvlieger Delft
Pre advies bestuur, opmerking over keuze eerlijk spel niet relevant, is al over beslist. Voorstel over
minder zwaar maken programma volgens bestuur al verwerkt in programma. Voorstel 3 , gps2021 op
“on hold” gezien de actualiteit mbt het landelijke bestuur is daar denken wij al gehoor aan gegeven.

