Aan (bestuur en) ledenvergadering van afdeling Midden Nederland nr 7.

Geacht bestuur, dames, mijne heren,

Onze vereniging, PV Ons Genoegen uit Bunschoten, heeft een aantal wensen ten aanzien van het
vliegen in onze afdeling.
Zo willen wij af van het feit dat het bestuur via een vliegprogramma voorschrijft waar een regio met
de duiven naar toe MOET! Afgelopen zomer liep dat voor regio B1 met jongen zeer beroerd af, alleen
omdat de afdeling dat besliste. Onzin!!
Wij vinden dat een bestuur faciliterend bezig moet zijn om de duivensport te bevorderen en te
promoten en dat doe je niet door “dictaten”.
Verder zijn wij er op tegen dat er vaak en onnodig in kleine groepen duiven worden gelost.

Daarom komen wij met de volgende voorstellen:
1) Duiven die naar een zelfde losplaats gaan worden in één keer gelost;
2) Trainingsvluchten worden op verzoek van een regio door de afdeling gefaciliteerd met
vervoer en een vergunning MITS de vooraf opgegeven deelname groter is dan 2.500.
3) Eén training met de oude duiven en twee met de jongen en de natour via de afdeling.
4) Met de jongen krijgt elke regio de keuze om dat op zaterdag, zondag, dan wel op een door de
weekse dag (dinsdag als het in Nederland is) te doen.
LET OP: bij voldoende deelname kan dat bijvoorbeeld leiden tot een training vanaf Vuren of
Breda op zowel de zaterdag als de dinsdag!
5) ZO SNEL MOGELIJK met alle duiven van de hele afdeling naar 1 losplaats met 1 lossing.
Concreet voorstel t.a.v. het vliegprogramma 2023:
de eerste wedvlucht (100 km volgens nat.!) met de oude duiven vervliegen vanaf Duffel of Asse Z en
meteen de tweede alles vanaf Lessines, vervolgens Quievrain, Niergnies enz.
Met de jongen de eerste wedvluchten voor de regio vanaf Meer of Duffel, week later Duffel en Asse
Z en de derde vlucht alles naar Lessines enz enz.
Natour gelijk aan de oude duiven.

Met sportgroeten,
PV ons Genoegen Bnschoten
Secr. Hans Tap

