Geachte leden:
Nieuwsbrief Afdeling 10
Deze nieuwsbrief gaat per mail naar alle leden van onze afdeling. Wij gebruiken hiervoor de
mailadressen uit de ledenadministratie van de NPO. De mail wordt ook verstuurd naar de
secretarissen. Zo ontvangen ook de leden waarvan wij nog geen mailadres hebben de
nieuwsbrief. Het bestuur wil op deze manier zoveel mogelijk leden op de hoogte houden van
de ontwikkelingen.
Bestuursvergadering
Afgelopen maandag 21 januari heeft het bestuur weer vergaderd. Naast de bestuursleden
waren ook deelnemers aanwezig van de bijeenkomsten van voor de bestuursverkiezing op
11 januari.
Deze leden zitten in een aantal werkgroepen die belangrijk zijn voor een goede start van het
vliegseizoen, zoals vervoer en financiën. Vanuit de bestuursvergadering willen we de
onderstaande zaken onder de aandacht brengen.
De Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt op 15 maart om 20:00 uur plaats bij Hofsteenge in
Grolloo. We vragen de verenigingen om hun voorstellen uiterlijk 8 februari in te dienen bij
de secretaris (bestuur@npoafdeling10.nl).
Vliegprogramma
Het concept vliegprogramma heeft u na de najaarsvergadering ontvangen. We hebben
hierop veel positieve reacties gekregen. Ook de vorm met de ‘vraag en antwoord’ werd door
u gewaardeerd.
Het vliegprogramma wordt normaal besproken en vastgesteld op de najaarsvergadering.
Doordat de discussie tussen de verschillende afdelingen dit jaar langer heeft geduurd is het
nu onderdeel van de agenda van de voorjaarsvergadering. De matrix voor het
vliegprogramma is op 1 december landelijk vastgesteld. Hierdoor staan zaken als data en
afstanden vast. Bovengenoemde zaken maken dat er geen grote wijzigingen meer mogelijk
zijn in het vliegprogramma.
Lossingsplaatsen
De lossingsplaatsen zijn bepaald in overleg met afdeling Friesland96. Ook blijkt dat er
landelijk gezien allerlei zaken spelen rondom lossingsplaatsen. Zo worden sommige
lossingsplaatsen in België te druk bezocht door de Nederlandse afdelingen. De Belgen gaan
in 2019 meer op de zaterdagen concoursen. Hierdoor vallen er weer een aantal
lossingsplaatsen af. Verder moeten andere afdelingen zich op deze lossingsplaatsen voegen
naar de Belgen. Zij bepalen bijvoorbeeld de volgorde van lossen. De NPO komt nog met een
lijst van beschikbare lossingsplaatsen. De keuze van onze afdeling en die van Friesland96 om
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meer naar de oostkant te gaan maakt dat wij minder problemen hebben dan andere
afdelingen in het vinden van geschikte lossingsplaatsen. Op de website is een lijst is een lijst
te vinden met losplaatsen en de coördinaten. Ook een Excel bestand die je afstanden
berekend. Je hoeft alleen je coördinaten maar in te vullen in de groene cellen.
Kampioenschappen
Voor de kampioenschappen geldt, dat we meer willen aansluiten bij de nationale
kampioenschappen. De kampioenschappen van onze afdeling worden momenteel hierop
aangepast. Volgende week zullen we deze kampioenschappen publiceren en die verder
toelichten.
Peildatum 1 februari voor contributie
Wij willen alle secretarissen vragen om de ledenadministratie bij te werken voor 1 februari
2019. De NPO baseert namelijk de contributie vanuit het ledenbestand op de peildatum van
1 februari.
Mailadressen van de leden
De mailadressen die wij gebruiken voor het verzenden van deze nieuwsbrief halen wij uit de
ledenadministratie van de NPO. Het is daarom belangrijk, dat de mailadressen van de leden
ook in de ledenadministratie van de NPO staan. Het zou mooi zijn, dat iedereen in onze
afdeling met een mailadres dit mailbericht zou kunnen ontvangen. Daarnaast de oproep aan
verenigingen om ervoor te zorgen, dat ook leden zonder mailadres deze nieuwsbrief krijgen.
Bestellen materialen
Verenigingen kunnen de materialen voor het komende seizoen bestellen tot 5 februari. De
materialen kunnen worden besteld via de website van de afdeling. Op de website klikt u op
“Organisatie” en daarna op “Materiaal bestellingen”.
Nationale inkorfcentra’s (NIC)
Er komt nog een officiële uitvraag vanuit het bestuur naar de verenigingen. De verenigingen
kunnen aangeven voor welke vluchten zij een NIC willen zijn. De verenigingen die zich nu al
aan willen melden kunnen het beste wachten op die officiële aanvraag. Bij die officiële
aanvraag worden namelijk ook een aantal gegevens gevraagd.
Vanuit het bestuur willen we de verenigingen die zich als NIC melden, vragen er rekening
mee te houden, dat ze dan alle vluchten van dat blok (EF, JD) beschikbaar zijn. Dat houdt in
dat ze een positieve inschatting moeten hebben of er voldoende liefhebbers en duiven zijn
tot aan de laatste vlucht.
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