Van 0804 P.V. Luchtbode Arnhem
Terug gaan naar 3 kringen zoals in 2015.
PV de Postduif Giesbeek (0803)
Wij willen graag het voorstel doen om voor het seizoen 2017 het aantal kringen terug te brengen en
net zo in te delen als in 2015.
P.V. de Vliegende post Haalderen (0915)
Onze vereniging 0915 is voor Kring indeling van 2016.
PV de Toekomst Elst (813)
Recentelijk heeft PV de Toekomst een ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering is aan de
leden gevraagd wat de voorkeur is voor een nieuwe indeling. Na stemming gaat de voorkeur uit naar
een indeling met de verenigingen uit Nijmegen.
PV. De Reisduif Groesbeek (0911) wil in 2017 deel uit maken van Regio 4, Kring 4 (zoals 2016).
De nieuwe kringindeling van 2016 is ons dermate goed bevallen (eerlijke verdeling) t.o.v. voorgaande
jaren, dat wij deze ook voor 2017 willen handhaven.
Wij zijn van mening dat het wegvallen van enkele verenigingen, en het opnieuw indelen van de
kringen waar deze verenigingen deel van uitmaakten, geen gevolgen hoeft te hebben voor kring 4.
De indeling van kring 4 zoals deze in 2016 is gestart is geografisch gezien het meest eerlijk. Het heeft
de spelvreugde onder onze leden goed gedaan. In het verleden toen we samen met Nijmegen
ingedeeld waren, deden we als vereniging tot 350 km voor "spek en bonen" mee. Nu tellen we weer
mee. We hopen dan ook van harte dan "onze" kring niet gewijzigd gaat worden.
EDV Doornenburg (814)
Na overleg met de aanwezige leden van onze vereniging EDV Doornenburg is er unaniem besloten
dat onze kring 4 moet blijven zoals hij nu is en kring 3 moet opgedeeld worden in kring 2 en 5.
PV de Vriendenkring Huissen (849)
PV de Vriendenkring stelt voor om de Kringindeling te laten zoals deze nu is.
Dit omdat het naar tevredenheid van onze leden is en ze niet meer terug willen naar de oude
indeling. Wel zouden ze graag zien dat vanaf de dagfond de Regio in plaats van 4 Kringen naar 2
Kringen gaat, omdat anders het aantal duiven te klein wordt en zo de competitie weer groter wordt
en leden van de oude Kring Arnhem hierbij te laten kiezen bij welke Kring ze willen spelen, omdat ze
nu als Kring te klein worden.

P.V. Velp Zuid (0860)
Voorstel om 4 kringen te vormen:
Kring 1

Kring 2

Zutphen
43
Ons Genoegen
5
Snel
14
De Hoven
19
Gevl. Vrienden 18
De luchtbode
34

De Zwaluw
De Postduif
De Vredesduif
Velp Zuid
De Luchtbode
Reisduif

Totaal

133

Totaal

Kring 3

Kring 4

14
29
16
42
34
24

Witpen
27
EDV
15
VPH
25
Gevl. Vrienden 25
De Til
10
De Luchtpost 31

135

Totaal

138

De Toekomst
De Reisduif
Prins Hendrik
De Zuidpost
De Vredesduif
Vriendenkring
Totaal

49
16
14
17
12
12
139

Til Ooij (0931)
Wij zouden graag voorstellen het aantal kringen terug te brengen naar drie.
Kring 1 verenigingen Zutphen t/m de Zwaluw (152 leden)
Kring 2 Velp Zuid t/m Vriendenkring (158 leden)
Kring 3 Millingen t/m Wijchen (156 leden)
PV de Hoven Zutphen (0777) en PV Zutphen (0772) en P.V. de Zwaluw-Rheden (0859)
Maken graag gebruik van de mogelijkheid tot het doen van een voorstel van een nieuwe
kringindeling voor het seizoen 2017. Na overleg tussen de clubs die samen CC De IJssel vormen is
unaniem besloten dat onze voorkeur uitgaat naar een ‘noordelijke’ kring met de verenigingen:
0777 PV De Hoven - Zutphen
0772 PV Zutphen - Zutphen
0803 Postduif - Giesbeek
0829 Luchtbode - Doesburg
0857 Gevleugelde Vrienden - Dieren
0859 Zwaluw - Rheden
Wij menen dat dit een kring is die garant staat voor een eerlijke verdeling van de prijzen en een
toekomstbestending ledenbestand. Deze kring zou dan onderdeel dienen te zijn van 3 kringen van
ongeveer gelijke grootte binnen regio 4. De andere 2 kringen zouden dan bij benadering vorm
kunnen krijgen naar de indeling zoals die in het seizoen 2015 bestond. Wellicht dat de verenigingen
die in dit gebied vallen op dat vlak specifieke wensen hebben, waarover wij niet willen beslissen. Ons
voorstel behelst dus met name de samenstelling van de ‘nieuwe’ kring 1.

