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Betreft: Amendement NPO vergadering Afdeling 8 ivm voorstel nationaal vliegprogramma.
Geacht bestuur,
Naar aanleiding van het NPO bestuursvoorstel voor het nationaal vliegprogramma willen we gaarne de
volgende amendementen indienen.
Amendementen:
1. V14 (eerste vitesse vlucht) te laten vervallen (dus 6 vitesse vluchten in totaal) en het seizoen 1
week later te laten beginnen. Dit seizoen werd de start in week 15 zeer goed ervaren en dit komt
ook uit de gehouden enquête binnen afdeling 8. Een eerdere start ten opzichte van 2015 lijkt ons
zeker niet wenselijk voor de werkende duivenliefhebber. De laatste zaterdag van maart wordt de
klok verzet waarna voor de werkende liefhebber meer mogelijkheden zijn om de duiven te trainen.
2. M27 (laatste midfondvlucht) een week te verschuiven naar week 28. In week 27 staat ook een
eendaagse fond vlucht en jonge duivenvlucht op het programma. De ene vlucht wordt op
donderdag ingekorfd en de andere vlucht op vrijdag. Het is dan voor ons niet mogelijk om ook
nog een midfondvlucht te organiseren en dit lijkt ons ook zeker wenselijk om op één avond twee
vluchten in te korven.
3. Het jonge duivenprogramma één week eerder te laten beginnen, namelijk in week 26. Met
uitzondering van de Derby der Junioren schuiven de jonge duivenvluchten dan één week op. Voor
week 33 zou er dan een week rust zijn. Mocht één of twee jonge duivenvluchten niet doorgaan,
heb je nog een uitwijkmogelijkheid om tot een goede opbouw richting Derby der Junioren te
komen.
4. 23/24 juli als reservedatum voor de Nationale eendaagse vlucht vanuit Chateauroux. Mocht
Chateauroux afgelast worden dan is het niet wenselijk om het dagfondprogramma met twee weken
te verlengen. Liefhebbers die neststand of vakantie op het dagfondprogramma afstemmen,
benadeel je dan heel erg. Vandaar het voorstel om 23/24 juli als reservedatum te gebruiken in
plaats van 6/7 augustus.
We gaan ervan uit dat het amendement wordt meegenomen voor de najaarsvergadering van 31 oktober.
Met vriendelijke groet,
Bestuur afdeling 8
(Frank Jacobs, secretaris)
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