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IJsselmuiden, 11-04-2009

Bestemd voor : verenigingen Afdeling 8

Betreft: ophalen duiven dagfond en overnachtfond
Geachte bestuur,
Op de voorjaarsvergadering van de GOU is bij de behandeling van de begroting het punt van het
ophalen van de duiven op de dagfond en overnachtvluchten aan de orde geweest.
Om de toenemende vervoerskosten zoveel mogelijk te beperken had het bestuur na overleg met de
vervoerscommissie een voorstel voorgelegd om op de dagfondvluchten per Regio de duiven aan te
leveren naar een beperkt aantal centrale aanvoerpunten.
Hiermee zou een kostenverhoging van € 0,35 per duif op deze vluchten voorkomen kunnen worden.
Tijdens de behandeling van dit punt op de vergadering bleek,dat bij de aanwezigen tegen dit voorstel
nogal wat bezwaren leefden. Dit tegen de verwachting van het afdelingsbestuur in.
Als bestuur hadden we gedacht dat een ieder gebaat zou zijn bij een forse beperking van de kosten en
dat hiertegenover de bereidheid zou bestaan om de duiven aan te leveren.
De vergadering besliste echter anders en gaf er in meerderheid de voorkeur aan dat op de
dagfondvluchten de duiven zoals in het verleden opgehaald zouden worden.
Dit besluit betekent dat we met name op de dagfondvluchten niet om een aanzienlijke
vrachtprijsverhoging heen kunnen.
Wat betreft de dagfondvluchten zullen de duiven dus, evenals voorgaande jaren, opgehaald worden bij
de verenigingen, waarbij de ophaalroutes per regio worden vastgesteld.
In feite blijft de situatie voor 2009 hiermee zoals hij was. Dit betekent dat verenigingen die in het
verleden zelf aanleverden dit in principe op dezelfde basis ook blijven doen.
Voor wat betreft de overnachtfondvluchten zullen regelingen met betrekking tot het ophalen en
aanleveren eveneens dezelfde zijn als voorheen.
Wij vertrouwen erop hiermee duidelijkheid te hebben gegeven over de situatie rond het
ophalen/aanleveren van de duiven op de fondvluchten.

Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Kok, secretaris
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