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Aan de bij de Gelders-Overijsselse Unie
aangesloten verenigingen
IJsselmuiden, 28 april 2009
Geacht bestuur,
Vanuit de vervoerscommissie hebben wij het signaal ontvangen dat de brief zoals gezonden naar alle
verenigingen d.d. 11 april 2009 met als onderwerp ophalen duiven dagfond en overnachtfond mogelijk
verwarring schept.
Voor alle duidelijkheid hier nogmaals de situatie.
De dagfond
Bij de dagfond is op de afdelingsvergadering besloten dat de duiven voor de dagfond gewoon worden
opgehaald, evenals dat ook in het verleden is gebeurd. Voor 2009 wijzigt (het principe van) ophalen
betreft dus niet. (Wel kunnen de ophaalroutes enigszins afwijken van vorig jaar). Gevolg van deze
uitspraak van een ruime meerderheid op de afdelingsvergadering is wel dat de vrachtprijs voor de
afdeling verhoogd van € 1,12 naar € 1,47 per duif. Over dit punt is op de afdelingsvergadering geen
enkele onduidelijkheid geweest. U zult van de Compuclub een afrekening krijgen voor genoemd bedrag
verhoogd met de regio opslag.
De overnachtfond
Bij de overnachtfond zal de regeling van het aanleveren van de duiven gehandhaafd blijven. De wijze
waarop zal per regio kunnen verschillen. Dus ook voor de overnachtfond ontvangt u van Compuclub
een afrekening voor de afdelingsvrachtprijs verhoogd met de regio opslag . Voor het eventueel ophalen
van de duiven zijn de kosten voor de regio’s, die deze kosten weer aan de liefhebbers kunnen
doorbelasten.
Nu het seizoen is begonnen horen wij dat de verschillende regio’s het ophalen van de duiven op eigen
wijze gaan invullen, soms afwijkend van 2008. Dit is een zaak van de regio’s. De kosten hiervan zullen
eveneens voor rekening van de regio’s komen. Wellicht zullen zij deze kosten doorbelasten naar de
liefhebbers of dit op een andere manier invullen.
Vertrouwende hiermee meer duidelijkheid geschapen te hebben
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
van de Gelders-Overijsselse Unie
G.H. Kok (secr.)

CC: Regio’s, Afdelingsklokken-, Vervoers- en Financiële Controle Commissie, Kiesmannen Afdeling

