IJsselmuiden, 20-08-2008
Aan: Bestuur N.P.O.
Landjuweel 38
3905 PH VEENENDAAL
Van: Besturen Afdeling 8 en 10

Betreft: Teletekstvermelding dagfondvluchten en NPO-vluchten jonge duiven voor Afd. 8 en 10

Geacht Bestuur,
Als gezamenlijke besturen van Afdeling Gelders-Overijsselse Unie (Afd. 8) en
Noord-Oost Nederland (Afd. 10) dienen wij het volgende voorstel in.
Voorstel
Op alle dagfondvluchten alsmede de NPO-vluchten jonge duiven, inclusief de ‘Derby der Junioren’
worden voor de Afdelingen 8 en 10 voor zowel het Noordelijk als Zuidelijk deel de 1e vijf duiven op
Teletekst vermeld.
Motivatie
In beide afdelingen is sprake van grote afstandsverschillen vanwege de uitgestrektheid (Noord t.o.v.
Zuid) van haar werkgebied. Om die reden is op verzoek van deze 2 afdelingen jaren terug met
instemming van de ALV NPO een andere Teletekstvermelding toegestaan, te weten vermelding van de
1e vijf duiven voor Noord en de 1e vijf duiven voor Zuid.
Van de ‘Derby der Junioren’ werden tot nu toe overeenkomstig de overige 10 afdelingen de 1e tien
duiven van de gehele Afdeling 8 c.q. 10 op Teletekst vermeld.
Toen voor enkele jaren geleden voor het eerst een Dagfondvlucht (Le Mans) ook Nationaal werd
vervlogen, werden bij deze vlucht ook de 1e tien duiven van de gehele Afdeling 8 c.q. 10 op Teletekst
vermeld.
In de ALV NPO van 8-3-2008 is besloten 2 extra dagfondvluchten als Nationale vlucht te vliegen
namelijk Orleans (06-06) en Chateauroux (18-07).
Om nog steeds dezelfde reden (de grote afstandsverschillen binnen de afdelingen) vinden wij het zeer
gewenst, dat voor alle in het voorstel genoemde vluchten een eenduidige Teletekstvermelding van
toepassing is.
Met een geringe inspanning kan de Nationale Commissie bepalen of de liefhebbers behoren tot het
noordelijk of zuidelijk gedeelte van de afdeling.
De Afdelingen 8 en 10 zullen voor de benodigde informatie zorg dragen.
Wij vertrouwen erop dat dit voorstel wordt geagendeerd voor de Algemene Vergadering NPO
van 18-10-2008.

Namens de besturen van Afdeling 8 en 10,
Gerard Kok
secretaris Afdeling 8

