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NIEUWSBRIEF NR 2
Gratis 10x10m duivenhokken!

De hokken van “The Belgian Master” te Nevele moeten worden afgebroken
binnen dit en ten laatste drie maanden! ALLES moet worden afgebroken
EN opgeruimd. De KBDB zet hierbij 10x10m duivenhokken met alles erop
en eraan, gratis en voor niks in de etalage. Alle geïnteresseerde melkers
mogen hun kandidatuur doorsturen naar de KBDB tav onze Nationale
Voorzitter van Sport, de Heer Boudewijn De Bosscher. Jonge melkers
krijgen de voorkeur binnen de toekenning van de hokken!
Kandidaturen te versturen naar boudewijn.de.bosscher@telenet.be

Respect voor elkaar!

Het bestuur van de PE van Vlaams-Brabant wenst hierbij een algemene
oproep te richten tot haar liefhebbers om een aantal punten extra indachtig
te zijn tijdens het sportseizoen. De maatschappijen en haar helpers sloven
zich het ganse jaar uit om alles tijdig in orde te krijgen. Zij offeren een zeer
groot deel van hun vrije tijd op om de wedstrijden zo goed als mogelijk af
te werken en dat voor eenieders welzijn. Hierbij een paar punten waar er
extra aandacht moet aan besteed worden waardoor de werking in de club
en haar helpers, respectvol wordt bijgestaan!






Respecteer de inkorvingsuren en kom niet op de laatste minuut.
Wees sportief en wacht Uw beurt af voor het inkorven en afrekenen.
Lever de duiven af waarbij de voetring volledig leesbaar is en
bijgevolg vrij is van uitwerpselen en klevers (bv telefoonnummer).
Zorg ervoor dat de elektronisch toestellen voorzien zijn van de legale
zegel.
Kom volgens het aangegeven tijdsschema binnen voor de afslag van
de toestellen.

Een welgemeende “Dank bij voorbaat” vanwege de besturen van de
maatschappijen en haar helpers!

Poll!
Vorig weekend heeft het bestuur van PE Vlaams-Brabant ingevolge de
aangekondigde slechte weersomstandigheden voor zondag en maandag,
samen met haar partners van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de inkorving
van de duiven op zaterdag vervroegd naar vrijdag. Door het nemen van
deze beslissing in het welzijn van de duivensport en haar beoefenaars,
werden de duiven op zaterdag gelost en dat in waardig vliegweer.
Toekomstgericht zijn we de mening toegedaan dat we dergelijke
beslissingen nog moeten kunnen nemen.
Teneinde ons naar de toekomst toe ook nog beter te kunnen organiseren,
vragen wij hierbij aan alle maatschappijen hun medewerking. Dit kan
worden gedaan door ons vrijblijvend al de punten door te geven waar het
goed en minder goed is verlopen of ervaren. Als we deze feedback mogen
krijgen dan kunnen we hiermee ook rekening houden en nemen, om het
strategisch plan van een vervroegde inkorving of verdaging, te

optimaliseren en dat in het welzijn van de werking
maatschappijen en het informeren van haar liefhebbers.
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de

Aanstaande dinsdag 08/05/2018, heeft de PE van Vlaams-Brabant een
vergadering waarop al de aangeleverde informatie van deze poll zal worden
besproken. Het bestuur van Vlaams-Brabant zal hierna een evaluatie
doorsturen naar al de maatschappijen en haar liefhebbers zodat eenieder
weet krijgt van hoe dit werd ervaren binnen onze PE van Vlaams-Brabant.
De informatie kan worden doorgestuurd naar onze secretaris Tina Van
Bockstaele via het email adres vanbockstaele.t@kbdb.be
Alvast reeds hartelijke dank voor de vrijblijvende medewerking aan deze
poll voor een betere toekomst voor onze hobby “De duivensport” !
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