Aan het bestuur van afdeling 6 van de
Nederlandse postduiven organisatie

Geacht bestuur,

Allereerst wens ik u namens ons bestuur en leden een gelukkig en gezond nieuw jaar, waarin wij
op sportieve manier weer zullen strijden voor eer en roem.
Het bestuur van de fond club Noord-Holland beseft zich terdege dat voorstellen van onze
vereniging niet per se behandeld dienen te worden op een afdelingsvergadering. Dit recht is
voorbehouden aan leden NPO en afdeling.
Desondanks menen wij een dermate grote groep leden te vertegenwoordigen dat onze stem
gehoord mag worden en nemen daarom de vrijheid uw aandacht voor het volgende te vragen:
Binnen de gelederen is veel te doen rondom vernieuwing van het vluchtprogramma wat betreft
aanvang van de vluchten, afstanden en lossingsbevoegdheden. Wij geloven dat dit alles met de
beste bedoelingen gepaard gaat. Met name wordt de nadruk gelegd op het aantrekkelijker
maken van het vluchtschema.
In onze bestuursvergaderingen hebben wij hierover meerdere malen gesproken en komen tot de
conclusie dat op de huidige geplande vluchten niet of in ieder geval niet veel valt op te merken.
Wij horen van onze leden hierover geen ontevreden berichten en omarmen de keuzevrijheid van
middag-en ochtendlossingen. Eveneens is men over het algemeen tevreden met het aantal
vluchten voor de dagfond en de overnachtvluchten. Wijzigingen hierin zien wij niet als een
verbetering. Onduidelijkheid is gecreëerd ten aanzien van de gekozen afstanden voor de
overnachtvluchten. Binnen de sector zijn wij het eens dat de afstand van 850 km voor zowel de
ochtend- als middag lossingen. Deze afstand geldt als een minimum afstand voor de kortste
afstanden. In de overige voorstellen kunnen wij ons vinden.
Voorts willen wij u nogmaals voorleggen dat er onder onze leden agitatie is opgeroepen door het
wijzigen van losplaatsen tijdens het seizoen. Eveneens het afgelasten van de vlucht Cahors,
gewijzigd in Bergerac de week hierop volgend, heeft tot veel ergernis geleid. Onbegrepen wordt
de argumentatie dat zowel het inkorven op dinsdag en de te verwachten hoge temperaturen op
de losplaats zouden leiden tot grote verliezen en ondiervriendelijk zou zijn. Als dit al het geval
zou zijn, dan is de vraag gerechtvaardigd of het lossen in het zuiden van Frankrijk tijdens de
zomer, niet altijd onverantwoord is, immers het is vrij normaal dat de temperaturen dan zullen
stijgen tot boven de 30 graden. Wij willen er met nadruk voor pleiten dat het inkorven, de plaats
van lossing en het tijdstip, niet gedurende het seizoen gewijzigd dienen te worden.
Wij verzoeken u in uw overwegingen er rekening te houden met het bovenstaande en wensen u
een vruchtbare vergadering.
Hartelijke groet namens het bestuur van de fond club Noord-Holland,
Fred Kramer

