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Beste verenigingen,

We zijn ondertussen een eind gevorderd in een heel moeilijk seizoen .
De weergoden zijn ons niet gunstig gezind en wekelijks worden we geconfronteerd met trage
verlopen van de vluchten die natuurlijk ook de nodige verliezen met zich meebrengen.
Bij de KBDB werden reeds maatregelen getroffen om het welzijn van de duiven te garanderen, want
weet dat bepaalde overheidsinstanties mee kijken naar wat reilt en zeilt in de duivensport.
Door die maatregelen mogen er onder meer minder duiven in de manden. Dat heeft natuurlijk zijn
gevolgen voor de lokalen die op die manier zo goed als niks meer overhouden om de werking van het
lokaal te bekostigen. Daarom hebben we beslist dat alle lokalen op de snelheid en KHF 0.15€ per duif
meer mogen aanrekenen.
De laatste tijd is er ook nogal wat commotie over het al of niet verplaatsen van de vluchten indien
slecht weer voorspeld wordt. Weet dat wij als PE bestuur geen voorstander van zijn om veel
wijzigingen aan de kalender door te voeren. We hangen van teveel externe factoren af om steeds
maar de kalender overhoop te halen. Inkorvingen verplaatsen heeft gevolgen voor de medewerkers
in de lokalen. Ook de voerders en begeleiders moeten rekenen op flexibiliteit van hun personeel wat
niet altijd evident is als dit meermaals gebeurd. Vrijdag lossingen worden door de nog werkende
leden absoluut niet in dank afgenomen en ook daarvoor alle begrip. Vandaar dat wij als PE bestuur
opteren om in de toekomst zo weinig mogelijk wijzigingen aan de kalender door te voeren.
De provinciale vluchten Brionne, Pontoise en Clermont komen eraan en we willen de verenigingen er
attent op maken dat alle liefhebbers de mogelijkheid moeten krijgen om naast de jonge duiven ook
nog met oude en jaarse duiven te kunnen deelnemen aan de provinciale hoofdvlucht. Oude en jaarse
duiven weigeren kan dus niet. Wel is het niet verplicht om een lokale dubbeling voor die categorie te
voorzien .
In de komende weken worden ook nog de late jongen op geleerd. Mogen we jullie er attent op
maken om ook daar streng toe te zien dat de paramyxco formulieren in orde zijn.
Nog een belangrijk aandachtspunt is om er in de lokalen op toe te zien dat niemand van de
bestuursleden of medewerkers zijn eigen duiven inkorft. We worden daar regelmatig over
aangesproken en spijtig genoeg moesten we ook al een paar keer vaststellen dat op die manier
fraude in de hand gewerkt werd. Dat we dit niet tolereren is ondertussen wel al gebleken.
We zijn dit jaar ook geconfronteerd geweest met het wegvallen van enkele verenigingen. Meestal
draait het binnen de verenigingen om één of slechts een paar mensen. Indien één van die mensen
door om het even welke reden wegvalt heeft dit meestal zware gevolgen voor het voortbestaan van
de vereniging. Het PE bestuur is zich daarvan bewust en doet een oproep naar de verenigingen om
uit te kijken naar uitbreiding van de besturen zodat de werking toch verzekerd kan blijven moest er
iemand uitvallen. We weten dat dit niet makkelijk is want niemand staat te springen om dergelijke
taken op zich te nemen. Het vraagt heel veel inzet van die mensen en daarom willen we nogmaals
onze oprechte waardering uitspreken aan de bestuursleden en medewerkers in de lokalen.

Dat dit ondankbare taken zijn moeten we spijtig genoeg ook aan de lijve ondervinden. Het
negativisme viert hoog tij in de duivensport. Voor iedereen goed doen lukt niemand . Welke goed
bedoelde beslissingen er ook maar genomen worden er is altijd wel iemand die zich benadeeld voelt
en zijn ongenoegen uit. Sociale media is dan meestal hun uitlaatklep en de manier waarop is soms
van een heel laag niveau en kwetsend.
Gelukkig zijn er ook nog veel liefhebbers en beleidsmensen die echt beseffen dat zonder de
medewerkers en bestuursleden in de lokalen we het uitoefenen van de duivensport kunnen
vergeten. Laten we ons daar aan optrekken en verder de ingeslagen weg bewandelen.
Op 24 november organiseren we na lange tijd opnieuw onze fysieke provinciale algemene
vergadering.
Daar worden de krijtlijnen voor het seizoen 2022 uitgezet. Mogen we vragen om nu reeds suggesties
voor volgend seizoen aan ons kenbaar te maken. Op die manier weten we wat er leeft en wat men al
dan niet gewijzigd wil zien . We hopen om er samen iets moois van te maken.
De provinciale dag gaat dit jaar door op zondag 7 November in Salons de Vrede te Ichtegem. We
maken er een hele dag van. In de voormiddag worden de kampioenen 2020 in de bloemen gezet.
Tijdens het banket dat daarop volgt vieren we de kampioenen 2021. We hopen zoveel mogelijk
mensen bijeen te krijgen om er een gezellige dag van te maken.

Dank aan iedereen voor de vele inspanningen.
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