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Gullegem, februari 2018
Geacht lid,
Het is al jaren de gewoonte dat er in februari een tentoonstelling jonge duiven is, met daaraan gekoppeld een
klassement van de mooiste duiven. Wij hebben vastgesteld dat de belangstelling voor dit evenement jaar na
jaar afneemt. Daarom hebben wij besloten, net als verleden jaar (gedwongen ) te gaan voor een alternatief :
die zondagvoormiddag houden wij duivenmelkerscafé in de zaal, waar we vrijuit kunnen babbelen
tussen pot en pint over onze hobby.
Dit gaat door op zondag 18 februari in zaal Merlijn vanaf 9.30u. In de loop van de voormiddag
kunnen wij misschien al een tip(je) van de sluier lichten wat betreft de vluchtkalender. Een gratis consummatie
geschonken door de maatschappij zal er wel van af kunnen.
Alle duivenliefhebbers en sympathisanten zijn welkom!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We nodigen je ook vriendelijk uit naar de Algemene Vergadering die doorgaat op zondag 4 maart

2018 om 10 uur in de zaal van ons lokaal Merlijn.
De volgende punten staan op de dagorde:






het kasverslag
voorstelling en uitdeling van de vluchtkalender 2018
nuttige informatie aangaande het nieuwe seizoen
de gratis kampioenschappen.
gelegenheid om vragen te stellen.

Gezien de vele informatie die zal verstrekt worden, zal het voor iedereen interessant zijn hier meer over te
weten. Trouwens weer eens onder melkers te zijn om het nieuwe seizoen te bespreken, is al de moeite waard
om te komen.
Met sportieve groeten,

Het bestuur.
Aandacht !!! Als er geen oude duiven moeten gekoppeld worden, kunnen de elektronische klokken met de
lijst van de te koppelen duiven binnengebracht worden als de liefhebbers de jongen willen koppelen. Als de
klokken de zaterdag in het lokaal binnengebracht worden, zijn ze tegen de volgende vlucht klaar. Mogen we
vragen hiervoor niet tot het laatste ogenblik te wachten zodat de persoon die ervoor instaat niet overstelpt
wordt met “dringende” vragen. Eerste vlucht nieuwe seizoen : zaterdag 10 maart Arras ! Als alles meezit...

