Nieuwsbrief December 22
Tentoonstelling:
Op 10 en 17 december hebben wij twee leuke
tentoonstellingen gehad. De tentoonstellingscommissie heeft gezorgd voor mooie dagen.
Ongeveer 60 duiven zijn er gekeurd waarbij
ook ruimte was voor de jeugd.
Generaal kampioen werd Bart Schoolderman.

Hallo leden en sympathisanten van P.V Den helder,
Het jaar loopt weer naar haar einde, feestdagen staan weer
voor de deur dus ook tijd om jullie allemaal te bedanken ,
de een voor inzet de ander voor zijn aanwezigheid, maar allen voor jullie betrokkenheid bij onze club.
We hebben nu een respectvolle leden aantal van 72 leden
en 3 donateurs, en met het nieuwe jaar stijgen we naar 75
leden.
Er gaat , in 2023, natuurlijk weer van alles veranderen maar
dat komt later wel, eerst vooral genieten van de feestdagen.
Daarom wens ik jullie allemaal prettige kerstdagen en een
gezond en gelukkig nieuwjaar.



Bonnenverkoop

Wij hebben ruimte gereserveerd voor een
spectaculaire verkoop. Op 13 Januari start de
verkoop van Bonnen op www.Duiven.net.
Volg de verkoop!


En dat hoop ik op zaterdag 7 Januari met jullie te vieren
tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
Voorzitter P.V Den Helder. Marijn Geel

Vomar KIK kaart.

Heeft u al de Vomar kik kaart geactiveerd?
De KIK kaart code = PODH2021.

 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Op 7 Januari 2023 houden wij onze nieuwjaars receptie voor alle duivenliefhebbers en
belangstellenden uit de noordkop.
Zie de prachtige uitnodiging in de mail of klik hier
Huidig bestuur :
Voorzitter:
Marijn van Geel
N.N
2e Voorzitter:
Secretaris:
Henk Moot
Penningmeester:
Harrie Wenink.
Commissaris:
Andries van der Eijk.
Commissaris:
R van der Zijde.
Commissaris:
A Van Kesteren
Commissaris:
J Verbeek
Bereikbaar via: secretariaat@pv-denhelder.nl
Storten (voorschot) vliegkosten kan op
NL37 RABO 0105 8940 95

BELANGRIJK:
U Kunt op de nieuwjaarsreceptie ook uw ringen 2023
afhalen. Dit kan dmv contante betaling of een tikkie.

Nieuwsbrief Sept. 22

Dames en heren,
Hier de nieuwsbrief van September. De duiven zijn bij de meeste
lekker aan het ruien, het weer is sommige dagen bar en boos en
iedereen maakt alweer plannen voor seizoen 2023 of verder.

Een woord van dank voor de gevraagde of ongevraagde inzet voor de
noodzakelijke werkzaamheden gedaan
in het afgelopen vliegseizoen. Dank
hiervoor.


Bonnenverkoop

*Overig nieuws*

Wij hebben ruimte gereserveerd voor een
spectaculaire verkoop. Op 13 Januari start de
verkoop van Bonnen op www.Duiven.net.
Wij houden u op de Hoogte.


Vomar KIK kaart.

Heeft u al de Vomar kik kaart geactiveerd?
Voor de oud leden Nieuwdiep is de code
veranderd. De KIK kaart code = PODH2021.


Kandidaat Bestuursleden

Jeffrey Verbeek en Ad Van Kesteren hebben zich
gemeld als Kandidaat Bestuursleden. Heel fijn dat
dat mensen zich hebben opgegeven. Tot de
officiële benoeming lopen Ad en Jeffrey mee in het
bestuur.
Huidig bestuur :
Voorzitter:
2e Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris:
Commissaris:
Stage:
Stage:

Marijn van Geel
N.N
Henk Moot a.i.
Harrie Wenink.
Andries van der Eijk.
R van der Zijde.
A Van Kesteren
J Verbeek
Bereikbaar via:
secretariaat@pv-denhelder.nl
Storten (voorschot) vliegkosten kan op
NL37 RABO 0105 8940 95

Dit jaar was het eerste jaar dat er nog maar 1 vereniging in Den
Helder actief is. Voor vele wennen. PV Nieuwdiep heeft alles
afgerond en is nu definitief opgeheven. Het eindsaldo van € 3300
wordt ter beschikking gesteld aan de leden van PV Den helder (
als je op 01-01-2023 lid bent ) € 500 ten bate van de
kampioenhuldigen het restant wordt in mindering gebracht op u
lidmaatschapsgeld.
Wat een prachtig gebaar dat de duivensport in Den Helder ten
goede komt. Hulde. Nog een maal dank aan alle ex –PV
nieuwediepers voor dit genereuze gebaar.
Zet in uw Agenda:
Zaterdag 15 oktober kampioenenhuldiging {uitnodiging volgt)
Zaterdag 12 november Najaarsvergadering.
Zaterdag 10 & 17 December tentoonstelling.
Zaterdag 7 januari 2023 nieuwjaarsreceptie.
NIEUWE LEDEN:
De volgende mensen hebben zich aangemeld:
Jan Pronk – Westerland
Piet Beemsterboer – Stroe
We wensen ze een sportieve en aangename tijd

Nieuwsbrief Juni 22
NIC NIEUWS
Overnachtfond.
De eerste NIC inkorvingen staan weer voor de
deur, st.Vincent is de eerste Nationale vlucht die
wij gaan verzorgen.
Opgave van uw deelnemende
duiven bij de centrumleider M.van.Geel., 06
34850142 of 0223 646775.
Voor de NIC inkorvingen hebben we opgaves nodig
van de liefhebbers die van buitenaf komen. Dit in
verbandmet o.a het doorleveren naar Wormerveer, en we hebben minimaal 7 inkorvers nodig.
Ook voor de middaglossingen. Vandaar het belang
uw inkorving van te voren aan te melden.

Het jonge duiven seizoen staat op het punt van beginnen.
Dit is het opleerprogramma:
Inkorven Maandag 27-juni los: 28-juni
Losplaats: Alphen ad Rijn.
Inkorven Maandag 4-juli los: 5-juli
Losplaats: Zevenhuizen.
Inkorven Maandag 11-juli Los: 12-juli
Losplaats: Roosendaal
In 2022 is toegestaan om naast de jonge duiven, oude duiven mee te geven.
We hanteren daartoe de volgende regels:

Goed om te weten:

o Afslaan bij normaal verloop altijd om
19:00

o

Vomar KIK kaart.

Heeft u al de Vomar kik kaart geactiveerd?
Voor de oud leden Nieuwdiep is de code
veranderd.?
De KIK kaart code = PODH2021.
Huidig bestuur :
Voorzitter:
2e Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris:
Commissaris:

Marijn van Geel
Arco Hendriks a.i.
Henk Moot a.i.
Harrie Wenink.
Andries van der Eijk.
R van der Zijde.

Bereikbaar via:
secretariaat@pv-denhelder.nl
Storten (voorschot) vliegkosten kan op
NL37 RABO 0105 8940 95

- Uitsluitend oude, die zijn vermeld op de ingeleverde entlijst en voorzien zijn van een chipring kunnen worden aangeboden.
- De inkorving van de oude duiven vindt plaats in de daarvoor gereserveerde boxen.
- Inkorving: Eerst de jongeduiven daarna de oude duiven.
- Alle oude duiven worden over de inkorfantenne gehaald
en geregistreerd.
- Van de oude duiven wordt geen uitslag gemaakt.
- Meld het aantal duiven zo nauwkeurig als mogelijk aan.
Een goede voorbereiding is het halve werk, veel liefhebbers
hebben hun jongen al laten chippen. Heeft u dat nog niet
neem z.s.m. contact op met de rekencommissie onder leiding van Ad van Kesteren en Jan Scheer.
Tip: Test de ringen even ruim van te voren, er kan altijd wat
mis gaan.
Laten we hopen op een mooi seizoen waarin we de jongen
goed kunnen opleren en testen zodat ze goed opgeleid en
begeleid in 2023 aan de oude duiven vluchten kunnen beginnen.
Heel veel succes aan eenieder !

Nieuwsbrief April 22
Attracties 2022

Woordje van de voorzitter Marijn van Geel:
Klik HIER om hier voorwoord te lezen .....



Euroduif €1 per duif lijst van boven af. Aantal naar keuze.
Uitbetaling afhankelijk van deelname



60 minuten Poule: teken in op de klok. Kies de minuten
waarvan u denkt: In die minuut word de eerste duif geklokt
wordt. 1 € per vakje, uitbetaling alle verkochte vakjes



Alle programmavluchten: inleg € 2,50

1.
2.
3.
4.
5.

1e prijs
20e prijs
80e prijs
120e prijs
160e prijs

Nieuws mbt Vrachtprijzen:
https://www.duivensport‐nh.nl/vrachtprijzen‐
2022/

Prijzen:

Goed om te weten:
o

Werkcommissies zijn ingedeeld. Heeft u
het idee ergens anders beter tot u recht te
komen mail dan de Secretaris.

o

Afslaan bij normal verloop altijd om 19:00

o

Vliegprogramma:

https://www.duivensport‐nh.nl/wp‐content/up‐
loads/2022/03/220310‐def‐vliegprogramma‐2022‐
NH‐1.pdf
en op de volgende pagina
o

16-04 Paasvlucht: 3 rollades en
paasbroden op diverse prijzen. Allemaal
een doos eieren. Deelname 1 €

Huidig bestuur :
Voorzitter:
2e Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris:
Commissaris:

Marijn van Geel
Arco Hendriks a.i.
Henk Moot a.i.
Harrie Wenink.
Andries van der Eijk.
Rens van der Zijde.

Bereikbaar via:

secretariaat@pvdenhelder.nl
Storten voorschot vliegkosten kan op
NL37 RABO 0105 8940 95

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Voerbon Blokker
Tesselaar zuivelboederij
Voerbon Blokker
Tesselaar zuivelboederij
Voerbon Blokker

1 per coördinaat, max 2 bonnen per discipline
Inkorfprotocol:
‐ Opgave duiven voor woensdag 19:00 uur d.m.v. de App
opgeven inkorven/ Site PV Den Helder ingelogd in het
ledenmenu. Of telefonisch op telefoonnummer 0649757345
‐ De overnachtspelers hebben de gelegenheid om met elkaar in
te korven. Zij dienen dit aan te geven zodat daar met het
genereren van de lijst rekening gehouden kan worden.
‐ U ontvangt een lijst met tijdsblok. Graag 10 minuten van te
voren aanwezig te zijn en meldt u bij de inkorf coördinator.
‐ inkorf coördinator wijst u een tafel waar u kan inkorven.
‐ De ter inkorving aangeboden duiven worden per liefhebber
verdeeld over de gereedstaande boxen.
‐ Iedere ingekorfde duif is voorzien van een chipring en is geënt
tegen Paramyxo.
‐ Chipring kwijt graag zsm melden. Een stuk geraakte ring wordt
adhv handleiding ter plekke gechipt volgens een aanwezige
handleiding.
‐ Alle manden worden gevuld tot het gewenste niveau
‐ Klaar? De manden dichtgebonden en verzegeld door Hessel
Bais, Patrick Mastemaker.
‐ De labels aan de manden worden geschreven door G de Vries.
‐ Het uitrijden van de manden richting container vind plaats
middels loting.
Bij onvoorziene omstandigheden zijn de aanwijzingen van de
inkorfcoordinator of een bestuurslid leidend.

DefinitiefǀůŝĞŐƉƌŽŐƌĂŵŵĂϮϬϮϮĨĚĞůŝŶŐϲEŽŽƌĚͲ,ŽůůĂŶĚ
ϭϬͲϯͲϮϬϮϮ

tĞĞŬ /ŶŵĂŶĚ
ĂƚƵŵ
sŝƚĞƐƐĞ
ϭϰ
ϴͲĂƉƌ
ϵͲĂƉƌ ĞǀĞŶŚƵŝǌĞŶͬ'ƌŽŽƚŵŵĞƌƐ
ϭϱ
ϭϱͲĂƉƌ
ϭϲͲĂƉƌ ZŽŽƐĞŶĚĂĂů
ϭϲ
ϮϮͲĂƉƌ
ϮϯͲĂƉƌ ƵĨĨĞů
ϭϳ
ϮϵͲĂƉƌ
ϯϬͲĂƉƌ >ĞŶŶŝŬ
ϭϴ
ϲͲŵĞŝ
ϳͲŵĞŝ YƵŝĞǀƌĂŝŶ
ϭϵ
ϭϮͲŵĞŝ
ϭϰͲŵĞŝ DŽƌůŝŶĐŽƵƌƚ
ϮϬ
ϭϵͲŵĞŝ
ϮϭͲŵĞŝ WŽŶƚ^ƚDĂǆ
Ϯϭ
ϮϲͲŵĞŝ
ϮϴͲŵĞŝ &ŽŶƚĞŶĂǇ
Ϯϭ
ϮϳͲŵĞŝ
ϮϴͲŵĞŝ YƵŝĞǀƌĂŝŶ
ϮϮ
ϮͲũƵŶ
ϰͲũƵŶ WŽŶƚ^ƚDĂǆ
Ϯϯ
ϵͲũƵŶ
ϭϭͲũƵŶ ŚĂƚĞĂƵĚƵŶ
Ϯϯ
ϭϬͲũƵŶ
ϭϭͲũƵŶ YƵŝĞǀƌĂŝŶ
Ϯϰ
ϭϴͲũƵŶ ^ƚsŝŶĐĞŶƚŶĂƚ
Ϯϰ
ϭϲͲũƵŶ
ϭϴͲũƵŶ WŽŶƚŽŝƐĞ'W
Ϯϱ
ϮϰͲũƵŶ WĂƵ
Ϯϱ
ϮϯͲũƵŶ
ϮϱͲũƵŶ sŝĞƌǌŽŶƐĞĐƚŽƌ
Ϯϱ
ϮϰͲũƵŶ
ϮϱͲũƵŶ YƵŝĞǀƌĂŝŶ
Ϯϲ
ϮϳͲũƵŶ
ϮϴͲũƵŶ ůƉŚĞŶĂĚZŝũŶͬĞǀĞŶŚƵŝǌĞŶ
Ϯϲ
ϭͲũƵů ŐĞŶ
Ϯϲ
ϭͲũƵů ŽƌĚĞĂƵǆ
Ϯϲ
ϯϬͲũƵŶ
ϮͲũƵů WŽŶƚŽŝƐĞ'W
Ϯϳ
ϰͲũƵů
ϱͲũƵů ĞǀĞŶŚƵŝǌĞŶͬ'ƌŽŽƚŵŵĞƌƐ
Ϯϳ
ϴͲũƵů ĂƌĐĞůŽŶĂ
Ϯϳ
ϴͲũƵů ĂŚŽƌƐ
Ϯϳ
ϳͲũƵů
ϵͲũƵů ŚĂƚĞĂƵƌŽƵǆŶĂƚ
Ϯϳ
ϴͲũƵů
ϵͲũƵů YƵŝĞǀƌĂŝŶ
Ϯϴ
ϭϭͲũƵů
ϭϮͲũƵů ZŽŽƐĞŶĚĂĂů
Ϯϴ
ϭϱͲũƵů ^ƚsŝŶĐĞŶƚ
Ϯϴ
ϭϰͲũƵů
ϭϲͲũƵů WŽŶƚ^ƚDĂǆ
Ϯϴ
ϭϱͲũƵů
ϭϲͲũƵů ƵĨĨĞů
Ϯϵ
ϮϮͲũƵů DĂƌƐĞŝůůĞ
Ϯϵ
ϮϮͲũƵů ƌĞƐƐŽůƐͬdĂƌďĞƐ
Ϯϵ
ϮϭͲũƵů
ϮϯͲũƵů /ƐƐŽƵĚƵŶŶĂƚ
Ϯϵ
ϮϮͲũƵů
ϮϯͲũƵů ƵĨĨĞů
ϯϬ
ϮϵͲũƵů EĂƌďŽŶŶĞ
ϯϬ
ϮϵͲũƵů ĞƌŐĞƌĂĐŶĂƚ
ϯϬ
ϮϵͲũƵů
ϯϬͲũƵů >ĞŶŶŝŬ
ϯϭ
ϭͲĂƵŐ
ϮͲĂƵŐ ĞǀĞŶŚƵŝǌĞŶͬ'ƌŽŽƚŵŵĞƌƐ
ϯϭ
ϱͲĂƵŐ WĞƌƉŝŐŶĂŶ
ϯϭ
ϰͲĂƵŐ
ϲͲĂƵŐ ƌŐĞŶƚŽŶƐĞĐƚ
ϯϭ
ϱͲĂƵŐ
ϲͲĂƵŐ YƵŝĞǀƌĂŝŶ
ϯϮ
ϴͲĂƵŐ
ϵͲĂƵŐ 'ƌŽŽƚŵŵĞƌƐ
ϯϮ
ϭϭͲĂƵŐ
ϭϯͲĂƵŐ EŝĞƌŐŶŝĞƐ
ϯϮ
ϭϮͲĂƵŐ
ϭϯͲĂƵŐ ZŽŽƐĞŶĚĂĂů
ϯϯ
ϭϴͲĂƵŐ
ϮϬͲĂƵŐ DŽƌůŝŶĐŽƵƌƚ
ϯϯ
ϭϵͲĂƵŐ
ϮϬͲĂƵŐ ƵĨĨĞů
ϯϰ
ϮϱͲĂƵŐ
ϮϳͲĂƵŐ EĂŶƚŝĞƵů'W
ϯϰ
ϮϲͲĂƵŐ
ϮϳͲĂƵŐ >ĞŶŶŝŬ
ϯϱ
ϮͲƐĞƉ
ϯͲƐĞƉ YƵŝĞǀƌĂŝŶ
ϯϱ
ϮͲƐĞƉ
ϯͲƐĞƉ YƵŝĞǀƌĂŝŶ
ϯϲ
ϴͲƐĞƉ
ϭϬͲƐĞƉ &ŽŶƚĞŶĂǇƐĞĐƚ'W
ϯϲ
ϵͲƐĞƉ
ϭϬͲƐĞƉ EŝĞƌŐŶŝĞƐ

ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ŽƉůĞĞƌ
sŝƚĞƐƐĞ
sŝƚĞƐƐĞ
sŝƚĞƐƐĞ
sŝƚĞƐƐĞ
DŝĚĨŽŶĚ
DŝĚĨŽŶĚ
ĂŐĨŽŶĚ
sŝƚĞƐƐĞ
DŝĚĨŽŶĚ
ĂŐĨŽŶĚ
sŝƚĞƐƐĞ
DĂƌĂƚŚŽŶ
DŝĚĨŽŶĚ
>h
ĂŐĨŽŶĚ
sŝƚĞƐƐĞ
ŽƉůĞĞƌ
>h
DĂƌĂƚŚŽŶ
DŝĚĨŽŶĚ
ŽƉůĞĞƌ
>h
DĂƌĂƚŚŽŶ
ĂŐĨŽŶĚ
sŝƚĞƐƐĞ
ŽƉůĞĞƌ
>h
DŝĚĨŽŶĚ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
>h
DĂƌĂƚŚŽŶ
ĂŐĨŽŶĚ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
>h
DĂƌĂƚŚŽŶ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
KƉůĞĞƌ
>h
ĂŐĨŽŶĚ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
KƉůĞĞƌ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
EĂƚŽƵƌ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
EĂƚŽƵƌ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
EĂƚŽƵƌ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
EĂƚŽƵƌ
:ŽŶŐĞĚƵŝǀĞŶ
EĂƚŽƵƌ

ĂŶƚĂů
ŽƉŚĂĂů
ĐŽĚĞ ƌŽƵƚĞƐ
dϭϰ
sϭϱ
sϭϲ
sϭϳ
sϭϴ
Dϭϵ
DϮϬ
Ϯϭ
sϮϭ
DϮϮ
Ϯϯ
sϮϯ
Ϯϰ
DϮϰ
Ϯϲ
Ϯϱ
sϮϱ
dϮϲ
Ϯϲ
Ϯϲ
DϮϲ
dϮϳ
Ϯϳ
Ϯϳ
Ϯϳ
sϮϳ
dϮϴ
Ϯϴ
DϮϴ
:Ϯϴ
Ϯϵ
Ϯϵ
Ϯϵ
:Ϯϵ
ϯϬ
ϯϬ
:ϯϬ
dϯϭ
ϯϭ
ϯϭ
:ϯϭ
dϯϮ
:ϯϮ
EϯϮ
:ϯϯ
Eϯϯ
:ϯϰ
Eϯϰ
:ϯϱ
Eϯϱ
:ϯϲ
Eϯϲ

ďŝũϰŽƉŚĂĂůƌŽƵƚĞƐŵŝŶŝŵĂĂůϭϬϬĚƵŝǀĞŶďŝũǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽŵŽƉŐĞŚĂĂůĚƚĞǁŽƌĚĞŶ
ŝŶĚŝĞŶŵŝŶĚĞƌĚĂŶϭϬϬĚƵŝǀĞŶĚĂŶĂĂŶůĞǀĞƌĞŶǀŽůŐĞŶƐŽƉŚĂĂůƌŽƵƚĞϮŽƉŚĂĂůƌŽƵƚĞƐ
ĞŶĂĨŵĞůĚĞŶďŝũǀĞǀŽĞƌĚĞƌ

ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

ŽǆĞŶ
E,ŽĨ
,
E,
E,
E,
E,
E,
E,
E,
E,
E,
E,
E,
E,
,
E,

Ϯ ,
ϰ E,
ϰ E,
,
Ϯ ,
ϰ E,
,
Ϯ ,
ϰ E,
ϰ E,
Ϯ ,
ϰ E,

ĂŶƚĂů
ĚƵŝǀĞŶ
ƉĞƌďŽǆ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
ϮϮͲϮϰ
ϮϮͲϮϰ
ϮϭͲϮϯ
ϮϰͲϮϳ
ϮϮͲϮϰ
ϮϭͲϮϯ
ϮϰͲϮϳ
Ϯϱ
ϮϮͲϮϰ
Ϯϱ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
Ϯϱ
Ϯϳ
ϮϰͲϮϳ
Ϯϱ
Ϯϱ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
Ϯϳ
ϮϰͲϮϳ

,
Ϯ ,
ϰ E,

ϮϰͲϮϳ

,
ϰ E,
ϰ E,

ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ

Ϯ
ϰ
ϰ
Ϯ
ϰ
Ϯ
ϰ
Ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
Ϯ
ϰ

,
E,
E,
,
E,
,
E,
,
E,
E,
E,
,
E,

Ϯϱ
Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
Ϯϳ
ϮϰͲϮϳ
Ϯϳ
ϮϰͲϮϳ
Ϯϳ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
ϮϰͲϮϳ
Ϯϳ
ϮϰͲϮϳ

Nieuwsbrief Februari 22

Aandachtspunten bestuur:
•

7 Maart Bestuursvergadering
Indienen voorstellen tot en met
6 maart a.s.

•

26 Maart Jaarvergadering
aanvang 14.30 uur.

•
•

Vomar aanmelding KIK kaart
Verduurzamingscommisie

Controle hoklijst en entlijst.
De controle op de hoklijst en entlijst vindt plaats in
het verenigingsgebouw. Om dit zo handig mogelijk
en geordend te laten verlopen hebben we hier een
schema voor bedacht. Dit schema op pagina 2 van
deze nieuwsbrief.
Wat neemt uw mee:
•

Correct in gevulde hoklijst en entlijst,

( te vinden op de website of vraag er even om )
•
Goed om te weten:
De contributie bedraagt € 100.00
Te voldoen voor 1 maart 2022 op reknr
NL98 RABO 0303 1337 67
Storten voorschot vliegkosten kan op
reknr NL37 RABO 0105 8940 95
2e

Clubavonden vrijdag van de maand!
Van 19.30 tot 22.00 uur
Clubavonden met inachtneming van de
dan geldende coronamaatregelen.

eigendomsbewijzen

( per stuk en op volgorde van de lijst )
•

Uw klokmodule tbv het opschonen van de
bestanden en/of chippen van duiven

•

Eventueel eigen chipringen om te chippen

Verhinderd:
Bel/WhatsApp met Laurens Hoffman: 06 10757536
of whats app met Cees Schekkerman: 06 31750580
Verzoek: Houdt u zich aan het schema.
Corona protocol is van toepassing! QR code is
verplicht!

Huidig bestuur :
Voorzitter:
2e Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris:
Commissaris:

Marijn van Geel
Arco Hendriks a.i.
Henk Moot a.i.
Harrie Wenink.
Andries van der Eijk.
Rens van der Zijde.

Bereikbaar via:

secretariaat@pv-denhelder.nl

Website voor entlijsten etc:
https://www.pv-denhelder.nl/download

Zaterdag 5 maart 2022
13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 12 maart 2022
13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 19 maart 2022
13.00 tot 16.00 uur

A. Hendriks*

A. van Kesteren*

P. Mastemaker*

Patrick Mastemaker*

J. Striet*

W. Ruiten*

P. de Boer*

H. Boymans*

G. de Vries*

T. Post*

Willem. Ruiten*

C. Nagel*

P. l'Istelle*

H. Moot*

T. Ruiten*

G.H.J. Bijenhof*

A. Louwe*

J. Verbeek*

H. Bais*

G. Bontes*

Comb. Boom en Bouwens*

Comb. Regtop*

A. van der Eijk

P. van der Eijk

A. Kolle*

C.N.J. Limmen*

A.J. Kortekaas*

Comb. M. & A. v.d. Wal*

H.B. Baars*

Comb. Ellen*

J. Hoffman*

H. Wenink*

Comb. Jellema*

R. van der Zijde*

A. Jillings*

A. Kortwijk

K. Kramer*

A. Overdevest*

H. Pijper*

B. Kulk*

B. Schoolderman*

P. Schoonhoven*

C. Schekkerman*

W. Schreuder*

K. Sluiter*

F.J. Burger*

P. Crans*

Comb. Guldemond*

J. Haver*

Comb. Hoffman & Regtop*

Comb. M. van Geel & Zn*

P. Valk*

W. van Veen jr*

R. Zijlstra*

L.A. Pronk*

** NIEUWSBRIEF 1 2022 **

Aandachtspunten bestuur:
•
•

Heeft u al nagedacht over de
verduurzamingscommissie?
heeft u zich al aangemeld voor de Vomar
Kik kaart met PODH2021 op de vomar
website?

AFHALEN VASTE VOETRINGEN
De ringen zijn geleverd bij onze
ringadministrateur Marcel van Geel. De ringen
kunnen vanaf 1 januari bij hem afgehaald worden
nadat het bedrag is overgemaakt op reknr:
NL74KNAB0255095090 of vraag Marcel om een
tikkie te sturen. Voor het afhalen wel even v.t.v.
bellen ! ! op 06-54935588, via de Whatsapp of
mail naar marcelvangeel34@gmail.com.
Willen jullie dit ook zoveel mogelijk doorgeven
aan de leden die geen internet hebben. De
ringenlijst 2022 is op de HOME pagina van de
website geplaatst. https://www.pvdenhelder.nl/images/Ringenlijst_2022.pdf
Oud leden van Nieuwediep worden apart
benaderd.

De AED hangt!
Sinds dinsdag 30 november is er een AED in de
vereniging geplaatst, hij hangt voorin de zaal
naast de brandblusser. Het apparaat is zeer
gebruik vriendelijk.
Er zijn twee gecertificeerde leden aanwezig
geweest, die bereid zijn om om u
uitleg te geven hoe het e.e.a. werkt.
Tevens is er voor een ieder een gebruikers menu
aanwezig, wij zijn er blij mee, maar hopen van
ganser harte dat wij hem nooit hoeven te
gebruiken.
O ja blijft van de kast af, want anders gaat het
alarm af.

Van de Voorzitter,
Voor de nieuwsbrief even wat schrijven, alle feestdagen
zitten er al weer op, we zien en spreken elkaar door die
vervelende covid weinig tot niet. Vandaar dan maar op
deze manier. Allereerst wil ik jullie een gelukkig en
sportief nieuwjaar wensen, hopen dat we met z’n allen
een wonderbaar jaar gaan beleven, mag ook eigenlijk wel
na de laatste jaren.
We hadden geen tentoonstelling en ook geen
nieuwjaarsreceptie om elkaar even bij te praten, de
nieuwe norm is het hopelijk niet. Maar alles gaat
natuurlijk gewoon door thuis op de hokken maar ook in
de vereniging, zijn bezig om te inventariseren hoe en waar
er geïsoleerd moet worden, er gaan manden verkocht
worden aan de afdeling, daar er twee containers te koop
staan, maar daar moeten manden in , anders zijn ze
onverkoopbaar. U heeft allen ook de nieuwsbrief van de
afdeling ontvangen en gelezen, daarin staat een item wat
ons allen zorgen moet baren, namelijk dat het
afdelingsbestuur nog maar uit drieman bestaat en dat er
na een oproep om nieuwe bestuurders niemand heeft
opgegeven voor een functie en dit daar al het werk voor
komend seizoen toch moet worden gedaan. Kandidaten
kunnen zich melden via ons bestuur dan wel rechtstreeks
bij de secretaris van de afdeling de heer Jannus kat.
Op de hokken heerst er bij velen nog winter rust en bij
een heel aantal zitten de duiven alweer gekoppeld en is
het seizoen begonnen. Ons bestuur zal komende tijd ook
weer de zaken gaan organiseren voor seizoen 2022.
Waarschijnlijk zal dit wel weer worden gedaan net als
voorgaand jaar, elke commissie apart met het
bestuur even bij elkaar om alles te regelen. Buiten het is
het buitengewoon lekker voor de tijd van het jaar qua
temperatuur, alleen vochtig. Via de website meldde zich
iemand dat ze overlast hadden van een aantal duiven,
gebeld met Marcel Boom en die
heeft ze weg gevangen , beetje promotie duivensport
Wens jullie nogmaals de beste wensen en hopen dat deze
crisis tijd heel snel over gaat zodat we elkaar weer op een
normale manier kunnen ontmoeten.
Voorzitter, Marijn van Geel
PS, kijk ook eens op onze website, wij plaatsen daar
regelmatig nieuws.

** NIEUWSBRIEF 1 2022 **

HET STILLE SEIZOEN
Tenminste hoe je het zelf invult. De een loopt te sjouwen
met broedhokken, de ander past nog even met de accu
schroefmachine de laatste , in zijn ogen dan, broodnodige
aanpassingen aan. Het plaatsen van een nieuw hok maar
buiten deze beschouwing gelaten.
Ook is het nu de tijd om de administratie voor het
vliegseizoen op orde te brengen, zodat het voor onze
controleurs een genot is om het e.e.a. te controleren en
in te voeren in verenigings computer.
De entlijst: graag volledig invullen en beginnen met de
oudste doffer naar jongste doffer , vervolgens de oudste
duivin, aflopend naar jongste duivin.
Hoklijst: Ook hier volledig invullen! De oudste doffer en
oudste duivin als
eerste invullen en aflopend naar de jongste!
Elektronische systemen
Tevens kunt u aan de hand van de Hoklijst, uw
Benzingsysteem opschonen ,d.w.z. duiven die
niet op de hoklijst meer worden vermeld,
handmatig uit de ec verwijderen. Voor de
Unikonsystemen geldt hiervoor een andere
handelwijze.
Het kan ook geen kwaad om even het systeem
aan de spanning te zetten ter controle ,doet alles
het nog naar behoren. Bij een eventueel defect is
er nu nog voldoende tijd om het euvel te
herstellen!
Huidig bestuur :
Marijn van Geel
Voorzitter:
2e Voorzitter:
Arco Hendriks a.i.
Secretaris:
Henk Moot a.i.
Penningmeester: Harrie Wenink.
Commissaris:
Andries van der Eijk.
Commissaris:
Rens van der Zijde.
Bereikbaar: secretariaat@pv-denhelder.nl
Het lidmaatschap/contributie 2022 kan tot 1
maart 2022 worden betaald op reknr NL98 RABO
0303 1337 67. De contributie bedraagt voor 2022
€ 100,00
Donateurs worden door de penningmeester
benaderd.

Bijbehorende eigendomsbewijzen aanleveren in dezelfde
volgorde als vermeld op de hoklijst. Zo is het controleren
een fluitje van een cent.
De benodigde lijsten kunt u vinden op onze website.
https://www.pv-denhelder.nl/download
Resumé:
eigendomsbewijzen her en der in schoenendozen of nog
verstopt in hele vellen is not done en worden ter controle
afgewezen.

** NIEUWSBRIEF 2 **

Aandachtspunten bestuur:
•
•

Heeft u al nagedacht over de
verduurzamingscommissie?
Vomar aanmelding

Voor de diegene die al gekoppeld hebben
een heel mooie kweek gewenst. Voor
diegene die dat binnenkort gaan doen: een
hele mooie kweek gewenst.

Beste allemaal,
Hier de tweede nieuwsbrief van onze vereniging.
Helaas is deze nieuwsbrief geschreven terwijl de corona
regels behoorlijk zijn aangescherpt. Iedere vereniging in
Nederland heeft er last van en zo ook de onze.
Een van de acties die wij ondernomen hebben is ons
aanmelden bij de VOMAR Club is Koning klantenkaarten
actie.

Aankomende activiteiten:
Vanwege Coronamaatregelen helaas
kunnen er helaas geen activiteiten gepland
worden. Wij beraden ons op mogelijkheden.
Geschonken bonnen zullen wij mischien
later nog verkopen.

Draagt u de vereniging ( en uzelf ) een warm hart toe
neem dan zo'n gratis kaart, log online in en koppel
hem aan onze club met de code: PODH2021
Inloggen en meer informatie klic op:
https://www.vomar.nl/kik

Huidig bestuur :

Voorzitter:
2e Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris:
Commissaris:

Hier kunt u inloggen en verder lezen, want ook voor u
persoonlijk zijn er voordelen.

Marijn van Geel
Arco Hendriks a.i.
Henk Moot a.i.
Harrie Wenink.
Andries van der Eijk.
Rens van der Zijde.

Bereikbaar via:
secretariaat@pv-denhelder.nl
Dus maak je zelf en de Penningmeester blij! Verdere
info kunt u krijgen via de penningmeester

** NIEUWSBRIEF 1 **

Om een ieder omtrent het vereniging
nieuws in kennis te stellen, heeft het
bestuur zich voorgenomen, om met enige
regelmaat een nieuwsbrief uit te laten
gaan.

Op 1 november j.l. heeft het bestuur in nieuwe
samenstelling haar vergadering belegt.
Hierbij is de taakverdeling zoals hiernaast vermeld
overeengekomen, dit op basis van gekozen bestuurslid
en ad interim zijnde.

Huidig bestuur :

BRONZEN SPELD

Voorzitter:
2e Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissaris:
Commissaris:

Marijn van Geel
Arco Hendriks a.i.
Henk Moot a.i.
Harrie Wenink.
Andries van der Eijk.
Rens van der Zijde.

Bereikbaar via:
secretariaat@pv-denhelder.nl
Aankomende activiteiten:
De tentoonstellings-commissie heeft twee
tentoonstelling gepland.

Zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur was het gezellig
vertoeven in het verenigingsgebouw.
Op de uitnodiging tot kennismaking was goed gehoor
gegeven. Hoewel ieder elkaar reeds lang van naam en
toenaam kende, was het weer eens goed oude bekende
te ontmoeten en te spreken. Uiteindelijk is de waren
reden voor deze kennismakingsmiddag, de uitreiking
van Bronzenspeld N.P.O. aan de heren; Dirk Scheer en
Bert van Zoolingen.
De spelden werden door de Erevoorzitter Jan Roelofsen
met warme woorden van dank voor de vele
inspanningen voor de duivensport uitgereikt.
PV NIEUWEDIEP

18 december: Oude en jonge doffers en
Oude en Jonge duivinnen.
26 december: viertallen zichtkeuring.
u ontvangt t.z.t. hiervoor een uitnodiging.
Aandachtspunten bestuur:
Als bestuur hebben we een aantal zaken
geïdentificeerd waar we de komende tijd
extra mee bezig gaan:
- Het mogelijk verlagen van de vaste lasten
- Contributies en verzekeringen
- De WBTR, wet aansprakelijkheid
bestuurslid
-Project verduurzaming duivenlokaal
Dit project verdient wat extra aandacht, we
willen graag onze kosten terugdringen en
ons steentje bijdragen aan een beter
milieu. We hebben al een aantal ideeën op
papier maar zijn nog op zoek naar leden die
dit project willen (bege)leiden en
meedenken. Opgave kan via whatsapp pv
den helder of bij een vd bestuursleden.

Op 30 oktober zijn 15 leden van de Pv Nieuwediep lid
geworden van onze vereniging. Momenteel wordt er
druk gewerkt aan het overbrengen van het inventaris
van de PV Nieuwediep. Denk daarbij aan manden,
tentoonstellingskooien, inkorfantennes maar ook een
bijna nieuwe PC.
In haar opheffingsvergadering heeft PV Nieuwediep
besloten, om van het resterende batig saldo € 2500
beschikbaar te stellen aan de attractie commissie.
A.E.D
De A.E.D. is besteld en wordt op korte termijn geleverd.
Bij aankoop zit tevens een opleidingsprogramma. Wilt u
weten hoe dit apparaat werkt? Even mailen
secretariaat@pv-denhelder.nl
Vergadering Afdeling 6
Op 29 oktober heeft Afd 6 een vergadering gehad.
Voorbijkomende onderwerpen waren:
Mandenbezetting, Vliegprogramma, op zoek naar
bestuursleden, tuchtregelement, kosten ladies leauque
etc. Een verslag kan u op verzoek worden toegestuurd.

** PROJECT 1 **

Project verduurzamen duivenlokaal
•

Terugdringen (energie) kosten

•

Maatschappelijk verantwoord

•

Eventuele waardestijging gebouw

Als bestuur denken wij dat het zinvol is om eens goed te
kijken naar de huidge facilitaire kosten die we maken.
Op dit moment zijn deze kosten ongeveer € 2500 per
jaar. De verwachting is dat deze door allerlei oorzaken
wel eens kunnen gaan stijgen tot € 3500 per jaar. Dit is
een heleboel geld en overeenkomstig met de
contributie van 17 leden.

Wij zouden kunnen onderzoeken of we met een betere
isolatie kunnen besparen. Grootschalig door wanden en
plafonds te isoleren, maar ook kleinschaliger met
aanpassingen aan deuren of ramen.
Opties waaraan we kunnen denken:
•

Inventariseren

•

Subsidies

•

Isoleren

•

Nieuwe aparatuur

•

Herindelen ruimtes

Wat vragen wij aan u :
Welke leden binnen onze vereniging
hebben hier verstand van ?
Welke leden zouden dit project willen
leiden ?
Wie heeft er ideeen ?
Wie kan dit voor ons op zich nemen en dan
het onderzoek voorleggen aan bestuur die
samen met projectgroep definitieve keuzes
maakt.
Opgave of informatie kan via een
bestuurslid of via de mail:

Penningmeester@pv-denhelder.nl

Andere ideeen die zouden kunnen helpen zijn het
verkleinen van ruimtes, aanpassen van ingangen met
een extra portaal.
Alle apparaten met stekkers kunnen ook enorme
energieslurpers zijn. Wat hebben we eigenlijk allemaal?
Wat is het verbruik? Hoe oud zijn ze? Ook deze
inventarisatie kan leiden tot verbeteringen.
Verder hebben we nog een ketel, koelapparatuur etc
etc. een hele waslijst. Voor al deze appraten kunnen we
berekenen wat wordt er nu gebruikt, wat verbruikt een
nieuw apparaat en wat is dan de terugverdientijd.
En last but not least: wat zijn de gevolgen als we zelf
stroom gaan opwekken door middel van zonnepanelen,
waterpompen of een windmolen van 5 meter op ons
dak .
Zijn er subsidies?
Zoals u merkt een heleboel vragen die alleen maar
leiden tot meer vragen. Uiteraard staan we voor alle
suggesties open, maar liever nog zijn we op zoek naar
leden die samen dit project willen doen.
En in latere fases ook: wie kan dit uitvoeren, wie wil er
helpen ?

