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Beste liefhebbers en leden, 

 

Wij houden eraan jullie op de hoogte te brengen en te houden van de planning en activiteiten van het 
tussenseizoen 2021 – 2022: 

 

Afhalen ringen 2022 & uitbetaling van kampioenschappen 2021 

 
Zoals vorig jaar, zal de uitbetaling van de kampioenschappen georganiseerd worden samen met het afhalen 
van de ringen 2022. 
 
De ringen 2022 zullen beschikbaar zijn op 30 december 2021 vanaf 15u30. Het lokaal zal ook op vrijdag 31 
december 2021 open zijn vanaf 12u. Op zaterdag 1 januari 2022 is het lokaal evenwel gesloten. Op zondag 
2 januari 2022 terug open vanaf 10u. 
 
De winnaars van de klassementen 2021 ontvangen in plaats van bloemen en biermanden een waardebon 
van Tuincentrum Faignaert (Lierde) ter waarde van 40 EUR en een waardebon om een professionele foto 
van een duif te laten nemen ter waarde van 35 EUR bij Columba Photography (Maarten De Boe uit 
Schendelbeke). 
 
De trofeeën worden zoals vorig jaar waarde-matig vervangen door waardebonnen van Versele-Laga en de 
herinneringen worden vervangen door een waardebon voor een dagschotel bij Traiteur Steven (De Kat 
Ophasselt). 
 
Dit alles wordt in een mooi eindejaarspakketje toebedeeld aan onze liefhebbers/leden. 
 
Wij dringen erop aan dat ieder liefhebber/lid zijn of haar pakketje komt oppikken ten laatste op zondag 
23 januari 2022. 

 
 

Online verkoop geschonken bons 

 
Zoals vorig jaar verloopt onze bonverkoop online op www.duivenverkoop.be. 
 
Er zijn 70 bons en uiteraard is het bieden warm aanbevolen. De opbrengst komt ten goede aan de organisatie 
van het seizoen 2022. 
 
Onze maatschappij dankt nogmaals alle schenkers en uiteraard ook alvast dank aan de bieders en nog meer 
aan de kopers. 
 
Het bieden kan dus online op www.duivenverkoop.be of telefonisch bij ons bestuurslid, Jannick Jalet 
(0497/442 336) en dit tot 5 januari 2022 20u30. 
 
 

BRICON systemen 

 
Wie nog een elektronisch constateersysteem dient binnen te brengen voor update of vervanging batterij kan 
ook nog tot zondag 23 januari 2022 genieten van de verkregen groepskorting via het lokaal. 
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Algemene ledenvergadering 

 
Onze algemene ledenvergadering zal doorgaan op 30 januari 2022 om 10u30. 
 
Wij verwachten onze liefhebbers/leden vanaf 10u met eigenlijke start van de algemene ledenvergadering 
om 10u30. Deze vergadering zal worden afgesloten om 11u30 met een nieuwjaarsdrankje en hapje 
aangeboden door onze maatschappij. 
 
Gezien de corona maatregelen en om dit alles veilig te kunnen organiseren, vragen wij onze liefhebbers/leden 
vooraf in te schrijven voor deze algemene ledenvergadering. Inschrijven kan tot vrijdagavond 28 
januari 2022 om 21u en dit telefonisch, via mail of bij het afhalen van ringen 2022. 
 
 

Afhaalfestijn  

 
Het eetfestijn dat gepland staat op 26 februari 2022 zal opnieuw onder vorm van een afhaalfestijn 
georganiseerd worden. Uiteraard ook zeer warm aanbevolen. Bestellen kan tot en met zondag 20 februari 
2022 en dit via de gekende kanalen. 
 
Omdat ook wij onze liefhebbers, leden en sympathisanten een zekere erkenning in deze moeilijke en 
bizarre tijden wensen te betonen, bieden wij als maatschappij de soep en het dessert GRATIS aan 
ter aanvulling van iedere bestelde en uiteraard betaalde afhaal. Wij hopen ten zeerste jullie hiermee 
plezier te doen. 
 
 
 
Wij wensen jullie een mooi eindejaar en spetterend begin van 2022, 
 
 
Het bestuur 
 
Voorzitter : Schotte Geert Ondervoorzitter: Jalet Jannick 

Secretaris: Poisson Walter Adj. Secretaris : Van Snick André 

Schatbewaarder: Lapage Noël Adj. Schatbewaarder: Leus Dany 

Bestuursleden: De Decker Hendrik & Vanderbracht Jan 

Lokaalhoudster: Schotte Claire 


