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Beste secretaris, 
  
Naar aanleiding van de ontvangen vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering 
Afdeling 9 oost Nederland van 18 november 2019 willen wij na bestudering van de stukken 
onze algemene mening aan u kenbaar maken. Dit is geen voorstel tot wijziging van één punt 
maar onze zienswijze op een aantal punten. 
  
Als beide Bornse verenigingen 0617 Reisduif Borne en 0618 Luchtbode Borne zijn wij na de 
herindeling van de CC’ s over het vliegseizoen 2019 bijzonder tevreden over de gang van 
zaken. Zowel organisatorisch als sportief hebben we in de CC4 een prima jaar gehad. We 
hadden een prima spreiding van vluchtwinnaars en kampioenen binnen onze CC in 2019. Wij 
stellen voor om de komende jaren de op dezelfde voet verder te gaan. 
  
Wij sturen u deze mail voornamelijk naar aanleiding van de diverse ingekomen stukken met 
voorstellen voor de afdelingsvergadering van verenigingen uit de CC5 waar wij ons niet in 
kunnen vinden. Uit deze stukken blijkt onzes inziens dat er onderling binnen de verenigingen 
van de CC5 nogal wat verdeeldheid is m.b.t. vlieglijn en vervoer. 
  
Voor 2020 en de komende 3 jaren daarna stellen wij voor zowel het vliegprogramma- als 
vervoersschema te handhaven zoals we in 2018 gezamenlijk hebben vastgesteld en in 2019 
uitvoering aan hebben gegeven. Wij vinden het niet gewenst dat een weloverwogen, en met 
brede instemming,  genomen besluit na een eerste ervaring gelijk na 1 jaar ter discussie 
wordt gesteld. Wij begrijpen heel goed dat er onderdelen zijn waar aanpassingen gewenst 
zijn maar zien graag dat er ook naar andere oplossingen gekeken wordt om deze 
omstandigheden positief te beïnvloeden. 
  
Het afdelingsbestuur stelt voor om wekelijks te kiezen tussen een westelijke en een 
oostelijke losplaats (naar evenredigheid). Hiermee wijkt u af van het eerder genomen besluit 
van 31 oktober 2016 en creëert u onduidelijkheid. Wij stellen voor de huidige vlieglijn ( 
Roodeschool – Parijs ) te handhaven met inachtneming van de gestelde marges en daarmee 
het eerder genomen besluit te respecteren. Dit natuurlijk wel onder voorbehoud van 
voldoende beschikbaarheid van losplaatsen op de ZW lijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
Besturen Reisduif en Luchtbode Borne 
  
  
  


