Duivenbond Diest en Omstreken 22139
Beste lid ,
Het sportieve luik voor wat betreft het seizoen 2020 hebben we enkele weken geleden
afgesloten en ondanks de aanhoudende perikelen met Covid 19 moeten wij ons toch voorbereiden op het seizoen 2021.
Rekening houdende met de huidige maatregelen i.v.m. Covid zijn we verplicht om alle
activiteiten voor onbepaalde tijd uit te stellen. Wij denken dan vooral aan de
kampioenendag en het houden van een eetdag.
De kampioenen van onze vereniging zouden we toch gepast willen vieren en dit kan
voorlopig niet.
Voor wat betreft de eetdag denken we na hoe we een alternatief kunnen uitwerken.
Hierbij ingesloten kan u de hoklijst 2021 terugvinden. Deze dient volledig ingevuld terug
binnen gebracht worden bij een van onze bestuursleden en dit ten laatste op 22 november .
De kostprijs van een hoklijst bedraagt 25 € , een tandem betaalt 35 €.
Gelieve bij het binnenbrengen van de hoklijst ook de bestelling van de ringen 2021 door te
geven. De kostprijs van de ringen bedraagt 1€ per stuk.
Per lid wordt er 2.5 € ten laste genomen door de vereniging , dit bedrag wordt op de
lopende rekening gestort.
Gelieve het gepaste bedrag samen met uw hoklijst en de bestelling van uw ringen in een
enveloppe met uw naam er op in de brievenbus te steken bij één van onze bestuursleden en
dit ten laatste op 22 november 2020.
We stellen volgende regeling voor:
-

Leden uit Molenstede, Okselaar en Averbode bij Jos Sterckx
Leden uit Zichem en Scherpenheuvel bij Deschrijver Rudy
Leden uit Bekkevoort-Assent en Tielt bij Roger Schouters
Leden uit Kaggevinne bij Crets Emiel
Leden uit Webbekom bij Simons Alex
Leden uit Deurne bij Bauwens Louis
Leden uit Diest en Schaffen en overige gemeenten bij Jan Bonroy
Nieuwe leden kunnen hun hoklijst ook nog steeds terecht in onze vereniging en
bezorgen de documenten aan één van onze bestuursleden.

Het bestuur

