Nieuws van de bestuurstafel.
Op deze pagina vind U zaken waar het bestuur zoal mee bezig is en zo blijft er in het SIS
Bulletin meer ruimte over voor artikels en verhalen over onze geliefde Spaanse rasduiven.
Verslag SIS Algemene Ledenvergadering.
Het verslag van de op 21 april gehouden Algemene Ledenvergadering vindt U elders op de
SIS-site in het menu Verenigingsnieuws.
Verplaatsen Clubshow.
De uitslag van de stemming over de verplaatsing van de Clubshow was tot op het laatste
moment spannend.
Na het tellen van de digitaal uitgebrachte stemmen was er met 20 stemmen voor
verplaatsen en 9 voor behouden een flinke voorsprong voor de verplaatsing, tijdens de
stemming op de ALV van 21 april 018 kantelde dit totaal en na telling van de stemmen en
controle op dubbelstemmen bleek de meerderheid voor het behouden van de huidige
datum.
Uitslag stemming: Oktober
Verplaatsen
Maakt niet uit
Digitaal
9
20
16
ALV
16
1
1
Totaal
25
21
17
Totaal uitgebrachte geldige stemmen 63. Ongeldige stemmen 3
SIS-voorstel loskoppeling fokkerskaart van abonnement Kleindier Magazine.
Op de ALV Van de NBS van 9 juni is ons voorstel besproken en hoewel er in de aanloop naar
de vergadering veel bijval van andere duivenverenigingen voor ons voorstel was, is het
voorstel tijdens de stemming toch weggestemd.
Een en ander had te maken met het preadvies dat het bondsbestuur had gegeven waarin er
werd gewaarschuwd voor grote administratieve moeilijkheden voor de NBS bij aanvaarding
van ons voorstel, tevens had het Bondsbestuur een alternatief voorstel ingediend waarin het

mogelijk wordt voor beginnende fokkers om NBS ringen te bestellen zonder fokkerskaart.
Dit heeft volgens ons veel mensen, die eerst voor ons voorstel waren doen besluiten toch
tegen te stemmen.
Wij zijn van mening dat dit helaas niet zal bijdragen aan het stoppen van de terugloop van
het aantal ingeschreven duiven op de Bondsshow.
Maar optimistisch als wij zijn beschouwen wij het NBS ringen voorstel als een eerste stap.
Het volledige SIS-voorstel, preadvies en alternatief voorstel van de NBS kunt U vinden op
onze site in het menu verenigingnieuws en het verslag van de NBS Ledenvergadering op de
site van de NBS.
Oprichting 1e divisie Allround Kampioenschap.
Om meer leden een kans te geven mee te doen aan dit Kampioenschap zijn wij van plan een
1e divisie op te richten, uitleg hierover vindt U in het Voorwoord Allround Kampioenschap in
het SIS Bulletin van oktober 2018.
Voorstel extra clubavond.
Veel van onze clubactiviteiten vinden plaats in het Haagse Kleindierencentrum.
Een flink aantal van onze leden woont buiten Den Haag of de Randstad, voor deze leden kan
de afstand en lange reistijd een belemmering vormen om al onze bijeenkomsten bij te
wonen.
Het bestuur wil de mogelijkheden onderzoeken om ook clubactiviteiten op een centraal in
Nederland gelegen locatie te organiseren, wij zullen U hierover binnenkort om Uw mening
vragen.
Club keurmeester.
Onze rassen vragen een specifieke beoordeling, de zeer ervaren fokkers binnen onze club
bezitten deze ervaring, daar er altijd behoefte is aan keurmeesters biedt de NBS de
mogelijkheid om (bij gebleken geschiktheid) zonder examen keurmeester van je eigen ras te
worden, als je hier interesse in hebt neem dan contact op met het bestuur
Bas Mullekes.

