Preadvies afdeling 6
Voorstel Afdeling 6
Afdeling 6 stelt voor om gedurende seizoen 2019 als pilot de sector vluchten op de dagfond (E)
tezamen met sector 3 te vervliegen. In het najaar willen wij dit evalueren om in kaart te brengen of
we dit voor 2020 en verder voort willen zetten en eventueel uit zullen breiden.
Preadvies Bestuur NPO
Hartelijk dank voor uw voorstel om over te gaan tot een pilot met het oog de vluchten die in sector
verband worden vervlogen op de eendaagse fond discipline.
Zoals besproken tijdens de Ledenraad van 10 november, in het overleg van 21 november en de
Ledenraad van 1 december 2018 is bestuur NPO voorstander van verdergaande samenwerking
tussen afdelingen als het gaat om het combineren van spel en de daaraan onderliggende logistiek.
Dit is de inzet geweest de afgelopen jaren om grensoverschrijdend zaken te organiseren en daarmee
efficiënter en effectiever zaken te regelen en naast uitslagen op verenigings-, samenspel en
afdelingsniveau ook in sector verband uitslagen en ook kampioenschappen te vervliegen.
Tevens hebben wij aangegeven vast te houden aan de sectoren zoals die nu zijn vastgelegd
De vraag naar nieuwe vlieggebieden komt iedere vergadering weer aan de orde en de roep daarnaar
houdt aan. Waar binnen de bestaande grenzen gezamenlijk vervoeren goed is in te vullen is recht
doen aan het spel en het hebben van geschikte afstanden een stuk lastiger. Dat hebben wij in 2018
gemerkt en ook nu in de voorgelegde afdelingsvliegprogramma’s ook weer gesignaleerd.
Liefhebbers willen spel en bij spreiding en diepte op afstand biedt dat het mooiste spel. Organisatie
wil spel en efficiëntie en effectiviteit en de Sectie Dagfond wil in 2019 mooi spel en stappen maken
voor de toekomst.
Sectie Dagfond, die de opdracht heeft gekregen het seizoen 2019 te benutten om een voorstel voor
de Ledenraad van november 2019 voor te bereiden, krijgt hiermee de mogelijkheid de visie op de
nieuwe vlieggebieden goed uit te werken.

Ter besluitvorming vergadering.

