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Nieuwsbrief 2013-01 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de nieuw opgerichte fondclub voor het ZLU-spel in Midden en 
Noord Zeeland. Vanaf  januari 2014 wordt de I.F.C. Zeeland (Internationale Fond Club) een feit. 
Nadat in augustus duidelijk werd dat Ronald Hercules en Corrie Geers wilden stoppen, hebben 
enkele ZLU-spelers de koppen bij elkaar gestoken. Besloten werd een nieuwe fondclub op te 
richten voor het ZLU-spel.  
 
Uitgangspunt is het enthousiasme en de beleving voor het ZLU-spel te promoten. We wilden als 
nieuwe stichting duidelijk een eigen gezicht hebben en gebruik maken van één van de 
inkorflokalen in ons werkgebied. Na afweging van verschillende argumenten zijn we tot de 
slotsom gekomen dat dit in Middelburg bij PV Zeelandia of in Kruiningen bij Duivencentrum 
Nishoek zou kunnen.  
 
We zijn tot de conclusie gekomen, dat het toekomstperspectief bij PV Zeelandia beperkt is. Het 
nog jonge duivencentrum Nishoek met zijn uitstekende accommodatie en prima ligging biedt dit 
wel. Na diverse meetings en overleg met o.a. de ZLU is aangegeven, dat de nieuwe stichting 
nog graag één jaar in Middelburg wilde doorgaan. We konden daar nog gebruik maken van de 
aanwezige kennis en aan het eind van het seizoen 2014 zouden we dan middels een 
feestavond afscheid kunnen nemen van zowel de PV Zeelandia als Ronald en Corrie.  
 
Helaas gaf PV Zeelandia aan dat er geen draagvlak was voor ons voorstel. Dit heeft als gevolg 
dat we vanaf 2014 voor het ZLU-spel gaan inkorven bij Duivencentrum Nishoek in Kruiningen. 
Tijdens de besprekingen met de vertegenwoordigers van DC Nishoek werd al snel duidelijk dat 
men hier erg enthousiast is en we zijn er dan ook van overtuigd dat we gezamenlijk tot een 
fantastisch ZLU-spel kunnen gaan komen.  
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit: 

 Marco Houtekamer  > voorzitter 

 Henk Melis   > penningmeester 

 Jaap Bruggeman  > secretaris 

 Aart Jan Maljaars  > algemeen 

 Dennis Franse  > algemeen 

 vacature   > algemeen 

 vacature   > algemeen 
 
Het is de bedoeling dat de 2 openstaande vacatures binnen het bestuur worden ingevuld met 
leden uit DC Nishoek. 
 
Een van de eerste dingen die gerealiseerd is, is een logo voor de stichting. Deze staat 
bovenaan deze nieuwsbrief en als watermerk in het papier. Met dit logo willen we laten zien dat 
de IFC Zeeland staat voor internationale duivensport  in Zeeland. Het logo is gemaakt door 
Corne van Iwaarden in samenspraak met het bestuur. 
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Het uitgangspunt is “voor ZLU-liefhebbers door ZLU-liefhebbers”. Behalve een inkorfcentrum 
willen we de liefhebbers ook een echte thuisbasis bieden met een aantrekkelijk spel. Diverse 
kampioenschappen, sponsorcup, feestavond met prijsuitreiking, een eigen website met (indien 
mogelijk) ook de meldingen van het ZLU-inkorfcentrum actueel online, reportages van de 
overwinnaars in het inkorfcentrum zowel op onze eigen website als in de media, etc.. Dit is 
alleen mogelijk met een enorme inzet van velen en natuurlijk niet te vergeten met een 
uitstekend ingericht lokaal. Natuurlijk zullen we hierin wel eens een aanloopfoutje maken. We 
hopen op begrip van jullie kant en schroom ons niet aan te spreken over zaken die anders 
zouden kunnen c.q. moeten. 
 
Wat staat er voor ons op de agenda? 

 December 2013  > oprichten stichting, inschrijving bij de Kamer van  
     Koophandel, openen bankrekeningen, opstellen  
     stappenplan 

 Januari 2014- april 2014 > Samenstellen/benoemen diverse functies zoals  
centrumleider, vluchtpenningmeester, meldadres, 
inkorfcommissies, klokkenlichters, computermensen, 
transport zlu-manden naar Kruiningen, etc. 

 Februari 2014  > Bonnenverkoop via Toppigeons, we hebben reeds  
     een aantal schitterende bonnen 

 April 2014   > Website IFC-Zeeland operationeel 

 Mei 2014   > Bijeenkomst DC Nishoek 
 
Kortom voor het juni 2014 is, dient er nog veel werk verzet te worden. We doen dan ook een 
beroep op de liefhebbers om zich beschikbaar te stellen voor één van de vele werkzaamheden. 
Hoe meer vrijwilligers hoe minder u hoeft te doen. Wellicht dat we u de komende periode 
benaderen voor een functie, roep dan niet direct dat u iets niet kunt, want wij weten dat u meer 
kunt dan dat u zelf denkt! Natuurlijk mag u zich ook zelf aanmelden voor een bepaalde functie 
of werkzaamheden. 
 
In april/mei 2014 zullen wij in het lokaal van DC Nishoek een bijeenkomst beleggen voor alle 
geïnteresseerden om kennis te maken met het lokaal en voor een uitleg van de 
kampioenschappen, sponsorcup (indien u een sponsor weten horen we het graag), etc.. Tot die 
tijd zullen wij u regelmatig informeren over de stand van zaken.  
 
Hopelijk tot ziens in ons nieuwe inkorflokaal te Kruiningen. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Stichting I.F.C. Zeeland i.o. 
 
Het Bestuur 
 
 


