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Bonnenverkoop 
Onze eerste bonnenverkoop is afgelopen. We kunnen terugzien op een prima verkoop met een 
bruto opbrengst van bijna €  3.000,=!! Dit was natuurlijk alleen maar mogelijk dankzij de 
schenkers van de bonnen, die wij hierbij nogmaals hartelijk dank zeggen. Voor diegene die de 
verkoop gemist hebben noteer alvast februari 2015 in uw agenda want dan komt er weer een 
door IFC Zeeland georganiseerde bonnenverkoop met nu al toezeggingen van enkele landelijk 
bekende topspelers! 
 
 
Sponsors 
De opstartkosten en onze plannen m.b.t. de te vervliegen prijzen kunnen we natuurlijk nog wel 
wat sponsors gebruiken. Inmiddels hebben we een achttal bedrijven bereidt gevonden ons te 
sponsoren. In de loop van de weken zult u hun namen op de site terug kunnen vinden. Kent u 
nog bedrijven die ons een warm hart toe (willen) dragen meld het even en wij nemen contact op 
met de betreffende onderneming. 
 
 
Overleg met De Nishoek 25 februari 2014 
Afgelopen dinsdag 25 februari is er het eerste “werkoverleg” geweest met de mensen van De 
Nishoek inzake de werkzaamheden m.b.t. het inkorven en het afslaan van de klokken. 
Besproken is verder het inrichten van het inkorflokaal zodat niemand elkaar in de weg zit en ook 
de problematiek van de automatisering is aan de orde geweest. Duidelijk is in elk geval wel dat 
er nog een hoop werk te doen is. Maar gezien het enthousiasme van een ieder gaan we die 
klus ongetwijfeld klaren. Voor het bestuur van de IFC betekent dit in elk geval weer  een 
behoorlijk lijstje van “werkzaamheden to do”. De eerstvolgende bestuursvergadering staat 
gepland voor 18 maart a.s.. Verder is ook de datum van de informatieavond bekend. Noteer in 
uw agenda:  Dinsdagavond 13 mei 2014  - Locatie Duivencentrum De Nishoek 
 
We verwachten dan alle ZLU-spelers. U dient die avond een lijst van duiven in te leveren 
waarmee u op de ZLU gaat spelen. Een kopie van uw hoklijst mag natuurlijk ook. Verder 
ontvangen wij graag een inentingsbewijs van uw duiven en een opgave van de klokken 
waarmee u gaat spelen. U mag de klokken ook inleveren die avond indien gewenst. 
 
Vergeet ook niet regelmatig onze site te checken www.ifc-zeeland.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
Stichting I.F.C. Zeeland 
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