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Bonnenverkoop 
In februari j.l. konden wij onze tweede bonnenverkoop op Toppigeons houden. We kunnen 
terugzien op een zeer succesvolle verkoop met een bruto opbrengst van €  2.900,=, een 
gemiddelde van ruim €  131 per bon. 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 2016 in uw agenda want dan komt er weer een 
door IFC Zeeland georganiseerde bonnenverkoop met nu al toezeggingen van enkele landelijk 
bekende topspelers! 
 
 
Sponsors 
Om het geweldige prijzen pakket in stand te houden kunnen we natuurlijk zeker nog wel een 
aantal sponsors gebruiken. Kent u nog bedrijven die ons een warm hart toe (willen) dragen 
meld het even en wij nemen contact op met de betreffende onderneming. 
 
 
Info-avond / inleveren klokken / Inlezen hoklijsten (ECS) op dinsdag 26 mei 2015 
Dinsdagavond 26 mei a.s. hebben we onze infoavond, aanvang 20.00 uur.  
Op deze avond krijgt u informatie over onze financiële positie, uitleg over de kampioen-
schappen met o.a. de nieuwe jaarlingencup en informatie over de te winnen prijzen in 2015. 
Verder zullen die avond ook uw Elektronisch klok (ECS) inlezen in de computer. Zorg dat uw 
klok in orde is en dat alle duiven er in staan met het juiste geslacht!!  
Verder kunt u die avond uw mechanische klok inleveren en poulebrieven kopen. En natuurlijk 
niet geheel onbelangrijk na afloop nog even gezellig “melken” met u collega liefhebbers. Op 
deze avond zal ook het jaarlijkse infoboekje worden verstrekt. Vergeet uw klok en uw ECS niet! 
 
Feestavond 
De feestmiddag/avond op 29 november 2014 werd druk bezocht. Naast het uitreiken van de 
kampioenschappen  konden de winnaars van een naturaprijs deze die avond ook in ontvangst 
nemen. Alle aanwezigen hebben genoten van het door Slagerij Van Soest geleverde koud- en 
warme buffet. Noteer alvast de datum voor dit jaar in uw agenda: Zaterdag 28 november 2015. 
 
Vanaf 1 juni zal ook onze website weer helemaal up-to-date zijn. Vergeet niet om regelmatig 
onze site te checken www.ifc-zeeland.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
Stichting I.F.C. Zeeland 
 
Het Bestuur 
 

mailto:jaap@bruggemangroep.nl
http://www.ifc-zeeland.nl/

