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Nieuwsbrief 2015-02
Algemeen
Het spel zit weer op de wagen voor de ZLU-spelers. Nog goed om u op een paar zaken te
wijzen. Voor het invullen van uw poulebrief graag een balpen gebruiken en uw poulebrief op
een harde ondergrond leggen bij het invullen. Anders is er op het achterste blad niets meer te
lezen.

Melden
Op de site kunt u wanneer alles functioneert de meldingen volgen van de liefhebbers die bij ons
hebben ingemand. Via de site is er ook de mogelijkheid om uw duiven te melden. Aangezien dit
voor iedereen nog nieuw is en we nog niet weten of dit 100% functioneert verzoeken wij u om
hiervan geen gebruik te maken. een beperkt aantal liefhebbers zal op deze manier melden om
te testen. Indien dit goed werkt kunt u vanaf de volgende vlucht dit systeem ook gaan
gebruiken. We houden u op de hoogte. Let op de telefoonnummers zijn gewijzigd t.o.v. 2014
dus pas eventueel de in uw telefoon opgeslagen nummers aan.
Meldadres voor alle vluchten van de oude duiven:
Meldadres voor Agen jaarlingen:

06-31302455
06-31302457

Pau
Het inmanden voor Pau is vlot verlopen en we kunne ons verheugen met een behoorlijk stijging
van zowel het aantal liefhebbers als het aantal duiven, te weten:
 Pau 2014: 216 duiven door 59 liefhebbers
 Pau 2015: 251 duiven door 69 liefhebbers, een toename van 16%.
Het bestuur wenst alle deelnemers heel veel succes.

Agen
lLefhebbers die voor het eerst komen inmanden, graag een entlijst meenemen en een
goedgekeurde computer- of quartzklok (op batterijen). In verband met de te verwachten grote
drukte slaan we de klokken aan om 22.00 uur!

Website
De website is ook weer bijgewerkt met o.a. het financieel verslag over 2014. Ook het
informatieboekje o2015 kunt u downloaden via de website. Het fotoboek zal z.s.m. worden
geupdated. Ook de tijden van het lichten van de klokken na afloop van de vlucht wordt vermeld
op de site. Natuurlijk krijgt u hiervan ook een mail.

Website: www.ifc-zeeland.nl

K.v.K. Middelburg 59669284

IBAN NL23RABO0147589118

Sponsors
De afgelopen dagen hebben we ook weer een nieuwe hoofdsponsor mogen verwelkomen, te
weten Restaurant De Visbar uit Domburg.

Ook Café-Restaurant ‘t-Anker uit Yerseke konden we verwelkomen als sponsor

Vergeet niet om regelmatig onze site te checken www.ifc-zeeland.nl

Met vriendelijke groet
Stichting I.F.C. Zeeland
Het Bestuur
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