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Aanwezig :

Scherpenheuvel, Heverlee, Lubbeek, Tielt, Bunsbeek, Schaffen

Verontschuldigd: Diest – Oplinter
1) Bespreking van het seizoen 2021
De wedstrijd verlopen op de ½ fond zijn in het algemeen goed verlopen, wel betreuren de lokalen dat er
een aantal vluchten geweest zijn waarvan er geen uitslagen zijn gemaakt omwille van foutieve lossingen!
De lokalen werden NIET geïnformeerd over wat precies er nu was fout gelopen tijdens de lossing. Het zou
raadzaam zijn een verslag te maken over het verloop van alle lossingen.
2) Toekomstige inkorvingen en lossingen op de ½ fond vanaf 2022
Er zijn geruchten dat sector 2 & 3 niet meer zouden samen lossen vanaf 2022 en dat de inkorving voor de
½ fond op donderdagavond zal doorgaan. Voorlopig zijn dit enkel geruchten en blijkbaar is er nog
helemaal niets beslist voor 2022! Wat niet wil zeggen dat het vrijdag zal blijven!
3) Minder geld op de uitslag – poelbrief aanpassen voor seizoen 2022?
Een lokaal heeft een opmerking ontvangen dat er in 2021 minder geld was op de uitslagen van Hafo
Vlaams-Brabant. Als we de analyse maken zien we dat het samenspel Hafo Vlaams-Brabant één van de
weinige samenspelen zijn in onze regio waar er geld op de uitslag staat. Verder zijn er wel degelijk
waarborgen geweest (dit stond telkens vermeld op de uitslag van de week voordien) Maar meestal waren
deze waarborgen niet volzet, daardoor zijn we dan ook gestopt met de waarborgen. Een bestuurslid merkt
op dat het idd klopt dat er minder geld is. Deels komt dit omdat we voor 2021 de poelbrief aangepast
hebben (goedkoper gemaakt hebben voor iedere liefhebber!) Een direct gevolg hiervan is dat er minder geld
te verdelen valt en dat er moeten keuzes gemaakt worden. Een mogelijkheid is om de poelbrief opnieuw aan
te passen en dus terug duurder te maken zodat de liefhebbers meer moeten inleggen. De secretaris verwijst
naar de eerder gemaakte afspraak dat we de poelbrieven niet meer jaarlijks gingen aanpassen. De andere
lokalen zeggen dat de meerderheid van hun liefhebbers wel tevreden zijn. Wel wordt er gekeken naar een
mogelijke ingrijp in de geldverdeling maar dit is een vestzak – broekzak operatie. Dit wordt nog verder
onderzocht.
4) Algemene afrekening – Berekening van de Bons
Een van de deelnemende lokalen merkt op dat de afrekening niet klopt, zij kunnen niet akkoord gaan dat de
lokalen zelf 0,50€/duif bijleggen voor de bons op Hafo Hageland. Dit werd vorige winter besproken en
beslist op de vergaderingen. De secretaris legt het principe nog eens uit aan alle aanwezige lokalen en
verwijst ook naar de algemene afrekening. De aanwezige lokalen beamen dat dit afgesproken was maar
schrikken ook wel van het bedrag dat zij hiervoor maandelijks moeten bijbetalen. De lokalen gaan eens rustig
bekijken en dit zal verder besproken worden op een volgende vergadering.
5) Kampioenenhuldiging 2020 / 2021
De kampioenen van 2020/2021 zullen gehuldigd worden op onze kampioenenviering van 27 november
in feestzaal Vogelzang te Kumtich. Ook teruggave van de portgelden 2020 zullen daar uitbetaald
worden aan de aanwezige liefhebbers.
6) Kampioenendag Hafo Vlaams-Brabant 2021 + 2020
Deze zal doorgaan op zaterdag 27 november in feestzaal vogelzang te Kumtich, de kampioenenviering
zal met eten zijn waarvoor apart kan ingeschreven worden. Er zullen ook plaatsen voorzien worden
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voor liefhebbers die niet deelnemen aan het diner maar wel naar de kampioenenviering komen. Meer
informatie hierover volgt nog.
7) Bonverkoop
Er zal een bonverkoop worden gehouden, de lokalen voorzien ieder een 5-tal bons per lokaal.

8) Zware ½ fond Hafo Vlaams-Brabant
In het totaal waren er voor 2021 slechts 19 leden ingeschreven van de 4 lokalen samen, we betreuren dat
er zo weinig leden zijn ingeschreven voor de zware ½ fond. We merken ook op dat niet alle liefhebbers op
de hoogte zijn van het samenspel Hafo Vlaams-Brabant (op de Zware Halve fond) Voor het seizoen 2022
zullen informatie affiches gemaakt worden in de hoop zo meer liefhebbers te overtuigen van de voordelen.
9) Samenspel Hafo Vlaams-Brabant 2022
Alle aanwezige lokalen bevestigen dat ze ook in 2022 wensen blijven deel te nemen aan samenspel Hafo
Vlaams-Brabant. De lokalen Diest en Oplinter dienen hun antwoord nog over te maken aan de
administratie Hafo Vlaams-Brabant. Er wordt wel aan de lokalen gevraagd meer “reclame” te maken
zeker wat betreft de zware ½ fond en de bonvluchten.
10) Samenspel 6-verbond Momignies en Soissons
Een aantal lokalen betreurt dat het zes verbond al stopt eind augustus. Sommige lokalen van het 4
verbond wensen ook niet langer bij te springen voor de waarborgen op het 6 verbond. De lokalen willen
ook in 2022 blijven deelnemen aan het zes verbond maar NIET meer bijbetalen voor de waarborgen!
Lokaal Heverlee ondersteunt dit onder voorbehoud.
11) Deelname 4-verbond (Snelheid) seizoen 2022
De lokalen Scherpenheuvel – Tielt – Lubbeek willen blijven deelnemen aan het 4-verbond. Lokaal Heverlee
antwoord is in principe ook akkoord onder voorbehoud. Er wordt gevraagd om ook hier inspanningen te
doen om de uitslagen van het 4-verbond aantrekkelijker te maken. Hier zal op teruggekomen worden
tijdens een volgende vergadering.
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