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Eelangrijk bericht aan de West-Vlaamse lieïhebbers
In de volgende weken krijgt etke ti€fhebber uit onze provincie de kans om uit 15 kandidaten de 4 personen te kiezen die de
volgende jaren het bestuur van onze provinciê zullen vormen en die ons op de hoofdzetel in Halte zutlen vertegenwoordigen,

Het is betangrijk dat u uw stem uítbrengt op emstige, eertijke mefisen met eryaring die bekwaam zijn omonze liefhebb€rs in
Halle te verdedigen, en die in onze provincie er yoor kunnen zorgen dat de lokalen moóie vluchten kunnen geyen zodat
duivensport een feest btijft.

Om dat te kunnen moet er een ploeg verkozen worden die opkomt voor atte tieÍhebbers van klein tot groot! die elkaar verstaat

en die heel onze provincie vertegenwoordigt van noord tot zuid en van ocst tot west. Daarom besloten vier kandidaten om zich
ats ptoeg te pÍsenteren:

voor Brugge-Tielt"Roeselare: Dirk SCHREEL, Zedelgem en Kurt DE KEYSER, Staden
voor Oostende-Veurne-leper : Frank VERKINDEREN, Houthutst
arrondissement Kortrijk : Richard ÀIATTON, Haretbeke

Dirk ls de stuwende kracht in diverse verenigingên en is ats boekhouder en bankdirecteur Íneer dan onderlegd om een afdeling te
leiden. Frank, Kurt en RÍchard zijn niet alleen harde werkers in hun lokaal maar met de West-Vlaamse Overkoepetende Uitstag
h€bbai ze be'r'"ê:en iêt: op poten te kunn€n zetten vooí de snetheids- el halve fonC:pe{ers aret eet jaariijkse pr,tjzen?ot'/an

10,000 euro en dat volledig gratÍsl Ats verkozen mandataris zutten zij ijveren voor:

. een eerlijk en goed bestuur me^r getijke behandeting van lieÍhebbers en verenigingen

. opkomen voor de specifieke belangen van onze West-Vlaamse liefhêbbers en maatschappijen

. regelmatige kontakwergaderingen per regio met de maatschappijbesturen

. afschaffen van nutteloze regets die last bezorgen aan liefhebbers en lokalen

. behoud van de zetet in Roeselare met een West-Vlaamse bediende

. bijzondere aandacht voor onze vítessers en halve fondspelers

. terug de vertrouwde vluchten uit Arras en Clermont

. tossen met kennis van zaken over de toestand van de hele duchttijn

. luisteren naar de wensen yan de liefhebbers en attijd betangeloos ten dienste staan

. zorgen dat er overal mooie betaalbare yluchten zijn

. alle vtuchten bij voorkeur op één dag zodat er tijd voor de familie overbtijft

. betere behandeling van de duiven op Abtis

. controle op de bestemming van het geld van inrichters die geen maatschappij ,jn

. snoêien in het overaanbod aan Íondvluchten

. terug een fondvlucht voor jaarlingen op de dag van Barcelona

. opnieuw invoeren van het oude goede systeem van aanmelden van verdwaatde duiven

. steun aan initiatieven die onze begÍnnetingen helpen (Jeugdbeweging, juÍ sury-)

. een provinciale kamp'ioenendag aan democratische prijzen voor het hele gezin...

Hoê kunt u voor ons stemmen? In het volgende bondsbtad zit een stembiljet en een e.-.vetop: kteur het boltetje achter onze vÍer
namen zwart of blauw, en stop het bitjet in de bijgevoegde envelop gericht aan de KBDB in Halte (port bêtaatd door

bestemmeting dus geen postzeget nodigl). Opgetet: niets schrijven op het stembiljet oÍ uw stem is ongeldig. Je mag ook maar
stemmen voor 4 kandidaten (2 voor Brugge-Roeselare-Tiett,1 voor Kortrijk en I voor Oostende-Veurne-leper).

À[s u reeds van ptan was op één ons te stemmen, stem dan alstubtieft ook op de drie andêre!

De kandidaten Patrick RESO en Eddy DHEEDENE trekken zich terug en vragen u hun stem uit te brengen op Fmnk VERI(INDEREN,
Dirk SCHREEL, Kurt DE KEYSER en Richard MAfiON.

tferkinderen Frank, Schreet Dirk, De Kêyser Nurt en Matton Ê.ichard - A7lAEt201 I
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