
SAMENSPEL HAFO VLAAMS-BRABANT SEIZOEN 2020

POELBRIEF: 

Om alles te vereenvoudigen is gekozen om dezelfde poelbrief te gebruiken als de nationale poelbrief 

(bedragen). 

WAARBORGEN:

AS tot 0,50 => 2

Mies tot 2,50 => 2

Oude duiven – jaarduiven – Jonge duiven

Er zullen 2 categorieën zijn nml oude+Jaarse en jonge duiven. Er zal geen dubbeling zijn voor de 

jaarduiven!

DOORZENDEN VAN GEGEVENS

Het doorzenden van gegevens poelage en bestategingen zal zo snel mogelijk gebeuren naar de 

administratie via het e-mail adres administratie@hafo.be  De spiegellijst wordt naar de lokalen gestuurd 

nadat alle poelage's zijn verwerkt van de lokalen. De uitslagen worden naar de lokalen verzonden, zij 

verdelen de uitslagen aan de liefhebbers. Klachten op de uitslagen tot zondag erop 12u middags via het 

e-mail adres van het samenspel. Hierna worden er geen klachten meer aanvaardt!! De afrekening en 

uitbetalingen zullen 14 dagen na de vlucht aan de lokalen worden overgemaakt! 

VERBETERINGEN

Worden tijdig gemeld alsook de reden van de verbetering(en). De administratie kan de gegevens 

opvragen van de verbeteringen. Verbeteringen worden verstuurd naar het e-mail adres van de 

administratie   administratie@hafo.be

EINDAFREKENINGEN

De eindafrekeningen worden gemaakt na iedere maand. De lokalen zullen ofwel gelden trekken of 

dienen te betalen. Betalingen gebeuren steeds met dezelfde rekeningnummer, voor het samenspel op de 

snelheid is dit het rekeningnummer BE40 9794 3055 0063

BONVLUCHTEN

Iedere week zal er in de categorieën oude+jaarse en jonge duiven bonvluchten zijn. Intekenen per bon 

0,50€/duif. Duiven die ingetekend worden op de bon dienen in de rubriek miezen en poelen gezet te 

worden tot 0,25€. Dus een liefhebber plaatst 10 duiven op de bon, dan dient hij 10 duiven in de miezen 

en poelen te zetten in de eerste rij (0,25€/duif op de mies en op de poel)

AANGEDUIDE SERIE'S

Er zal op een aantal vluchten aangeduide serie's worden gewaarborgd. Vluchten worden later bekend 

gemaakt zie hieronder voor meer informatie

LIDGELD SEIZOEN 2020

Vanaf het seizoen 2020 zal het lidgeld 10€ bedragen. Door het betalen van het lidgeld zal de liefhebber 

kunnen deelnemen aan de kampioenschappen 2020 van Hafo Vlaams-Brabant en zal deze ook 

0,20€/duif portgeld terug krijgen op de kampioendag van hafo Vlaams-Brabant!

KAMPIOENSCHAPPEN 2020

Het kampioenschap zal aangepast worden naar enkel een kampioenschap met de 1ste en 2de getekende 

duif. Er zullen 2 categorieën zijn nml oude en jonge duiven, in deze categorieën zullen ook asduiven 

zijn. Er zal jaarlijks 10€ lidgeld gevraagd worden aan de leden die willen deelnemen. 



ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 2020

In het algemeen kampioenschap zullen 3 geklasseerden zijn, zij ontvangen een troffee ter waarden 

van ???€

Er mogen GEEN portduiven aanvaardt worden!

Alles te volgen via 

www.hafo.be 
We zijn een beetje op snelheid gepakt maar hopelijk kan alles vlot verlopen!

We wensen iedereen veel succes en een sport en vooral gezond 2020!


