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SANPO NUUS
23 April 2018

Die SANPO President en die Raad wens al ons lede en hul
gesinne ‘n baie voorspoedige 2018 wedvlug seisoen .

ALLE UNIE en FEDERASIE BESTURE: STUUR ASB DIE INLIGTING NA JUL ONDERSKEIE KLUB EN LEDE..
HULLE BENODIG DIE VOLGENDE:

DIE WEEK IN SANPO NUUS



Die notule van die pas afgelope AJV wat in Bloemfontein plaasgevind het.



Die notule sal in Afrikaans en Engels vertaal word en versprei word.



Die opgedateerde SANPO Grondwet sal ook in Afrikaans vertaal word.



Sien die nuwe opwindende besluite wat geneem is mbt die beste duif toekennings. (Daar sal nou
toekennings vir beste duiwe op alle afstande wees gebaseer op aantal duiwe gemandjie.)



Maar asb seker dat die “rule changes “ aan u lede verduidelik word.



Sien 2 verslae aangeheg vanaf die Dr Ockert Botha. En is vervat is die “rule changes”

 Sien ook aanwending van die Lotto fondse.
 Onthou die SANPO skou wat in Oos London plaasvind.
 Baie dankie aan die organisasies wat hul 2017 ledelyste ingedien het. Daar is nog ongeveer 1600
lede se 2017 info uitstaande. Organisasies kan hul 2018 ledelyste solank indien. Gebruik asb die
spreitabel wat ek teruggestuur het met die 2017 SANPO nommers , dui in rooi aan die lede wat
weg is , en in geel aan die lede wat bygekom het.Ek gaan die rooi gemerkte lede nommers
hergebruik en nuwe nommers aan die geel gemerkte lede toeken. Onthou ‘n lid sal die dieselfde
behou lewenslank solank die lid in dieselfde organisasie vlieg. Nommers sal net verander indien
die lid van organisasie of provinsie verander. Indien iets onduidelik is , is die organisasies baie
welkom om my te kontak.
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 Ek is ook in die proses om die e pos addresse van die lede lyste op die SANPO NUUS komms lys te
Plaas sodat meer die die SANPO info direk kan ontvang.

SANPO GROETE

Johan
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