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Vluchtseizoen 2022 
 
Het duivenseizoen 2022 is niet voor iedereen sportief verlopen.  Vers in het geheugen vinden de 
getroffen liefhebbers nog de moedeloze dagen van het verplichte ophokken van de duiven wegens de 
geconstateerde besmettingshaard in onze regio.  Hun speelseizoen was naar de vaantjes en betekende 
niets meer dan een energieverspillende bezigheid om tenslotte met lede ogen enigszins het hobby-
beleven van hun kameraden te volgen op onze vernieuwde website.   
 
Een crisis die een zware impact heeft gehad op ons verenigingsleven: minder inkomsten door het 
kleinere aantal duiven.  Nochtans had het bestuur dit jaar een aantal financiële acties gepland, omwille 
van het 75-jarig bestaan.  Dit om de trouwe leden te laten beseffen dat onze maatschappij er zich in 
alle disciplines wil aan houden er te zijn ‘van en voor elke liefhebber’.  Aldus plichtsgetrouw zijnde aan 
ons algemeen opzet onze inzet.  Zo werd er gretig gebruik gemaakt van de vooropgestelde verdeling 
van het sponsorgeld (waarvan sommigen, met inroeping van hogere instanties, zichzelf konden 
verrijken). ‘Gedane zaken nemen geen keer’, zegt het spreekwoord.   
 
Omwille van de torenhoge verwachtingen rond het 75-jarig bestaan, bedacht het Feestcomité de 
invoering van éénmalige feestcheques van €10 en €50.  Een magische oplossing, al van vorig jaar 
beslist, maar een betekenisvolle oplossing voor de veel voorkomende klacht “Er wordt niets gegeven”.  
En er liggen nog andere opties op tafel voor wat betreft de winterwerking! 
 
Even kort een overzicht van de uitvoering van de gedane beloften betreffende de sponsoring van het 
75-jarig bestaan: 

 De liefhebbers van de Snelheid ontvingen éénmalig €10 op hun individuele rekening bij hun 
eerste inkorving tijdens de maand april ’22. 
 Tijdens de maand mei ’22 waren de Halve Fond spelers aan de beurt. En met genoegen. 
 De krachtpatsers waren aan de beurt voor hun Zware Halve Fond vluchten met wat we nog 
in petto hadden in juni ’22.  En iedereen voldaan, dacht je? 
 Kers op de taart waren de 50 euro’s die onverwacht op de individuele rekeningen 
terechtkwamen in augustus. Dan waren zij aan de beurt die het predicaat meekregen van 
‘trouw hoklijstlid’ en dat is in de smaak gevallen. 

 
Uiteindelijk kunnen we stellen dat eind augustus kon afgesloten worden met ruim 35 000 ingekorfde 
duiven.  In crisistijd vermeldenswaardig, of niet soms?  Het is fijn te weten dat er al ruimschoots 
belangstelling is voor het gratis etentje ter waarde van 25 euro voor alle hoklijstleden en Obrafoleden, 
als afronding van het seizoen 2022.  Dit zal ergens in februari 2023 plaatsvinden. 
 
Hartverwarmend te weten dat er zoveel jeugdige geesten en gemotiveerden zich blijven inzetten voor 
de goede gang van zaken.  Alvast onze welgemeende dank aan iedereen! 
 
 
 
 
Tot slot en niet het minste in belangrijkheid, een kort maar onvolledig overzicht van de meest frappant 
noodzakelijke uitgaven tot eind augustus 2022 inbegrepen: 

 Een mokerslag was de kostprijs van de nieuwe installatie van een verwarmingsketel van 
€5800. 
 Werd reeds betaald aan vervoerdienst Bauwens, een bedrag van €20 000. 
 In de planning voor het jaar 2023 worden nog meer bezuinigende maatregelen in overweging 
genomen (± €10 000). 
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 De winstverwerking wordt nog volop berekend.  Concrete cijfers worden medegedeeld op 
de jaarvergadering midden december ’22 of januari ’23 met een deugddoende heildrank. 
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