ad 7. Wijziging Huishoudelijk Reglement Artikel 50 lid 4. t.a.v. Gemiddelde Punten.
De huidige tekst luidt:
NIET DOORGAAN WEDVLUCHTEN
Artikel 50
Ter uitvoering van het gestelde in Statuten artikel 3A geldt:
1.
De duiven van de zondagvliegende leden basisverenigingen in Regio 1 en 3
zullen, indien nodig, afzonderlijk vervoerd worden, zodat indien men geen
mogelijkheid tot lossen op de zaterdag heeft, men kan lossen op zondag of op een
later tijdstip.
2.
De duiven van de niet-zondagvliegende leden basisverenigingen in Regio 1 en 3
zullen, indien nodig, afzonderlijk vervoerd worden, zodat indien men geen
mogelijkheid tot lossen op de zaterdag heeft, terug gaat naar een haalbare afstand of
naar de verenigingslokalen.
3.
In de overige regio's wordt voor principiële Basisleden het terzake bepaalde in het
Wedvluchtreglement N.P.O. onverkort toegepast.
4.
I.v.m. bovenstaande geldt dat, indien voor liefhebbers behorende tot groep 1 een
wedvlucht niet is doorgegaan, de betreffende wedvlucht voor de gehele afdeling niet
wordt meegeteld voor het afdelingskampioenschap. Dit geldt niet voor het onderdeel
Fond, de N.P.O.vluchten en nationale vluchten jonge duiven. De deelnemers aan deze
wedvluchten behorende groep 1 ontvangen bij een vlucht waarop de eerste duif in de
Afdeling op zondag arriveert, de gemiddelde punten behaald op het totale onderdeel.
5.
Indien na een lossing, door welke oorzaak ook, de eerste duif op zondag
terugkeert van een wedvlucht in regio 1 of 3, behoudens genoemd in artikel 50 lid
4, telt in regio 1 of 3 alleen de verenigingswedvlucht.
Toelichting: groep 1 staat omschreven in de statuten onder Artikel 3A
Artikel 3A
De Afdeling kent in de Regio’s 1 en 3 twee groepen principiëlen vallende onder artikel 3 lid 2 onder b.
1. Leden Basisverenigingen die de duiven op zaterdag thuis willen hebben op de vitesseen midfondafstanden, dit geldt niet voor NPOvluchten, door middel van een wedvlucht
en indien dit niet mogelijk is willen zij dat de duiven op zaterdag teruggaan. Op
zondag nemen zij niet deel aan wedvluchten;
2. Leden Basisverenigingen behorende tot de zaterdag- en zondagvliegers. Deze leden
willen op zaterdag een wedvlucht. Indien dit niet mogelijk is willen zij dat de wedvlucht
op een andere dag plaatsvindt. Zij zullen op zondag deelnemen aan wedvluchten.
De Afdeling verplicht zich dit principe van ieder van beide groepen te eerbiedigen. In het Huishoudelijk
reglement wordt dit nader uitgewerkt.

Voorstel: Artikel 50 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement wijzigen in:
4.

I.v.m. bovenstaande geldt dat, indien voor liefhebbers behorende tot groep 1 een
wedvlucht niet is doorgegaan, de betreffende wedvlucht voor de gehele afdeling niet
wordt meegeteld voor het afdelingskampioenschap. Dit geldt niet voor het onderdeel
eendaagse fond, meerdaagse fond, de N.P.O.vluchten jonge duiven en nationale vluchten
jonge duiven. De deelnemers aan deze wedvluchten behorende groep 1 ontvangen bij
een vlucht waarop de eerste duif in de Afdeling op zondag arriveert, de gemiddelde
punten behaald op het totale onderdeel. Voor de onderdelen eendaagse fond en
meerdaagde fond is deze regeling niet van kracht indien bij 50% of meer van de
vluchten de eerste duif op zondag arriveert.
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