GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
F.H. Jacobs
Rabbershoek 34
8107 AJ Broekland
Tel.: 06-45168988
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Broekland 01-09-2013

Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de voorlopige agenda voor de najaarsvergadering, welke op maandag 28-10-2013
plaatsvindt in het Duivensportcentrum te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. Notulen voorjaarsvergadering d.d.12 -03-2013
4. Bestuursmededelingen
5. Bespreking bestuursvoorstel vliegprogramma 2014
6. Overige Bestuursvoorstellen
7. Verenigingsvoorstellen
8. Agenda NPO –vergadering d.d. 03-11-2012
9. Rondvraag
10. Sluiting
Met vriendelijke sportgroeten,
Frank Jacobs, secretaris

Toelichting:
1. Verenigingen worden in de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen.
Deze behoren uiterlijk 23-09-2013 bij de afdelingssecretaris binnen te zijn.
2. De definitieve agenda ontvangt u uiterlijk 30-09-2013
Bijlage:
Concept matrix vliegprogramma 2014

CC: Regio`s, Afdeling klokkencommissie, Vervoerscommissie en FCC
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6. Overige Bestuursvoorstellen
6.1 Afdelingsspel
Het bestuur Afdeling wil het voorstel indienen om vanaf 2014 alle duiven deelnemend aan het
verplichte verenigingsspel (niveau 1), zonder extra kosten voor de deelnemer, op te nemen in de
uitslag van de afdeling. Afgelopen jaren werden opcenten in rekening gebracht voor deelname aan het
afdelingsspel, maar deze zullen dan voor 2014 vervallen. Dit is conform het Wedvluchtreglement NPO
artikel 35. Voor de voorjaarsvergadering 2014 zal het bestuur met een voorstel komen hoe deze
opbrengsten op een andere manier in de begroting verwerkt worden.
Motivatie:
Het blijkt steeds vaker een probleem te zijn om het juiste aantal gezette duiven in het elektronisch
constateersysteem te zetten. Met dit voorstel wordt bewerkstelligd dat alle duiven deelnemend aan het
verenigingsspel ook automatisch in de kring, regio, afdeling en nationale uitslag komen.
Daarnaast zal hiermee de winnaar van het afdelingsconcours ook de snelste duif van het concours zijn.
Tot en met dit jaar is het namelijk nog mogelijk om een eerste prijs in de afdeling te vliegen, terwijl de
duif van de buurman een hogere snelheid behaalt. Dit geeft ons inziens geen juiste weergave van de
geleverde prestatie van elke duif.
Wedvluchtreglement NPO
UITSLAG WEDVLUCHT
Artikel 35 (zo 13/24/28/54/94/138/146)

3. Bestuur Afdeling mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel, zonder extra
kosten voor de deelnemer, opgenomen kunnen worden in de uitslag van ieder spel vanaf het verplichte
spel tot en met het afdelingsspel.
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