Aan: alle verenigingssecretarissen
Het vluchtseizoen nadert met rasse schreden en dat betekent dat u druk bezig bent om alles
in orde te krijgen voor het nieuwe seizoen. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de
hoklijsten. Zonder gecontroleerde hoklijsten is deelname aan wedstrijden onmogelijk.
Om mee te spelen vult iedere liefhebber de hoklijst in en levert die in bij zijn/haar
verenigingsbestuur. Dat bestuur controleert de hoklijst aan de hand van de
eigendomsbewijzen en de entlijst. De gecontroleerde hoklijsten levert u als vereniging
uiterlijk 1 april aan bij uw Afdeling.
Regels aan hoklijsten en controle
Voor alle deelnemers geldt dat:
alle duiven ook in het NPO bestand op naam van de liefhebber:
o dit kan elke liefhebber eenvoudig regelen via mijn.duivensportbond.nl
o mocht er een lid zijn die dit niet zelf kan regelen, dan graag ondersteuning bieden
vanuit vereniging
o alleen die duiven die in het bestand op naam van de liefhebber staan kunnen
deelnemen en meevliegen voor de prijzen
Aan verenigingen vragen we om:
bij het controleren van de hoklijsten ook te checken of de duiven op de juiste naam
staan in NPO-bestand
een kopie van alle gecontroleerde hoklijsten direct door te sturen naar het NPO
Bureau
In onze Ledenraad van 9 maart jongstleden is aangekondigd dat het proces van het inleveren
van de hoklijsten en de controle op eigenaarschap gaat veranderen. Het helpt ons allen om
de duivensport eenvoudiger en eerlijker te maken. De verenigingen controleren net als
voorgaande jaren de hoklijsten én checken of alle duiven daadwerkelijk op naam van de
liefhebber staan. Zonder gecontroleerde hoklijsten is deelname aan wedstrijden onmogelijk
en alleen die duiven die in het bestand op naam van de liefhebber staan, vliegen mee voor
de prijzen.
Namens het NPO bestuur wordt u bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Maurice van der Kruk
Voorzitter Duivensportbond NPO

