Sportvrienden,
Zoals aangekondigd in de uitnodiging voor de buitengewone ledenvergadering op 22 oktober
aanstaande in het Duivensportcentrum te Apeldoorn, ontvangt u bij deze het voorstel voor de
aanpassing van Statuten en Huishoudelijk Reglement, bij punt 4 van de reeds gepubliceerde agenda.
Na een poging een oplossing te vinden voor de problematiek van het zaterdag- en zondag vliegen
hebben we gemeend dit onderwerp in een aparte ledenvergadering tot stemming te brengen.
Hiervoor hebben we gekeken wat de meerderheid van de leden wenselijk acht. De meerderheid
steunde in 2016 het zaterdag- zondag kampioenschap. Dit is een goede basis, wat in die tijd ontbrak
was tegelijk de aanpassingen in het huishoudelijk reglement en statuten. Deze hebben we aangepast
en willen we in de vergadering van 22 oktober as tot stemming brengen.
Wat betreffen de aanpassingen? Het is artikel 3A van de statuten, hiervoor hebben we eerst de
huidige tekst opgenomen en vervolgens de nieuwe tekst in het blauw, waarbij wij de groep
“principiële liefhebbers” niet meer afzonderlijk vernoemd willen hebben, het is een vorm van
discriminatie. Alle liefhebbers, ongeacht geloof, hebben deze keuze.
Huidig artikel 3a Statuten
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 vitesse en
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 nieuw artikel 3A statuten
Artikel 3a
De afdeling kent een zaterdag en zondagskampioenschap.
1. Het zaterdagkampioenschap betekent dat iedere liefhebber die alle vluchten klokt op alle
dagen van de week met uitzondering van de zondag opgenomen worden in dit kampioenschap.
2. Het zondag kampioenschap betekent dat iedere liefhebber die alle vluchten klokt op alle
dagen van de week opgenomen worden in dit kampioenschap.
3. Indien een zaterdagspeler bij de eerste 10 zaterdagkampioenen eindigt, dan wordt deze
toegevoegd aan de eerste 10 zondagskampioenen die gehuldigd worden.
4. Voor het seizoen start dienen de liefhebbers die deel willen nemen aan het
zaterdagkampioenschap dit kenbaar te maken bij de commissie wedvluchtzaken.
5. De afdeling tracht de zondag niet als reguliere wedvlucht te hanteren, behalve als de duiven
op de zaterdag niet gelost kunnen worden of bij bijzondere omstandigheden kan de zondag als
wedvlucht dag benut worden.
6. De eerste 2 jongen duivenvluchten en eerste 2 natourvluchten zullen indien niet gelost kan
worden op zaterdag terugkomen naar de loodsen.

Door de aanpassing van artikel 3A statuten verliest artikel 50 van het huishoudelijk reglement zijn
functie. Het voorstel is om deze volledig te laten vervallen.
Huidig artikel 50 Huishoudelijk reglement:
NIET DOORGAAN WEDVLUCHTEN
Artikel 50
Ter uitvoering van het gestelde in Statuten artikel 3A geldt:
1. De duiven van de zondag vliegende leden basisverenigingen in vlieggebied noordwest of zuidwest
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-zondag vliegende leden basisverenigingen in vlieggebied noordwest of
zuidwest
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 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 meerdaagse fond is deze regeling niet van kracht
indien bij 50% of meer van de vluchten de eerste duif op zondag arriveert.
5. Indien na een lossing, door welke oorzaak ook, de eerste duif op zondag
terugkeert van een wedvlucht in vlieggebied noordwest of zuidwest, behoudens genoemd in artikel
50 lid 4, telt in vlieggebied noordwest of zuidwest alleen de verenigingswedvlucht.
Voorstel nieuw artikel 50 huishoudelijk reglement
Volledig laten vervallen.
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