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Nuland, 20 september 2020

Geacht bestuur, geachte ledenraad,
Conform het huidige Huishoudelijke Reglement ten aanzien van de splijtleden gelden de volgende
voorwaarden volgens Artikel 13
1) Overgang van een Basislid naar een andere Basisvereniging binnen dezelfde Afdeling is toegestaan.
Hierbij gelden de volgende regels:
a) indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen binnen het Samenspel waartoe de
Basisvereniging behoort, wordt het Basislid opgenomen in de uitslagen van dat Samenspel;
b) indien de coördinaten van het Basislid zijn gelegen buiten het Samenspel waartoe de
Basisvereniging behoort, wordt het Basislid opgenomen in de uitslagen van het Samenspel waar
zijn coördinaten zijn gelegen, mits:
- er sprake is van een gelijke lossing vanaf dezelfde lossingsplaats;
- de rekenaar over de wedvluchtgegevens van het Basislid beschikt.
In alle andere gevallen wordt het Basislid niet in bovengenoemde uitslagen opgenomen.
Bestuur Basisvereniging is bevoegd deze Basisleden dispensatie te verlenen om in de
verenigingsuitslag te worden opgenomen.
2) Overgang is slechts mogelijk indien het Basislid bij de oude Basisvereniging aan al zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan.
3) Een Basislid dat tijdens een verenigingsjaar zijn lidmaatschap opzegt kan tot twaalf maanden na
datum opzegging slechts toegelaten worden als lid van een andere Basisvereniging met inachtneming
van alle regels die gelden bij overgang.

Naar onze mening zijn deze regels niet volledig. Met name lid 1 punt b leidt tot discussies omdat
hierin niet is opgenomen welke kosten door het samenspel in rekening mogen worden gebracht en
welke rechten het splijtlid heeft.
Wij stellen voor om dit duidelijk te verankeren in de reglement door aan punt b het volgende toe te
voegen:
Indien een basislid conform deze regel wordt opgenomen in de uitslag van een samenspel, waar hij
geen lid is, heeft hij geen recht op rangschikking in kampioenschappen, deelname op feestavonden
en speciale prijzen binnen dat samenspel die alleen verdiend kunnen worden door leden van dat
samenspel. Voor het opnemen in de uitslag van het samenspel, waar men geen lid is, mogen kosten
in rekening worden gebracht. Het betreft hier uitsluitend de rekenkosten, met als maximum de kosten
per duif die binnen het samenspel in rekening worden gebracht, alsmede de kosten van een uitslag
mits deze niet digitaal wordt verstrekt.
We denken hiermee de situatie van splijtleden duidelijker in onze reglementen te hebben
opgenomen. Voor alle duidelijkheid geven wij ook aan dat wij in principe tegen splijtleden zijn en
dat alle leden zich moeten organiseren in het samenspel waartoe zij behoren.
De praktijk heeft echter uitgewezen dat dit niet altijd mogelijk is en daarom deze regel.
Met vriendelijke sportgroeten, namens afdeling Oost-Brabant,

Ron Hanegraaf
Secretaris.

