VERENIGING VAN POSTDUIVENVERENIGINGEN AFD. OOST-BRABANT
Secr. :Karreputstraat 8
5392 CV NULAND
T: 073 – 5324168
E: afd3.oost.brabant@ziggo.nl
KvK inschrijfnummer : 40215739

Nuland, 30 september 2021

Geacht NPO bestuur,

Hierbij dienen wij, namens afdeling Oost-Brabant, de volgende voorstellen in voor de
NPO Ledenraad van 27 november aanstaande:
1) Aanpassing art. 73, lid 2 van het wedvluchtreglement.
Art. 73 lid 2 luidt nu als volgt.:

Namens Bestuur Basisvereniging onderhoudt de daartoe bevoegde functionaris het registratiesysteem van de
elektronische ringen inhoudende:
a. registratie van de identificatienummers van alle aangekochte elektronische ringen;
b. registratie van de identificatienummers van de elektronische ringen op naam van het Basislid waaraan de
elektronische ringen zijn verstrekt;
c. registratie van het identificatienummer met daaraan gekoppeld het volledige vaste voetringnummer van de duif
(koppelverslag).
Alleen het koppelverslag, sub c, lijkt ons voldoende en is ook datgene wat in de praktijk gebeurt.
Zie ook de e-mail wisseling die er in maart 2021 hierover is geweest tussen G. v.d. Aast, F. Marinus
en G. Schuurmans.
Wij stellen dan ook voor om voor art. 73, lid 2, sub a en sub b te laten vervallen.

2) Oude duiven en vroege jongen lossen vanaf dezelfde losplaats. “Oud bij Jong”.
In het voorjaar van 2021 is er besloten om Oud niet bij Jong te lossen.
Niet alle afdelingen hebben zich aan deze beslissing gehouden.
In onze afdeling hebben wij daar veel reacties en opmerkingen over gekregen.
Eerst toen afdelingen zich er de eerste J-vlucht al niet aan hielden.
Daarna toen er op zaterdag 4 september 2021 door diverse afdelingen zowel een J- als een N-vlucht
op dezelfde losplaats en op hetzelfde tijdstip werd gelost.
Wij zouden graag een terugkeer willen zien van de mogelijkheid om oud bij jong (J-vluchten) in te
korven, waarbij de afdelingen zelf mogen bepalen of ze oud wel/niet bij de J-vluchten toestaan.
Wij stellen dan ook voor om de afdelingen er vrij in te laten om Oud (X) toe te staan bij Jong (J).

Met vriendelijke groeten,

Namens bestuur Oost-Brabant,
Ron Hanegraaf
Secretaris.

