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Toelichting herordening en herformulering zondagsregeling
Voorstel.
De vergadering wordt voorgesteld het huishoudelijk reglement te wijzigen overeenkomst het
voorstel “voorstel wijziging concoursen op zondag”.
Aanleiding.
Hoewel de zondagsregeling op 8 maart 2014 goed is geregeld heeft de rekenaar bij enkele
situaties problemen met de verwerking. Met name bij vluchten die op zaterdag beginnen en
op zondag eindigden. In samenspraak met de rekenaar zijn oplossingen bedacht, waarmee
de zondagregeling definitief kan worden gemaakt. Dit moet officieel worden vastgelegd in
het Aanvullend wedvluchtreglement. De ALV heeft het afdelingsbestuur verzocht te
onderzoeken hoe de regeling , liefst korte termijn, op een juiste manier te verwerken in de
statuten en het huishoudelijk reglement.
De statuten wijzigen niet.
Er zijn geen aanpassingen van de statuten nodig.
Het huishoudelijk reglement wijzigt wel.
In het Huishoudelijk reglement wordt een verwijzing opgenomen naar het Aanvullend
wedvluchtreglement over het concoursen op zondag. Hierbij blijft de intentie van afdeling
Friesland “96 om de duivensport op de zaterdagen te organiseren ongewijzigd. Dat geldt ook
voor de bescherming van de belangen van principiële leden.
Uitgangspunt voor de zondagregeling is dat er geen onderzoek plaatsvindt naar de reden
waarom iemand niet op zondag concourst. Dat betekent dat iedereen zich jaarlijks kan
opgeven als lid dat niet op zondag wenst te concoursen. Hierdoor bestaat er geen
onderscheid tussen leden.
De zondagregeling regelt dat leden, die niet op zondag wensen te concoursen, gevrijwaard
worden van de sportieve gevolgen. Hierbij moet worden gedacht aan niet-deelname bij
kampioenschappen. Ook het vrijwaren van onbedoelde financiële gevolgen a.g.v. de
zondagregeling moet worden voorkomen. Reguliere kosten zoals bijvoorbeeld
vervoerskosten en rekengeld worden gewoon in rekening gebracht, maar bijvoorbeeld
poules en andere inleggelden niet.
Een zondagsvlucht wordt gedefinieerd als een vlucht waarbij de duiven op zondag worden
gelost én thuiskomen. Worden de duiven op zondag gelost, maar wordt de eerste duif pas
op maandag geconstateerd, dan is dat geen zondagsvlucht. Leden die niet op zondag
concoursen worden dan gewoon opgenomen in de uitslag. De zondag begint om 00:00 uur
en eindigt ook om 00:00 uur, de neutralisatietijd heeft daarop geen invloed.

Een vlucht waarbij op zaterdag, of eerder, is gelost, maar waarbij op zaterdag in het
betreffende district geen 50% van de prijsduiven geconstateerd is, wordt ook gekenmerkt als
een zondagvlucht.
Tot dusver had de rekenaar niet de technische mogelijkheid om dit per district te berekenen.
Inmiddels kan dit wel. Door de nood-zuid verdeling is de eerdere onbalans tussen kansen
voor noord en zuid tot een acceptabel niveau teruggebracht. Begint een vlucht op zaterdag
en zijn bij de start van de zondag geen 50% van de prijsduiven geconstateerd, wordt er een
extra uitslag gemaakt. Deze extra uitslag wordt een wedvluchtoverzicht genoemd. Dit is een
onofficiële uitslag voor zowel de afdeling Friesland ’96 als voor de samenspelen a t/m f.
Het wedvluchtoverzicht doet hiermee recht aan de op zaterdag gearriveerde duiven van niet
op zondag spelende leden. Immers, die duiven worden uit de officiële uitslag genomen. Dit
wedvluchtoverzicht kan wel worden gebruikt voor opgaven aan landelijke competities.
Waarom is deze reglementaire voorziening nodig?
De afdeling heeft als intentie op zaterdag te concoursen. Echter, kan als gevolg van extreme
omstandigheden, worden besloten de vlucht uit te stellen naar zondag. Dit kan zich
bijvoorbeeld voordoen als het inmanden uitgesteld wordt van vrijdag naar zaterdag i.v.m.
grote hitte. Leden die niet op zondag spelen nemen dan logischerwijs niet deel aan de vlucht
en manden ook geen duiven in. Maar deelnemen is wel vereist om voor de regeling in
aanmerking te komen. Bij een wedvlucht die bedoeld is om op zondag plaats te vinden, is
volgens de zondagregeling deelname niet verplicht voor leden die niet op zondag wensen te
spelen, maar komen wel in aanmerking voor het niet meetellen van de vlucht in de
puntenberekening voor de kampioenschappen.

Actuele regeling en actuele teksten
Statuten
Doel
Artikel 3
1. De Afdeling stelt zich overeenkomstig de Statuten N.P.O. ten doel: het bevorderen en
doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven
in de ruimste zin van het woord met in achtneming van de belangen van die
basisleden die om principiële redenen de sport en daarmede verband houdende
werkzaamheden niet op zondag uitoefenen, een en ander geregeld bij Huishoudelijk
Reglement Afdeling .
2. De Afdeling tracht dit doelovereenkomstig de Statuten N.P.O. ondermeer te bereiken
door:
1. het uitvaardigen van uniforme reglementen en voorschriften;
2. het eerbiedigen van ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras en geslacht;
3. het treffen of doen treffen van organisatorische voorzieningen;
4. het onderhouden van betrekkingen met derden in daartoe geëigende
gevallen, voorzover niet voorbehouden aan de N.P.O.;
5. het geven van voorlichting en andere wettige middelen die voor het doel
bevorderlijk zijn,
6. het organiseren van wedvluchten met postduiven;
7. het doen vervoeren van postduiven in overeenstemming met het N.P.O.
vervoersreglement.
en voorts al datgene te doen wat aan het gestelde doel bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord genomen.

Huishoudelijk reglement
Wedvluchten
Artikel 37 a
1. Wedvluchten door de afdeling georganiseerd worden in principe gehouden op
zaterdag.
2. Indien door weersomstandigheden of anderszins niet op zaterdag kan worden gelost
en dit op zondag plaatsvindt, vervalt het Afdelingsconcours.
3. Concoursgebieden en verenigingen zijn autonoom in hun besluitvorming voor wat
betreft het concoursen op zondag.
4. Besturen Concoursgebieden en Besturen Basisverenigingen dienen voor aanvang
ieder van ieder vliegseizoen bekend te stellen: WEL/NIET op zondag.

Aanvullende wedvluchtreglement
Artikel 7 Zondagsregeling
1. Binnen de afdeling maken wij gebruik van een zondagsregeling. Deze regeling is
uitgebreid gepubliceerd op de website van de afdeling onder kampioenschappen.
2. Bij twee zondagsvluchten vervalt de aftrekvluchtregeling voor de betreffende toer.

Infoboekje 2017
Zondagsvluchten
Voor alle kampioenschappen geldt de regeling zondagsvluchten zoals is aangenomen op de
algemene ledenvergadering van 8 maart 2014.
Zondagsregeling
Vanaf 2014 tellen ook de zondagsvluchten voor de kampioenschappen. Indien men niet op
zondag wenst te concoursen kan men gebruik maken van de zondagsregeling. Wilt u hier
gebruik van maken dan dient u zich hiervoor voor het vliegseizoen aan te melden via het
formulier verenigingsinformatie.
Wanneer is een vlucht een zaterdagsvlucht en wanneer een zondagsvlucht?
- Een vlucht op zaterdag gelost en de prijzen zijn op zaterdag verdiend is een
zaterdagsvlucht.
- Een vlucht op zondag gelost en de eerste duif wordt op zondag geconstateerd is een
zondagsvlucht.
- Een vlucht op zondag gelost en de eerste duif wordt op maandag geconstateerd is
een zaterdagsvlucht.
- Een vlucht op zaterdag gelost en 50% of meer van de prijsduiven in afdelingsverband
(zodra het technisch mogelijk is bij de rekenaar wordt afdelingsverband vervangen
door samenspelverband) zijn op zaterdag geconstateerd, is een zaterdagsvlucht.
- Een vlucht op zaterdag gelost en er zijn minder dan 50% van de prijsduiven in
afdelingsverband (zodra het technisch mogelijk is bij de rekenaar wordt
afdelingsverband vervangen door samenspelverband) op zaterdag geconstateerd is
een zondagsvlucht. Extra opmerking: in het laatste geval worden twee uitslagen
gemaakt. Eén uitslag met alle prijswinnende geconstateerde duiven. Eén uitslag voor
de kampioenschapberekeningen waarin de duiven geconstateerd door de niet op
zondagvliegers uit de uitslag zijn gehaald. Deze laatste groep komt immers in
aanmerking voor de zondagregeling.
Toepassing zondagsregeling.
- De hokkampioenschappen worden berekend met gemiddelde punten.
- Het aantal behaalde punten van alle vluchten in een categorie worden gedeeld door
het aantal vluchten van deze categorie.

-

-

Bij één zondagsvlucht zal het aantal vluchten binnen de categorie met één worden
verlaagd voor een niet op zondagvlieger (zie lijst met liefhebbers die hiervoor in
aanmerking komen). Deze liefhebber moet wel op deze vlucht hebben ingekorfd,
anders wordt het aantal vluchten niet verlaagd.
De hokkampioenschappen worden direct volgens deze regeling toegepast in de
publicaties.
De duifkampioenschappen worden op dezelfde wijze berekend. Echter dit wordt om
technische redenen gedaan d.m.v. nacalculatie. In een dergelijk geval worden de
eerste 20 duifkampioenen van een categorie in een gewijzigd lijstje gepubliceerd.

Voorstel wijziging regeling concoursen op zondag
Statuten
Statuten blijven ongewijzigd.

Huishoudelijk reglement
In Huishoudelijk reglement wijzigt artikel 37a lid 2 naar:
2 Indien niet op zaterdag wordt gelost of het concours niet op zaterdag kan worden
gesloten, dan geldt voor de afdelingssamenspelen de zondagsregeling zoals
vermeld in artikel 7 van het aanvullend wedvluchtreglement.
In het Aanvullend wedvluchtreglement wijzigt artikel 7 naar:
Artikel 7 Zondagsregeling
1) Leden die niet op zondag wensen te concoursen moeten dit voor het vliegseizoen
aangeven. Dit moet via het formulier verenigingsinformatie welke de vereniging
jaarlijks ten behoeve van de rekenaar aanlevert.
2) Van een concours op zondag is formeel sprake als
a) de lossing op zondag heeft plaatsgevonden en in het district 1 of meer duiven op
de zondag geconstateerd worden;
b) als de lossing eerder heeft plaatsgevonden maar aan het begin van de zondag
minder dan 50% van de prijsduiven in het district is geconstateerd en er op
zondag duiven in het district geconstateerd worden.
3) Van de leden als bedoeld onder lid 1 die deelnemen aan de vlucht worden bij een
concours op zondag
a) de ingezette duiven in mindering gebracht op de totale deelname;
b) de duiven niet vermeld in de uitslag;
c) de inleggelden niet berekend en niet geïnd;

d) de vrachtkosten en andere gemaakte kosten wel berekend en geïnd;
e) geen puntenberekeningen gemaakt voor kampioenschappen;
f) en wordt het concours niet meegeteld bij de bepaling van de gemiddelde punten
per discipline/kampioenschap.
4) Als er sprake is van een concours als bedoeld onder lid 2 sub b en er duiven op de
zaterdag en de zondag zijn geconstateerd, dan wordt naast de uitslag een
wedvluchtoverzicht gemaakt waarin alle op zaterdag geconstateerde duiven en de op
zondag geconstateerde prijsduiven zijn opgenomen en waarin de deelname is
berekend als ware het geen zondagsvlucht. Dit wedvluchtoverzicht heeft geen
betekenis voor de afdelingskampioenschappen en de kampioenschappen van de
afdelingssamenspelen.
5) Als voor een wedvlucht door bijzondere omstandigheden wordt ingemand op een
dusdanig tijdstip dat lossing op zondag bedoeld of onvermijdelijk is, dan is deelname
aan de vlucht niet vereist voor leden als onder 1 bedoeld om in aanmerking te komen
voor de puntenberekening als bedoeld onder lid 3 sub f.

