
 

CC MARK & VLIETSTREEK 
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Besluitenlijst 2020 

 
 
Voorzitter:  D. Dekkers 
Penningmeester: N. Schoonen 
Secretaris:  N. Schoonen 
Lid:   C. Ewijk 
Lid:   T. van Schilt 
 
De afspraken welke voor het seizoen 2020 gelden zijn in grote lijnen hetzelfde als de 
voorgaande jaren. Slechts enkele kleine aanpassingen zijn aangebracht. 
 

1. De bijdrage per NPO lid (m.u.v. jeugdleden) bedraagt € 3,00. 
2. Duiven staan automatisch in concours. Er wordt € 0,01 per duif als rekengeld in 

rekening gebracht voor de Compuclub. Dit wordt verrekend met de 
basisverenigingen. 

3. Indien u een of meerdere duiven poult is men verplicht € 0,05 inleg per duif te 
betalen. Dit wordt verrekend met de basis verenigingen. 

4. Voor de pechpoule dient kolom 24 ingevuld te worden en voor de inleg kolom 25. 
Beiden op nivo 2 

5. De bijdrage per NPO lid (m.u.v. jeugdleden) bedraagt € 3,00. 
6. Verenigingen dienen zo spoedig mogelijk zowel de inkorfgegevens als de aankomst 

gegevens door te sturen naar Compuclub. 
7. Reclames kunnen worden ingediend bij Dirk Dekkers tot dinsdagavond 19:00 uur!! 

Dit kan zowel digitaal als telefonisch. 
8. In de kampioenschappen hebben we een aangewezen kampioenschap (1  van de 

bovenste 3 van de inkorfstaat) en een onaangewezen kampioenschap (1e uit de 
klok). Dit geldt voor elke discipline en het generaal hokkampioenschap. 

9. Het Generaalhok totaal (keizer) is het aangewezen en onaangewezen bij elkaar 
opgeteld.  

10. Voor iedere discipline is er 1 asduif. Tevens is er een asduif generaal oud, generaal 
jong en generaal totaal. 

11. Voor de kampioenschappen worden er per categorie de 1e, 2e en 3e gehuldigd en bij 
de asduiven de 1e. 

12. De eerste prijswinnaar van elke vlucht ontvangt een diploma 
13. Gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de kampioenendag 

tenzij men zich schriftelijk heeft afgemeld. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de 
CC. 

14. Als er een vlucht terug komt naar een kortere afstand dan de minimale afstand voor 
de betreffende categorie worden er geen kampioenschapspunten toegekend. Het 
concours gaat wel door!  

15. Indien er een landelijke storing is in een bepaald type systeem dan is regel 12 ook 
van toepassing. 

16. Indien de duiven terug komen naar een kortere afstand dan op het vliegprogramma 
staat dan gaat het concours NIET door. 
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17. Op elke 3e vlucht van een discipline wordt er een gratis prijs vervlogen. Deze valt op 
de helft van de uitslag. Bij een oneven aantal prijzen valt deze op de helft plus 1 van 
de uitslag (bij 100 prijzen valt deze op de 50e en bij 101 prijzen op de 51e). Gaat de 
derde vlucht niet door dan schuift de gratis prijs op naar de vierde vlucht. Prijzen 
dienen persoonlijk afgehaald te worden op de kampioenendag. Indien men 
verhinderd is dan schriftelijk afmelden. Zonder afmelding gaat de prijs in de 
verloting. 

18. De uitslag wordt wekelijks door de Compuclub doorgestuurd naar de 
contactpersonen van CC Mark en Vlietstreek en van de basisverenigingen. Let op het 
tijdig insturen van de bescheiden. Het later doorsturen van de bescheiden kan 
vertraging geven bij de Compuclub. Bestuur CC heeft hier geen invloed op!! 

19. De uitslag wordt wekelijks gepubliceerd op de website van de CC te weten 
www.ccmarkenvlietstreek.duivenlokaal.nl  

20. De kampioenenavond wordt op zaterdag 9 januari 2021 gehouden. 
 
Voor onvoorziene zaken gedurende het seizoen zal het dagelijks bestuur, zoals hierboven 
vermeld staan, een beslissing nemen.  
 
Wij wensen iedereen een goed en sportief seizoen 2020 toe!! 
 
Bestuur CC Mark en Vlietstreek. 


