VNCC-voorjaarsledenvergadering
Borne, April 2022
Verslag VNCC-voorjaarsvergadering 5 april 2022
Locatie: zaal Ten Berge "De Krol", Dorpsstraat 158 in Enter. Aanvang 20.00.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering met een minuut stilte ter nagedachtenis van ons
overleden bestuurslid Henk Voortman. Het VNCC is Henk veel dank verschuldigd.
2. Besluitenlijst najaarsledenvergadering 9 november 2021:
De besluitenlijst wordt met dank aan de samensteller goed gekeurd.
3. Mededeling en ingekomen stukken:
Hendri Eggink, Christiane Niks en Klaas Mulder hebben zich voor deze vergadering
afgemeld.
Er zal een app groep voor VNCC leden worden opgezet. Deze app is alleen bedoeld
voor belangrijke mededelingen en zal worden beheerd door Rick, Wijan en Edwin.
Alleen deze 3 beheerders kunnen info plaatsen, reageren door leden is niet mogelijk.
4. Financieel verslag penningmeester:
Het VNCC heeft een stevige financiële basis. Het vermogen is dit jaar met € 4342,00
gegroeid.
5. Verslag kascommissie:
Han Dijkhuis en Rob Hulsegge hebben de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden. Het bestuur wordt gecomplimenteerd voor het gevoerde financiële
beleid.
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Han Dijkhuis en André Siegerink.
6. Vaststellen vliegprogramma 2022:
Ondanks dat de VNCC een alternatief vliegprogramma heeft ingediend, wordt
conform besluit NPO-vergadering tot spijt van het VNCC-bestuur voor de komende 3
jaren het volgende programma vastgesteld.

3 juni
17 juni
1 juli
8 juli
22 juli
29 juli

Limoges
St. Vincent
Ruffec
Cahors-Bressols
Bordeaux
Bergerac

ML
ML
OL
ML
ML
ML

Sector
Nationaal
Sector
Sector 2-3-4
Sector
Nationaal

ML= Middaglossing OL=Ochtendlossing
Indien de weersverwachting aangeven de wind dusdanig is dat er massaal duiven
’s nachts gaan arriveren kan er besloten worden om de middaglossing te wijzigen in
een ochtendlossing.
M.u.v. St Vincent mag er op elke vlucht jaarlingen worden ingekorfd.
7. Voorstel bestuur: Hoofdprijzen 2022:
HP 1 LED TV, Laptop of Tablet
HP 2 Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00
HP 3 Levensmiddelen t.w.v. € 135,00
HP 4 Juweliers-dinerbon t.w.v. € 125,00
HP 5 Vleesmand t.w.v. € 115,00
HP 6 ½ Varken t.w.v. € 90,00
HP 7 Vleesmand t.w.v. € 70,00
Troostprijzen 5 zakken duivenvoer
Serieprijs Levensmiddelen t.w.v. € 70,00

inleg € 1,00
inleg € 0,80
inleg € 0,65
inleg € 0,50
inleg € 0,35
inleg € 0,25
inleg € 0,25
inleg € 0,15
inleg € 0,50

Als extra hoofdprijs/ poule 2022 wordt de Euro 2,00 poule toegevoegd. Hiervoor kan op de
poulebrief de kolom Reserve worden gebruikt. De prijzen gaan als volgt af: 2/3 voor de
winnaar, 1/3 voor de 2e plek. De inleg zal worden uitgekeerd (gegarandeerd) met een
minimum van € 100,00 voor de winnaar en € 50,00 voor de 2e plek. De prijzen gaan af per
liefhebber en er mogen onbeperkt duiven gezet worden.

8. Pauze. Afhalen poulebrieven:
9. Vaststellen Kampioenschappen 2022: De volgende kampioenschapen voor 2022
worden vastgesteld.
Onaangewezen: voor het kampioenschap onaangewezen tellen de resultaten van de
bovenstaande 6 wedvluchten. De vluchten worden vervlogen conform het verfijnde
NPO 1:10 Systeem.
Er zijn 10 kampioenen onaangewezen. De eerste duif ontvangt 1000 punten,
prijsverhouding 1: 3.
Aangewezen: voor het aangewezen kampioenschap telt één duif van de bovenste
twee van de poulebrief. Voor het aangewezen kampioenschap tellen alle 6
wedvluchten mee. Er zijn 5 kampioenen aangewezen.

Asduif: Hiervoor tellen alle vluchten. Voor het asduifkampioenschap tellen de 3 beste
resultaten van een duif. Er zijn 5 asduiven.
Champions League VNCC: M.i.v. seizoen vervalt de titel Champions League en
gewijzigd in de titel “VNCC Grootmeester 2022”.
Voor het Hok (Grootmeester) kampioenschap worden de punten van alle prijs
winnende duiven bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld dat het aantal
ingekorfde duiven. Een minimaal deelgetal van 4 geldt voor de categorie Marathon.
Er zijn 5 titels Grootmeester te behalen in 2022.
De “VNCC Grootmeester 2022” is de winnaar van de extra prijs een weekendje
Vlieland.
10. Bonnenverkoop 2022: Ook dit jaar wordt er aan het eind van het jaar weer een
bonnenverkoop georganiseerd. Dit zal dit jaar via Pigeoncom georganiseerd worden.
11. Feestmiddag of Feestavond d.d. 5 november 2022: In tegenstelling tot voorgaande
jaren zal de huldiging van de kampioenen- en wedvlucht winnaars ’s avonds plaats
vinden.
12. Rondvraag:
Er wordt gevraagd hoe we in 2022 met de meldplicht omgaan? In het VNCCvliegprogramma boekje zal net als de voorgaande jaren worden vermeld dat het
verplicht is alle duiven te melden. Met name nu we 1:3 gaan vliegen is het van groot
belang dat we inzicht krijgen in de aankomsten van de duiven, dit i.v.m. het tijdstip
van afslaan. Het VNCC blijft gebruik maken van het huidige meldsysteem. Waarbij het
eenmalig melden voldoende is. De Compuclub schijnt hier nogal moeilijk over te
doen, nader bericht volgt.

