
  
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging VNCC-voorjaarsledenvergadering 
Borne,  8 maart 2023 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de VNCC voorjaarsvergadering die wordt gehouden op  
Dinsdag 4 april 2023 in het Duivensport Centrum Steenbakkersweg 3 in Borne. Aanvang 
20.00 uur. 
 
Agenda: 
 

1. Opening: 
  

2. Verslag VNCC-najaarsledenvergadering 8 november 2022: 
 

3. a - Mededeling en ingekomen stukken:  
b- Het bestuur heeft Sten Hulshof bereid gevonden om toe te treden tot het 

bestuur:  
 

 
4. Financieel verslag penningmeester en verslag kascommissie:  

 
5. Vaststellen vliegprogramma 2023: het bestuur stelt onderstaand programma voor: 

2 juni  Limoges OL 
16 juni  St. Vincent ML  
30 juni  Ruffec of Perigueux OL 
7 juli  Cahors- Bressols ML 
21 juli  Bordeaux ML 
28 juli  Bergerac ML 
5 aug  München NPO Olympiade vlucht OL 
ML= Middaglossing OL=Ochtendlossing 
 

6. Voorstel bestuur: Hoofdprijzen 2023: 
HP 1 LED TV, Laptop of Tablet    inleg € 1,00 
HP 2  Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00   inleg € 0,80 
HP 3 Levensmiddelen t.w.v. € 150,00*  inleg € 0,65 
HP 4 Juweliers-dinerbon t.w.v. € 125,00  inleg € 0,50 
HP 5 Vleesmand t.w.v. € 125,00*   inleg € 0,50 
HP 6 Vleesmand t.w.v. € 100,00*   inleg € 0,25 
HP 7 Voerbon t.w.v. € 75,00*   inleg € 0,25 
HP 8  Troostprijzen 5 zakken duivenvoer  inleg € 0,15 



HP9 Serieprijs Levensmiddelen t.w.v. € 75,00* inleg € 0,50 

HP 10 Euro 2,00 poule.  De prijzen gaan als volgt af: 2/3 voor de winnaar, 1/3 voor 
de 2e plek. De inleg zal worden uitgekeerd 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. 
De waarde van de hoofdprijzen met een * zijn verhoogd t.o.v. seizoen 2022. 
 
Aangezien in 2024 de Olympiade in 2024 in Nederland, Maastricht wordt 
georganiseerd, stelt het bestuur voor om dat er op elke VNCC vlucht op plek 24 een 
bedrag van € 50,00 gewonnen kan worden (geen inleg). 
 
Het bestuur stelt voor om op de vluchten Ruffec en Bergerac € 5,00 gezet kan 
worden op de 1e getekende. Leden die hieraan willen deelnemen betalen  € 10,00 
meer contributie. In overleg met de vergadering vaststellen of we dit ineens laten 
afgaan of als 2/3 voor de winnaar en 1/3 voor de 2e plek? 
 

7. Info poulebrief: 
De VNCC-poulebrief zal vanaf seizoen 2023 veranderd (vereenvoudigd) worden.  
De poulebrief (bovenste deel n.a.w.  en lidnummer) moet wel ingevuld moeten 
worden, maar er hoeven geen ringnummers meer op de poulebrief ingevuld te 
worden. De volgorde op de digitale poulebrief (UDP) is leidend, in de kolom 
getekende kan er per duif gezet worden voor de poules- en hoofdprijzen.  
Het bestuur zal een instructiefilmpje van de nieuwe poulebrief maken. 

 
8. Vaststellen Kampioenschappen 2023: Het bestuur stelt de volgende 

kampioenschapen voor 2023 voor:  
 
Onaangewezen: voor het kampioenschap onaangewezen tellen de 6 beste resultaten 
van de bovenstaande 7 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 6 van de 7 
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. 

 
VNCC Grootmeester 2023.  Er zijn 5 titels Grootmeester te behalen in 2023.  
De “VNCC Grootmeester 2023” is de winnaar van de extra prijs een weekendje weg 
naar Vlieland naar Hotel Zeezicht van onze sponsor Erik Houter. 
 
 
 
 



 
 
 
Regeling Vogelgriep: Voor de leden die door de vogelgriep niet hebben kunnen 
deelnemen aan de vluchten geldt het volgende.  Zolang er aan het vastgestelde 
minimale aantal vluchten kon zijn deelgenomen blijven de kampioenschappen 
ongewijzigd. Wanneer er aan meer vluchten dan het aantal streepvluchten niet kon 
worden deelgenomen dan zal er voor de gedupeerde leden een kampioenschap min 
vogelgriep worden georganiseerd conform de regeling min zondag. Voorwaarde 
hierbij is wel dat er aan minimaal de helft van de overgebleven vluchten is  
deelgenomen. Op de overgebleven vluchten zijn geen streepvluchten van toepassing. 
 

9. Aanmelding leden en contributie 2023: 
 

10. Feestavond d.d. 4 november 2023: Locatie ‘t Witte Hoes, Markeloseweg 90, Rijssen 
 
 

11. Rondvraag: 
 


