Besluit:

Invliegduiven

Omschrijving besluit:

Invliegduiven zijn tijdens het seizoen 2019 weer toegestaan, alleen
niet op de wijze zoals tot 2017 aan de orde was. Het doel van
invliegduiven is om (een groep) liefhebbers gebruik te laten maken
van de reguliere logistiek en het wedvluchtprogramma zonder de
daarbij behorende belastende handelingen, met name op de dag van
aankomst. Hierbij geldt overigens de regel ‘alles of niets’: de
liefhebber geeft aan dat ofwel alle duiven invliegduiven zijn, of
allemaal niet.

Datum besluitvorming:

9 maart 2019

Stemresultaat:

aangenomen

Toelichting besluit
Het verzoek vanuit de sectie Marathon om het verbod op invliegduiven op te heffen en daarmee de
ontstane leegloop bij de verenigingen te laten stoppen is hiermee geregeld. De volledige registratie
van de invliegduiven (dus alle duiven in transport) is in het aangepaste voorstel gerealiseerd. De
ontwikkeling van een systeem waarbij je met verdergaande automatisering controles kunt doen en
ook de vrachtkosten kunt bepalen is ook onderdeel van dit besluit. Tevens grijpt het element
‘concoursvervalsing’ hiermee de aandacht.
Het besluit is alles of niets: ‘alles of niets m.b.t. invliegduiven’ betekent dat de liefhebber aangeeft
dat ofwel alle duiven invliegduiven zijn óf niet. Bij het laatste kan - zoals in afdeling 1 en afdeling 7 al
te doen gebruikelijk ten behoeve van het inspelen van Marathonduiven - door spelers voor het
generaal kampioenschap de mogelijkheid worden geboden om een kampioensuitslag waar te maken.
Compu club is bezig met een nieuwe versie van Winver. Daarin kan men aangeven of het
Marathonduiven of invliegduiven betreft.
Link naar achterliggende stukken
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/stukken-ledenraad-9-maart-2019/10-3-alvinvliegduiven-2019.pdf
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/stukken-ledenraad-9-maart-2019/092voorstel-npo-bestuur.pdf
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/stukken-ledenraad-9-maart-2019/09-1invliegduiven.pdf
https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/stukken-ledenraad-9-maart-2019/09-1aanvulling-preadvies-invliegduiven-09-03-2019.pdf

https://www.duivensportbond.nl/over-npo/ledenraad/stukken-ledenraad-9-maart-2019/09-1toelichting-invliegduiven.pdf
Livestream: bij 3 uur en 57 minuten tot en met 4 uur en 36 minuten

Effect van besluit
1. Marathonspelers hoeven niet op zoek naar alternatieven maar kunnen we wederom op de club
verwachten.
2. Als alle duiven zijn geregistreerd met automatisering kunnen we ook alle vrachttarieven
berekenen.
3. Beter benutten van de reguliere logistiek van de 11 afdelingen.
Vervolgstappen
Een duidelijke instructie, afstemming met de rekenaars, Compuclub levert een nieuwe versie van
Winver.

