
Bestuursvoorstellen 
 

a. Bestuursvoorstel m.b.t. de rayonindeling  
Het aantal leden en hokken op de peildatum van 1 februari is belangrijk voor de rayonindeling 

(afdeling) en vlieggebieden (NPO). Hieronder staan de ledenaantallen en het aantal hokken 

aangegeven per 01-02-2023. 

 

Er zijn 1165 leden en 942 hokken. 

 Aantal hokken: 

Rayon 1 129 

Rayon 2 204 

Rayon 3 118 

Rayon 4 154 

Rayon 5 147 

Rayon 6 190 

 

Uit de rayons komen de punten voor de afdelingskampioenschappen. Als afdeling hanteren we het 

uitgangspunt van minimaal 100 hokken per rayon. Alle zes rayons voldoen aan het minimale aantal 

hokken van 100. De huidige rayonindeling voldoet hiermee aan ons eerder vastgestelde kader. 

Bij de rayonindeling hanteren we vanuit de gedachte van eerlijk spel, ook het uitgangspunt van zo 

smal mogelijke rayons om zo het effect van zijwind op de uitslag zo klein mogelijk te houden.  

 

Op de najaarsvergadering werden ook vragen gesteld en voorstellen gedaan voor een aanpassing van 

de rayonindeling voor het afdelingsspel. We hebben aangegeven dat we dit na de peildatum 1-2 pas 

goed kunnen bepalen omdat we dan weten hoeveel leden en hokken er zijn voor 2023. Nu het aantal 

hokken per rayon bekend is zien we dat de indeling N3-Z3 nog voldoet aan het eerder vastgestelde 

uitgangspunt van minimaal 100 hokken per rayon (zie overzicht).  

Er zijn inmiddels voorstellen binnengekomen voor het behoud van N3-Z3 en ook voorstellen om nu 

alvast te kiezen voor N2-Z2.  

 

Bestuursvoorstel N3-Z3 

Het voorstel is om, conform onze eerder vastgestelde uitgangspunten van minimaal 100 hokken per 

rayon, op basis van de huidige aantallen door te gaan met N3-Z3.  

Het is dan aan de vergadering om hier een beslissing over te nemen.  

Mocht er geen meerderheid zijn voor dit voorstel dan volgt automatisch N2-Z2.  

 

Ter verduidelijking worden beide indelingen hieronder aangegeven:

 
 

 

 
 



b. Bestuursvoorstel m.b.t. Helmstedt  
 
We willen via een stemming de mening polsen met betrekking tot het organiseren van de vlucht uit 
Helmstedt. De vlucht is vorig jaar als attractievlucht georganiseerd met ook deelname vanuit 
afdelingen 9 en 11. 
 
Dit jaar verwachten we minder duiven dan in 2022, want deelname vanuit afdelingen 9 en 11 valt af. 
Verder wordt er in de week na Helmstedt een vlucht uit München georganiseerd door afdeling 9 in het 
kader van de Olympiade. 

 
Voor komend vliegseizoen is Helmstedt gepland op 29 juli. 
Het is nu geen attractievlucht, waarbij een commissie dat aspect op zich neemt. 
Op basis van een deelname van 2000 duiven uit onze eigen afdeling wordt de vrachtprijs 
€2,70 per duif. Raming van 2000 duiven is een optimistische raming. 

  

 


