Nieuwsbrief maart 2018.
Geachte leden,
Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de door Compuclub
vastgestelde prijzen m.b.t. het vliegseizoen 2018.
Tevens een mededeling voor de zuid-groep m.b.t. het vervoer.
Vervoer Zuid-groep
Het telefoonnummer van de vervoerder Van Regteren is: 06 10205465.
Compuclub

Reclames uitslagen
In de vorige nieuwsbrief is per abuis een onjuist e-mailadres vermeld v.w.b. het
indienen van reclames.
Het juiste e-mail adres is:reclame@npoafdeling10.nl.
Reclames uitsluitend via mail!

Mededelingen Compuclub (Prijzen Compuclub 2018???)
- Prestatieoverzicht.
Er kan m.i.v. 2018 na het seizoen geen prestatieoverzicht meer kosteloos
digitaal worden gedownload van de Compuclub-site. Indien deze door Compuclub
op papier moeten worden afgedrukt zijn er kosten aan verbonden (0,5 ct per
duif). Dit dient door de vereniging voor aanvang van het seizoen,
7 april 2018, aan Compuclub te worden doorgegeven.
- Verenigingsuitslag
Daarnaast willen we u erop wijzen dat door de teruglopende behoefte bij
verenigingen, Compuclub besloten heeft om niet meer standaard de papieren
verenigingsuitslag te verstrekken en ook niet de verenigingskampioenen te
berekenen. Natuurlijk is dit nog wel mogelijk. Het berekenen van de
kampioenschappen kost € 25,- per jaar. Deze worden aan de verenigingen
gefactureerd. De papieren uitslag kost € 0,25 per lid per vlucht. De
verenigingsuitslag is wel digitaal op de site van Compuclub te vinden. Mocht u
toch willen dat Compuclub de verenigingskampioenschappen berekent en/of dat
toch een papieren verenigingsuitslag gewenst is, dan dienen verenigingen dit
voor aanvang van het seizoen via het contact formulier te hebben opgegeven,
met opgaven van het iban rekeningnummer voor eenmalig incasso."
- Rekengeld
Het rekengeld voor alle ingekorfde duiven bedraagt 2,0 cent per duif. Deze
kosten worden in de betalingsstaten weergegeven.
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- Papieren uitslag rayon/afdeling.
Liefhebbers, die een papieren rayon/afdeling (Noord/Zuid) uitslag willen, kunnen
dit aangeven. De kosten hiervan bedragen:
- Prijs per rayonboekje: € 1,70
- Prijs voor de CC en A-vluchten, per boekje: € 0,75
- Prijs per boekje afdeling uitslag (N of Z): € 1,85
- Prijs per boekje voor NPO uitslag: € 1,85.
De verzendkosten zijn 140 ct per uitslag en moet erbij opgeteld worden, dit geld
voor alle uitslagen.
De uitslagen worden via de Post.nl verzonden op woensdag voor 17.30 naar de
persoonlijke adressen.

Met vriendelijke sportgroeten,
Het afdelingsbestuur.
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