Nieuwsbrief klokken, systemen en procedures.
18-03-2019:
Het seizoen staat weer voor de deur en dat maakt dat voorbereidingen in gang zijn gezet.
Als bestuur willen we graag enkele belangrijke punten aankaarten waarmee door controle
voorafgaande het seizoen veel problemen/reclames worden voorkomen.
De liefhebber:
•
•
•
•

Kijk op de website van de fabrikant van uw klok om na te gaan als er nog een update
geïnstalleerd moet worden. Momenteel staat er een update klaar voor de Benzing M1.
Sluit uw systeem aan, doen alle antennes het?
Check uw duiven, dragen ze allemaal nog de chipring en belangrijker, werken de chipringen?
Bent u pas verhuisd of lid geworden bij een andere vereniging?
Controleer uw gegevens, dit kunt u doen door een account aan te maken op de website van
de NPO (www.duivensportbond.nl).

Invliegduiven:
Invliegduiven zijn m.i.v. van seizoen 2019 weer toegestaan maar met de volgende voorwaarden:
•
•
•

•

De duiven moeten eigendom van de liefhebber zijn.
De duiven moeten geënt zijn tegen paramixo. Een enting is 1 jaar geldig.
Alle duiven moeten in het inkorf UDP bestand worden opgenomen. Dus over de antenne en
d.m.v. het uitlezen van de klok opnemen of met gummiringen en later handmatig toevoegen
inclusief nummer gummiring, in de verenigingssoftware (Winver, DAS of Venira)
Alles of niets! Of al uw duiven zijn invliegduiven of ze doen allemaal mee aan het concours.

De vereniging:
•

•
•
•

Is de software die uw vereniging gebruikt up-to-date? Check de website van de leverancier
van uw software om de laatste versie te downloaden en te installeren.
Met een internetverbinding worden updates van Compuclub automatisch gedownload en
geïnstalleerd.
Is uw licentie van de verenigingssoftware nog geldig? Of loopt deze dit seizoen af?
Heeft u net de gegevens van een lid gewijzigd bij de NPO-ledenadministratie check dan voor
de zekerheid als dat goed is overgenomen. Vooral de coördinaten.
Zijn er binnen uw vereniging principiële leden die voor de “zondagregeling” in aanmerking
willen komen of niet op zondag spelen? Graag de namen en lidnummers doorgeven aan het
bestuur.

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen**

Compuclub:
•
•

•
•
•

Papieren prestatie-overzichten kunnen alleen collectief als vereniging aangevraagd worden.
Dit moet voorafgaande het seizoen aan Compuclub. Kosten 0,5 cent per duif.
Wilt u als vereniging door Compuclub de kampioenschappen laten berekenen geef dit voor
het seizoen door. Die kan op de website van Compuclub via het contactformulier. Kosten €
25,00.
Laat u de kampioenschappen al door Compuclub berekenen geef dan tijdig eventuele
wijzigingen door.
Het rekengeld per duif is € 0,02 per duif (ook voor invliegduiven)
Kosten papieren uitslagen zijn in 2019:
Rayon
€ 1,80
CC of A vluchten
€ 0,80
Afdelingsuitslag (N/Z) € 1,95
NPO uitslag
€ 1,95
Prijzen zijn exclusief verzendkosten à € 1,50 per uitslag.
NB: Uitslagen zijn ook digitaal te lezen op de website van de afdeling en van Compuclub.

Algemeen:
•
•

•

Reclames per email indienen via reclame@npoafdeling10.nl. Contactpersoon Aart Bakker.
Ook in seizoen 2019 kennen we weer zogenaamde splitsvluchten. Oud en jong worden
samen ingekorfd die vervolgens door uw verenigingssysteem gescheiden worden.
Uitgebreide uitleg zal later gepubliceerd worden op de website.
Inkorven en afslaan klokken. Let erop dat de D- en W-bestanden niet van elkaar afwijken.
1. Wanneer er wordt ingekorfd bij een andere vereniging en deze leest de klok uit en stuurt
de gegevens in dan moet de klok daar ook afgeslagen worden.
2. Duiven kunnen ingekorfd worden bij een andere vereniging. Na het inkorven wordt de
inkorflijst afgedrukt en de klok meegenomen naar eigen vereniging waar deze wordt
uitgelezen en waar vandaan de D-bestand wordt ingestuurd. Na de vlucht kan dan ook de
klok worden afgeslagen in eigen vereniging.
NB: Voorbeeld 2 is niet van toepassing met nationale- en/of sectorvluchten. Dan is het NIC
verantwoordelijk voor het insturen van zowel het D- als het W-bestand.

Wij wensen u allen een heel mooi seizoen 2019 toe.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen**

