WEST-VLAAMS VERBOND: PONTOISE W1 en W2 VAN ZATERDAG 5
september 2020 VOOR OUDE en JAARSE samen, en voor JONGEN
(V38103)
Richtlijnen van de inrichter voor de verenigingen:
– inkorving op vrijdag 4 september
– zie richtlijnen van KBDB i.v.m. aantal duiven per mand wegens de hoge temperaturen
– alle duiven, zowel oude als jongen, inkorven in één lokaal van W1 of W2 ( art.9 Nationaal
Sportreglement); liefhebbers die onder de omtrek vallen van een lokaal van zowel W1 als W2
mogen in een lokaal van W1 en een lokaal van W2 inkorven
– waterbakjes met water aan de manden bij de inkorving
– bij de inschrijving worden de duiven ingekorfd op de provinciale vlucht. Hier kan worden
ingelegd voor onder meer de vrije inleg en de series (zie vluchtbeschrijving). Dus geen zonaal
aanmaken!
– eerst de oude inschrijven en daarna de jonge duiven; jonge duiven kunnen dubbelen bij de
oude
– kostprijs wordt ingebracht op de lokale dubbeling van het inkorvingslokaal
– de jaarse vliegen samen met de oude duiven (dus geen aparte dubbeling voor jaarse) en
jongen kunnen dubbelen
– er is geen papieren uitslag. De e-uitslag wordt gestuurd naar de inkorvingslokalen en komt op
de WVV-site
– coördinaten Pontoise: +490633,0 / +020132,0
– poelebrieven worden de dag van de inkorving gemaild naar wvduivenverbond@gmail.com
– de bestatigingen worden na binnenbrengen van de toestellen direct gemaild naar
wvduivenverbond@gmail.com
– klachten uitsluitend per mail naar hetzelfde mailadres tegen 24u de zaterdag volgend op het
versturen van de uitslag
– nadien stuurt de WVV aan elke vereniging per mail de uitbetalingslijst en de afrekening. 5
cent wordt aangerekend voor de provinciale uitslag. Het te betalen bedrag wordt
overgeschreven op rekening BE60 0689 0534 4170 van het WEST-VLAAMS VERBOND met
vermelding van het stamnummer van de vereniging en het registratienummer in het Datasysteem. Vooraf niets betalen!

– bij onvoorziene dringende omstandigheden (bijvoorbeeld computerpech waardoor gegevens
niet kunnen worden doorgestuurd) neemt u contact op met de uitslagmaker op het nummer
0497 138833.
Bedankt voor jullie gewaardeerde medewerking,
Het WVV-bestuur.

