Nederlandse Grasparkieten Club
Aangesloten bij de World Budgerigar Organisation

Beste leden van de NGC,
Per 1 januari 2015 zijn er een aantal wijzigingen van het promotie en degradatiesysteem in werking
gegaan, om iedereen er even op attent te maken deze brief.
De behaalde punten zijn op 31 december 2014 geteld volgens de oude regels en aan de hand
daarvan is de promotie/ degradatielijst opgesteld die met de “Budgie” van februari word
meegestuurd.
Het aangepaste huishoudelijk reglement staat al op de website zodat de nieuwe regels voor iedereen
zijn terug te vinden en na te lezen, onder deze brief heb ik de wijzigingen ook vermeld.
Met vriendelijke groet,
Jaco Griffioen
Secretaris ngc-dbs

Hieronder de gewijzigde artikelen op een rijtje.
PROMOTIE / DEGRADATIESYSTEEM VAN DE NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
SUBARTIKEL 11.
Om te promoveren naar een hogere klasse moet men hetzij 40 punten (Gevorderden), 35 punten
(Kwekers) of 30 punten (Beginners) op één NGC-DBS Clubshow hebben gehaald, dan wel bij elkaar
opgeteld 84 punten op verschillende NGC-DBS Clubshows hebben gehaald.
SUBARTIKEL 12.
De punten die men behaald heeft op de laatste drie (voor Beginners) respectievelijk vijf (voor
Kwekers en Gevorderden) NGC-DBS Clubshows tellen steeds mee in het statusoverzicht. Na de derde
NGC-DBS Clubshow promoveren Beginners automatisch naar Kwekers, ongeacht het behaalde aantal
punten. Voor de overige kwekerstatussen geldt: na de vijfde NGC-DBS Clubshow vervallen de punten
die vergaard zijn op de eerste NGC-DBS Clubshow en vervolgens tellen de punten die vergaard zijn op
de eerstvolgende NGC-DBS Clubshow.
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DEGRADATIEREGELING
SUBARTIKEL 13.
Degradatie is van toepassing wanneer een inzender in een tijdsbestek van drie jaar minder dan 40
(Champions) of 35 (Gevorderden) punten heeft vergaard. Degradatie is steeds naar de eerst lagere
klasse. Men begint in de klasse weer op nul punten. Kwekers kunnen niet degraderen.
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