Nederlandse Grasparkieten Club
Aangesloten bij de World Budgerigar Organisation

Uitnodiging
Voor het bijwonen van de JAARVERGADERING van de NGC-DBS op 28 maart 2013 in

Café-zalencentrum  “De  Gouden  Leeuw”,  Dorpstraat  5,  5386  AK  Geffen,  tel.  
073-5321257
Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:
1.
Opening door de voorzitter, dhr. W. de Koning.
2.
Berichten van verhindering.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen.
4.
Notulen van de jaarvergadering die gehouden werd op 29-03-2012.
5.
Jaarverslag van het Secretariaat.
6.
Jaarverslag van de Technische Commissie.
7.
Jaarverslag leden- en ringen commissaris.
8.
Jaarverslag van de Penningmeester.
9.
Verslag van de Kascontrole commissie.
10.
Verkiezing van de nieuwe Kascontrole commissie.
11.
Begroting voor 2013.
12.
Vaststelling van de contributie voor 2014.
13.
Beleid NGC-DBS.
P AUZE.
14.
Bestuursverkiezingen:
- Secretaris Judith van Schaften is regulier aftredend en direct herkiesbaar voor een
periode van1 jaar. Dit vanwege gezondheidsproblemen.
Er is dus een vacature voor de functie van Secretaris.
- Algemeenbestuurslid Ard Veldt is regulier aftredend en herkiesbaar.
15.
Voorstellen bestuur.
Deze voorstellen vindt u op de hiernavolgende bladzijden.
16.
Voorstellen leden:
Zijn er niet.
17.
Rondvraag.
18.
Sluiting door de voorzitter.
Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs en rekent op uw komst. Mocht u verhinderd
zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te laten weten via secretaris@ngc-dbs.nl of
telefonisch: 030-6913627.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
De secretaris Judith van Schaften.
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Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering
van de NGC-DBS 28-03-2013.
Voorstellen Bestuur en Technische Commissie.
Voorstel 1.)
Wijziging Huishoudelijk reglement Nederlandse Grasparkieten Club – Dutch
Budgerigar Society.
Bestaand artikel:
ARTIKEL 19.
Agenda:
a. De agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet ten minste 14 dagen voor de
vergaderdatum bij de leden binnen zijn.
b. De agenda moet voorzien zijn van complete tekst en uitleg van elk te behandelen voorstel.
c. Alle voorstellen die men op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wenst te
behandelen, moeten een maand voor de vergadering met een duidelijke uitleg schriftelijk bij
de secretaris van de vereniging binnen zijn.
Wijzigen in:
ARTIKEL 19.
Agenda:
a. De agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet ten minste 14 dagen voor de
vergaderdatum bij de leden binnen zijn.
b. De agenda moet voorzien zijn van complete tekst en uitleg van elk te behandelen voorstel.
c. Alle voorstellen die men op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wenst te
behandelen, moeten 2 maanden voor de vergadering met een duidelijke uitleg schriftelijk bij
de secretaris van de vereniging binnen zijn.
Motivatie:
De termijn was in tegenspraak met de termijn genoemd in Artikel 28 van het Huishoudelijk

reglement Nederlandse Grasparkieten Club - Dutch Budgerigar Society.
“ARTIKEL 28.
Slotbepalingen:
Wijzingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door de Algemene Ledenvergadering
met ten minste tweederde der geldige stemmen van de vergadering.
Voorstellen hiervoor moeten ten minste 2 maanden voor deze vergadering bij het verenigingsbestuur
zijn ingezonden.”
Voorstel 2.)
Wijziging Algemene Tentoonstellingsbepalingen en reglementen van de NGC-DBS.
Subreglement 2 van artikel 25 van het Huishoudelijk reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 4.
Keuringen:
a.
Geen enkel persoon mag een handeling, daad of woord plegen in het voordeel van zichzelf
of welke persoon/personen.
b.
Keurmeesters, aanwezig om te keuren op tentoonstellingen gehouden onder het NGC-DBS
reglement, mogen geen vogels inschrijven ter keuring.
c.
Het toewijzen van keurmeesters voor de clubtentoonstellingen van de NGC-DBS gebeurt in
onderling overleg tussen Hoofdbestuur en Technische Commissie, bij geen
overeenstemming beslist het Hoofdbestuur.
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Wijzigen in:
SUBARTIKEL 4.
Keuringen:
a.
Geen enkel persoon mag een handeling, daad of woord plegen in het voordeel van zichzelf
of welke persoon/personen.
b.
Zowel keurmeesters als reserve-keurmeesters, aanwezig om te keuren op tentoonstellingen
gehouden onder het NGC-DBS reglement, mogen geen vogels inschrijven ter keuring.
c.
Het toewijzen van keurmeesters voor de clubtentoonstellingen van de NGC-DBS gebeurt in
onderling overleg tussen Hoofdbestuur en Technische Commissie, bij geen overeenstemming
beslist het Hoofdbestuur.
Motivatie:
Wanneer een reserve keurmeester inderdaad de show moet keuren terwijl hij vogels heeft ingezonden,
zou hij ook zijn eigen vogels moeten keuren, dat is ongewenst, daarom mag hij niet inzenden en geldt
dit jaar als dispensatie voor het promotie/degradatiesysteem.
Voorstel 3.)
Wijziging Promotie/Degradatiesysteem van de NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 17.
Indien een keurmeester, die lid is van de NGC-DBS, de clubshow dient te keuren dan geldt dat jaar
voor promotie / degradatie als een dispensatiejaar. Dit betekent dus dat het desbetreffende jaar niet
meetelt.
Wijzigen in:
SUBARTIKEL 17.
Indien (reserve-)keurmeesters, die lid zijn van de NGC-DBS, afgesproken hebben de clubshow te
keuren, dan geldt dat jaar voor promotie / degradatie als een dispensatiejaar. Dit betekent dus dat het
desbetreffende jaar niet meetelt.
Voorstel 4.)
Wijziging Algemene tentoonstellingsbepalingen en reglementen van de NGC-DBS.
Subreglement 2 van artikel 25 van het Huishoudelijk reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 10.
Overtredingen:
Wanneer tijdens de tentoonstelling door het bestuur wordt geconstateerd dat een lid of
partnership van de NGC-DBS zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van een van
de eerder genoemde artikelen, worden de volgende sancties toegepast:
- De reeds behaalde promotiepunten worden geschrapt, zodat een beginner terug gezet wordt
naar (0) nul punten in het promotie/degradatiesysteem.
- Bevindt men zich reeds een hogere kwekersklasse dan wordt men tevens een klasse terug
geplaatst in het promotie/degradatiesysteem.
- Men wordt uitgesloten van deelname aan alle NGC-DBS shows in het lopende en komende
jaar, dus zowel van regionale als nationale shows onder de vlag van de NGC-DBS.
- Zowel binnenlandse als buitenlandse organisaties op het gebied van de Grasparkietenhobby,
waaronder de W.B.O., zullen door ons geïnformeerd worden betreffende deze sancties.
- 3 - NGC-DBS A.L.V. 2013.

Wijzigen in:
- Wanneer tijdens de tentoonstelling door het bestuur wordt geconstateerd dat een lid of
partnership van de NGC-DBS zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van een van
de eerder genoemde artikelen, worden de volgende sancties toegepast:
- Tijdens de show waarop de fraude plaatsvindt wordt de gehele inzending gediskwalificeerd.
- Men wordt op -30 promotiepunten gezet, dit ongeacht de hoogte van het actuele puntensaldo.
Men krijgt dus een negatief promotiepuntensaldo.
- Men blijft in de zelfde kwekersklasse als waarin men zich bij aanvang van de show bevond en men
moet in deze klasse de punten behalen die nodig zijn om degradatie te voorkomen.
- Men wordt uitgesloten van deelname aan alle NGC-DBS shows in het lopende en komende jaar, dus
zowel van regionale als van nationale shows onder de vlag van de NGC-DBS.
- Indien er een tweede keer fraude geconstateerd wordt, volgt onherroepelijk royement.
- Indien het een partnership betreft, geldt de maatregel voor alle leden van het partnership en blijft
gelden voor elk lid, ook wanneer het partnership ontbonden wordt binnen de termijn waarin de
maatregel van kracht is.
- Vanaf het derde jaar start de driejaarscyclus weer waarin minimaal 60 punten (nl. de reguliere 30
punten èn het strafsaldo van -30 punten) behaald moeten worden om degradatie te voorkomen.
Motivatie:
Iedereen wordt even zwaar gestraft, ongeacht de klasse waarin men zich bevindt.
Wanneer de speler in zijn eigen klasse blijft, moet hij zich vanaf het derde jaar in zijn eigen klasse
bewijzen en benadeelt hij geen spelers in een lagere klasse.
Men heeft de mogelijkheid om zich in de oorspronkelijke klasse te handhaven door vanaf het derde
jaar 60 punten te halen tijdens de Clubshow.
Uitgangspunt is, dat de kwaliteit van de vogels hoort bij de kwekersklasse waar de speler in uitkwam,
die kwaliteit is door de fraude niet veranderd.
In een partnership is iedere partner verantwoordelijk voor de inzending van het gehele partnership.
Lid van partnership?
Het hele partnership bestraffen.
Anders gaat de rest vrolijk door en merkt het lid dat fraude pleegde er niets van, men kan het zelfs
samen afspreken.
Er wordt geen termijn vastgesteld voor een tweede constatering van fraude.
Nog eens in schema:
1ste jaar, fraude, -30 punten, in zelfde klasse blijven.
2de jaar, niet inzenden.
Vanaf het 3de jaar, weer inzenden, men moet in 3 jaar minstens 60 punten halen om niet te degraderen.
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Voorstel 5.) Wijziging Algemene tentoonstellingsbepalingen en reglementen van de NGC-DBS,
Subreglement 2 van artikel 25 van het Huish. reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 16.
Een kweker welke geheel uit de hobby stapt en gedurende een periode van ten minste drie jaar
geen vogels meer tentoonstelt of kweekt, mag indien hij weer terugkeert in de vereniging
toestemming vragen om in een lagere status opnieuw te beginnen.
Wijzigen in:
Een kweker, die zijn lidmaatschap heeft opgezegd en na drie jaar weer lid wil worden mag schriftelijk
toestemming vragen om één status lager in te stappen dan de status die hij/zij had toen hij/zij de
vereniging verliet. Elke 3 jaar dat iemand geen lid was, betekent 1 stap verder terug in kwekerstatus.
Voorstel 6.) Wijziging Promotie/Degradatiesysteem van de NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 16.
Een kweker, die uit de hobby stapt en gedurende drie jaar geen vogels meer tentoonstelt of kweekt,
mag indien hij weer terugkeert in de vereniging schriftelijk toestemming vragen om een status lager in
te stappen als de status die hij/zij had toen hij/zij de vereniging verliet.
Wijzigen in:
SUBARTIKEL 16.
Een kweker, die zijn lidmaatschap heeft opgezegd en na drie jaar weer lid wil worden mag schriftelijk
toestemming vragen om één status lager in te stappen dan de status die hij/zij had toen hij/zij de
vereniging verliet. Elke 3 jaar dat iemand geen lid was, betekent 1 stap verder terug in kwekerstatus.
Voorstel 7.) Wijziging Promotie/Degradatiesysteem van de NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 2.
Elk nieuw lid wordt in principe ingedeeld bij de Beginners.
Een nieuw lid kan, bij aanmelding, ook zijn/haar status van een andere vereniging meenemen. Mits
wordt aangetoond dat men daar een hogere status heeft en deze gedurende drie jaar heeft bewezen.
Wijzigen in:
SUBARTIKEL 2.
Elk nieuw lid wordt in principe ingedeeld bij de Beginners.
Een nieuw lid kan bij aanmelding ook zijn/haar status van een andere vereniging meenemen. Mits
wordt aangetoond dat men daar een hogere status heeft en deze gedurende de drie afgelopen jaren op
de nationale show van deze vereniging elk jaar heeft bewezen.
Motivatie bij de voorstellen 5 en 6 en 7:
Het algemene uitgangspunt is: - SUBARTIKEL 2.
“ Elk nieuw lid wordt in principe ingedeeld bij de Beginners”
Handhaven van de waarde van onze kwekerstatussen; het moet moeite kosten om deze te verwerven.
Er zijn in de praktijk drie mogelijke situaties,
- Iemand die echt voor het eerst lid wordt is beginner.
- Iemand die al lid geweest is en na een stop opnieuw begint, dan geldt artikel 16.
- Iemand die al kweekt en lid is bij een andere bond moet zijn status bewijzen.
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