Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering
van de NGC-DBS 20-03-2014.
Voorstellen Hoofdbestuur.
Voorstel 1.) Wijziging Huishoudelijk reglement Nederlandse Grasparkieten Club –
Dutch Budgerigar Society (NGC-DBS).
Bestaand artikel:
ARTIKEL 4.
Verenigingsstructuur:
Lid k. Elk rayon mag jaarlijks een Babyshow en een Rayonshow organiseren. Rayons mogen hun shows
combineren. Ter bescherming van de landelijke shows dienen de Rayon Babyshows uiterlijk 14
dagen vóór de landelijke Club Babyshow plaats te vinden. Over de data dienen de rayons ruim te
voren overleg te plegen met het hoofdbestuur. Er dient bij de shows uniformiteit te zijn in
inschrijfformulieren; kooikaartjes; draaiboek en organisatie. Dit alles ter bevordering van de
herkenbaarheid van de NGC-DBS shows. In principe zijn rayonshows open shows, tenzij de
rayonsleden anders beslissen.
Wijzigen in:
ARTIKEL 4.
Verenigingsstructuur:
Lid k. Elk rayon mag jaarlijks een Babyshow en een Rayonshow organiseren. Rayons mogen hun
shows combineren. Ter bescherming van de landelijke shows dienen de Baby-/Rayonshows
uiterlijk 14 dagen vóór de landelijke Baby-/Clubshow plaats te vinden. Over de data dienen de
rayons ruim te voren overleg te plegen met het hoofdbestuur. Er dient bij de shows uniformiteit te
zijn in inschrijfformulieren, kooikaartjes, draaiboek en organisatie. Dit alles ter bevordering van de
herkenbaarheid van de NGC-DBS shows. In principe zijn rayonshows open shows, tenzij de
rayonsleden anders beslissen.

Voorstel 2.) Wijziging Promotie-/Degradatiesysteem van de NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 9.
De volledige waardering voor plaatsing, zoals in punt 8 vernoemd, vindt alleen plaats als er sprake is van
een volle klasse.
D.w.z. een klasse van minimaal zeven aanwezige vogels. Indien er sprake is van een niet volle klasse dan
wordt het aantal vogels dat minder aanwezig is dan zeven verminderd op de vernoemde waardering. Zoals in
punt 8 omschreven.
Voorbeeld: een klasse met drie vogels. Dit betekent dat er vier vogels te weinig zijn voor een volle klasse.
Waardering is als volgt: 1e (7-4) = 3 punten, 2e (6-4) = 2 punten, 3e (5-4) = 1 punt.
Echter mocht een eerst geplaatste vogel hoofdgroepwinnaar worden, dan wel een kampioenschap behalen,
dan krijgt de vogel alsnog het volledige aantal plaatsingspunten toegekend. Dus zeven in plaats van 3. De
punten van de overige vogels in de klasse waaruit de winnaar komt, blijven ongewijzigd.
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Wijzigen in:
SUBARTIKEL 9.
De volledige waardering voor plaatsing, zoals in punt 8 vernoemd, vindt alleen plaats als er sprake is van
een volle klasse, d.w.z. een klasse van minimaal zeven aanwezige vogels, die bovendien door minimaal twee
inzenders moeten zijn ingebracht. Indien er sprake is van een volle klasse, die ingebracht is door één
inzender, dan gelden voor de puntentelling de drie hoogst gewaardeerde vogels. Indien er sprake is van een
niet volle klasse dan wordt het aantal vogels dat minder aanwezig is dan zeven verminderd op de vernoemde
waardering zoals in punt 8 omschreven.
Voorbeeld: een klasse met drie vogels. Dit betekent dat er vier vogels te weinig zijn voor een volle klasse.
Waardering is dan als volgt: 1e (7-4) = 3 punten, 2e (6-4) = 2 punten, 3e (5-4) = 1 punt. Echter mocht een
eerst geplaatste vogel hoofdgroepwinnaar worden, dan wel een kampioenschap behalen, dan krijgt de vogel
alsnog het volledige aantal plaatsingspunten toegekend. Dus zeven in plaats van drie. De punten van de
overige vogels in de klasse waaruit de winnaar komt, blijven ongewijzigd.

Voorstel 3.) Wijziging Promotie-/Degradatiesysteem van de NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 11.
Om te promoveren naar een hogere klasse moet men 84 punten hebben gehaald. Deze 84 punten zijn herleid
aan de hand van het aantal punten voor een eerstgeplaatste. (Men zou kunnen zeggen dat men 12 eerste
plaatsen moet behalen voor promotie, 12 x 7 = 84.)
De duur dat men in een kwekersklasse verblijft, is afhankelijk van het tijdstip waarop men de 84 punten
heeft bereikt.
Wijzigen in:
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.

Voorstel 4.) Wijziging Promotie-/Degradatiesysteem van de NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 12.
De punten die men behaalt op de laatste vijf shows tellen steeds mee in het statusoverzicht. Na de vijfde show
vervallen de punten die vergaard zijn op de eerste show. Vervolgens tellen de punten die vergaard zijn op de
eerstvolgende show.
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Wijzigen in:
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.

Voorstel 5.) Wijziging Promotie-/Degradatiesysteem van de NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 13.
Degradatie is van toepassing wanneer een inzender in een tijdsbestek van drie jaar minder dan 30 punten
heeft vergaard. Degradatie is steeds naar de eerst lagere klasse. Men begint in de klasse weer op nul punten.
Wijzigen in:
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.
In aansluiting op de voorliggende voorstellen m.b.t. de wijziging van het Promotie-/Degradatiereglement,
legt het Hoofdbestuur het volgende voorstel voor aan de Algemene Ledenvergadering:

Voorstel 6.) Wijziging Promotie-/Degradatiesysteem van de NGC-DBS.
Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.
Bestaand artikel:
SUBARTIKEL 2 vermeldt het volgende:
“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.”  
Voorstel:
Het Hoofdbestuur stelt voor om in 2014 een  eenmalig  “Generaal  Pardon”  toe  te  passen  t.a.v.  de  bestaande  
leden (01-01-2014) van het Rayon VGC om hun status in het Promotie-/Degradatiesysteem van de NGCDBS in overeenstemming te brengen met hun status bij de BGC. Echter wel onder toepassing van
bovengenoemd subartikel 2.
Zij die hiervan gebruik wensen te maken hebben tot 1 juli 2014 de gelegenheid om dit schriftelijk kenbaar te
maken aan het Hoofdbestuur van de NGC-DBS. Dit schriftelijk verzoek dient vergezeld te gaan van de
bijbehorende bewijsstukken.
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Voorstellen leden: Rayon P.C. Drechtstreek diende het volgende voorstel in:
Zuidland, 20 januari 2014.
Betreft: lid van verdienste Armand Swaegers
Geacht bestuur,
Namens de leden en het bestuur van de P.C. Drechtstreek zouden wij de heer A. Swaegers willen voordragen
als lid van verdienste.
Armand is bij de meeste grasparkietenliefhebbers geen onbekende en loopt al heel wat jaartjes mee.
Hij is een zeer fanatiek gedreven man die, hoewel dit de laatste jaren door privéomstandigheden niet altijd
meer gaat, steevast de clubavonden van de P.C. Drechtstreek bezocht.
Op de shows van de NGC, P.C. Drechtstreek en VGC is hij doorgaans altijd aanwezig.
Als kweker heeft hij met zijn vogels vele prijzen gewonnen. Hij is zelfs ooit wereldkampioen geweest.
Op dit gebied heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend.
Vele kwekers zijn bij hem op bezoek geweest. In de jaren 70, 80 en 90 was hij een begrip in de
grasparkietensport.
Menig kweker heeft bij hem vogels weggehaald om bepaalde eigenschappen in hun eigen lijn te kunnen
verbeteren of om er een complete bloedlijn mee op te zetten.
Hij is al jaren keurmeester. Ontelbare keuringen zijn door hem verricht.
Tot op heden is hij nog steeds actief als keurmeester.
Kortom Armand heeft zich als fervent liefhebber van de grasparkiet op verscheidene punten ruimschoots
bewezen.
Wij, als P.C. Drechtstreek, vinden dan ook dat hij deze waardering verdiend heeft.
Namens de P.C. Drechtstreek,
Richard van Rij
Secretaris P.C. Drechtstreek.
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