MAATSCHAPPIJ “DE TABAKVINK” APPELTERRE-EICHEM
Aanvullend reglement van inwendige orde
De maatschappij "De Tabakvink" te Appelterre-Eichem werd gesticht in 1984 buiten alle
politiek, met als doel :


prijskampen in te richten



de sport met ziende vinken aan te moedigen



de leden een eerlijk en deftig vermaak te bezorgen

De maatschappij is aangesloten bij de AVIBO onder stamnummer 539.

Algemene reglementen van inwendige orde
1. De maatschappij omvat : bestuursleden, ereleden, spelende leden en steunende leden.
2. De maatschappij kan niet ontbonden worden zolang er negen leden deel van uitmaken.
3. Indien er minder dan negen leden overblijven, hebben deze het recht de maatschappij te
herinrichten. Indien dit niet gebeurd zal het kasboek ter inzage aan de Raad van
Bestuur AVIBO ter inzage overgemaakt worden. Na controle zal het batig saldo, mits
akkoord van de Raad van Bestuur, overgemaakt worden aan een goed doel.
4. Indien er minder dan negen leden overblijven, kan de maatschappij op advies van de
gewestraad, en de beslissing van de beheerraad ontbonden worden.
5. Het bestuur omvat : Erevoorzitter, Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris,
Schatbewaarder, afgevaardigde en bestuursleden.
6. Het bestuur moet jaarlijks herkozen worden. Uittredende bestuursleden zijn
herverkiesbaar. Het bestuur kiest de schrijver van de maatschappij.
7. Zowel ontslagnemende- als kandidaat bestuursleden moeten dit schriftelijk laten weten
aan de voorzitter.
8. Alle bestuursleden moeten zich volledig inzetten voor het welzijn van de maatschappij.
9. Minstens 10 leden van de maatschappij (bestuur verplicht) zijn verplicht gans het jaar
geabonneerd te zijn op het A.VI.BO blad.
10. Als Ereleden worden aanzien de personen die de maatschappij geldelijk steunen met een
minimum jaarlijkse bijdrage door het bestuur vast te leggen. (50 euro.)
11. De ereleden hebben toegang tot alle vergaderingen der maatschappij.
12. Het bestuur is verplicht een bijzondere algemene vergadering in de maand november te
houden. Hierop zullen volgende punten geregeld worden :
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de financiële toestand van de maatschappij
de boekhouding voorgelegd ter inzage
het bestuur herkozen
lokaal wordt aangeduid.
13. Alle vergaderingen worden aangekondigd en van verslag kennis gegeven in het A.VI.BO
blad. De schrijver zal aan iedereen een uitnodiging sturen.
14. Het is ten strengste verboden voor, tijdens of na de vergadering in het lokaal politiek te
voeren.
15. Alle voorstellen moeten minstens de helft der stemmen plus één bekomen om
aangenomen te worden. Bij gelijkheid van stemmen geeft de voorzitter de doorslag.
16. Om van lokaal te veranderen moet een geheime vergadering gehouden worden in een
neutraal lokaal en waarop 1/2 der aangesloten leden aanwezig zijn.
17. De lokaalhouder heeft tot plicht het materiaal der maatschappij te verzorgen en te
bewaren en een muurwand met aansluitend bord in het lokaal te vrijwaren.
18. Hij is tevens verplicht een abonnement op het A.VI.BO blad te nemen en de weekbladen
ter beschikking te houden van de leden en bestuur.
19. Men kan maar spelend lid zijn in één maatschappij met tenminste één speellidkaart en
verder voor ieder gezette vogel een afzonderlijke speellidkaart voorzien van een
ringnummer.
20. De leden mogen gaan spelen bij alle A.VI.BO maatschappijen met gelijke rechten zowel
op prijs als op inleg. Zij moeten steeds in het bezit zijn van een groene of rode
steekkaart (vervoerbewijs).
21. Alle wedstrijden van de maatschappij de TABAKVINK worden gespeeld in het lokaal of
bijlokalen, welke bepaald worden bij het begin van het seizoen.
22. Het is niet verboden bij door AVIBO erkende nevenverenigingen te gaan spelen.
23. Alle zettingen vallen onder strikte toepassing van het A.VI.BO reglement
24. Leden die schulden hebben in een maatschappij moeten die eerst vereffenen alvorens in
een andere maatschappij te kunnen aanvaard te worden.
25. Alle leden die zes maand lid zijn van de maatschappij hebben stemrecht. Zij moeten
bovendien 15 jaar oud zijn.
26. Om toe te treden tot het bestuur moet men één jaar spelend lid zijn van de
maatschappij en de ouderdom van 16 jaar bereikt hebben.
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27. Een speelkalender van elke bij het gewest aangesloten maatschappij dient voor de
aanvang van het seizoen aan de gewestleider te worden overhandigd.
28. De ingevulde speellidkaarten in aanmerking komende voor het jaarlijkse klassement
moeten door de afgevaardigde van de maatschappij overgemaakt worden aan de
gewestleider voor 1 september van elk jaar.
29. Alleen de op de speellidkaarten ingevulde uitslagen worden gecontroleerd en in
aanmerking genomen voor de klassementen van ronde- en ritprijzen. Alleen de
speellidkaarten met tenminste 10 rittenuitslagen van tenminste 300 liedjes en meer
bepaald op de hiervoor aangeduide ritten komen in aanmerking.
30. Zettingen waarvan de aankondigingen of uitslagen niet verschenen in het A.VI.BO blad
tellen niet voor de ronde- of ritprijzen.
31. Bekers of trofeeën toegekend voor meeste aantal vogels eigen maatschappij altijd
uitgesloten.
32. Verantwoordelijke commissarissen dienen bij elke zetting een op de linkermouw
bevestigde herkenningsband te dragen.
33. Buitenspelers dienen aanwezig te zijn voor het ontvangen van hun geldprijs, trofee,
bloemen of eventuele naturaprijs. Uitzonderingen dienen vooraf aan het bestuur te
worden aangevraagd.
34. Alle berichten bestemd voor opname in het A.VI.BO blad moeten de stempel der
maatschappij en ondertekend worden door een verantwoordelijk bestuurslid.
35. Alle bijzondere gevallen niet voorzien in het reglement zullen behandeld worden door
het bestuur. Bij discussies zal het gewestbestuur geraadpleegd worden.
36. Alle materiaal en benodigdheden zijn eigendom der maatschappij, geen enkel persoon kan
op iets een eigendomsrecht laten gelden.
37. Bij overlijden van een spelend lid der maatschappij zal een kroon worden gekocht door
het bestuur der maatschappij, met het geld uit de kas ter zijner nagedachtenis (ong.50
euro.).
38. Dit reglement van inwendige orde geldt eenzijdig voor alle aangesloten maatschappijen
van A.VI.BO.
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SPEELREGLEMENT
1. Het is verboden gedurende de inschrijving vogels in het lokaal binnen te brengen,
uitgezonderd voor de schrijvers.
2. Tussen het sein die het begin geeft van een wedstrijd en het sein die het eind geeft van
een wedstrijd, mag er geen enkele vinkenkooi meer aangeraakt worden.
3. Inschrijvingen tot 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.
4. De speler die zijn vogel voor het half uur verlaat, zonder toestemming van de eigenaar,
zal door het bestuur bestraft worden.
5. De speler die na het half uur de te tekenen vogel verlaat, mits toestemming van de
eigenaar dient eerst de opgetekende liedjes op de regel te schrappen.(zie
speelreglement A.V.I.B.O. blz.39)
6. Hij die tijdens een zetting niet voor zijn te tekenen vogel is, kan een sanctie oplopen.
7. De afstand tussen kooi en tekenaar moet 1,20 m bedragen met uitzondering voor
laagzangers (op voorhand aan te duiden) waarvoor de afstand 0,60 m mag zijn.
8. De liefhebbers dienen algemene stilte te behouden gedurende de wedstrijd.
9. Klachten tot vijf minuten na de afroep van de uitslag.
10. Bij het begin van het seizoen werd de inleg bepaald op 1.5 euro, t.t.z. inleg 0.75 euro. bloemen 0.75 euro . - prijs 1.5 euro
11. De kooi die elke rit van het koningschap wordt verspeeld, zal toegekend worden op basis
van lottrekking op het regelnummer met dien verstande dat elke liefhebber slechts 1
kooi per seizoen kan winnen. De kooien zullen uitgereikt worden op de huldiging van
Koningen en Kampioenen.
12. Het lidgeld wordt bepaald op 10 euro
13. De eerste vogel wordt toegewezen aan de lokaalbaas of een bestuurslid.
14. De laatste (of eerste) plaats in de reke is voor de inschrijver belast met controle.
15. Komen niet in aanmerking voor het koningschap of kampioenschap : vogels welke
gedurende het seizoen van eigenaar veranderen. Eventuele mutaties in het gewest zullen
aan de betrokken maatschappij worden medegedeeld.
16. Bij eventuele betwisting aangaande wedstrijden zal de beslissing door het bestuur
genomen, aan de spelers in kwestie meegedeeld worden. Hierna is geen verhaal meer
mogelijk.
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17. De zangen behaald op de kampioenschappen tellen mede in eigen maatschappij voor de
titels van het koningschap.
18. De zangen behaald door de vogels van de zangkeurder op een keurzetting tellen mee in
eigen maatschappij.

N.B. DIT REGLEMENT IS JAARLIJKS VATBAAR VOOR
HERZIENINGEN.
Te verspelen titels
Ieder seizoen wordt onder de spelende leden verspeeld :

A.

KONINGSSCHAP
1 - REEKS ASSEN
2 - REEKS PROMOTIE

B.

KAMPIOENSCHAP
1 - REEKS ASSEN
2 - REEKS PROMOTIE

C.

AVOND KAMPIOENSCHAP
1 - REEKS ASSEN

D KONING DAMES
E. LAUREAAT MEESTE PRIJZEN
F. DE RODE LANTAARN
Belangrijk
De liefhebber die achtereenvolgens driemaal koning wordt, wordt keizer der maatschappij.
Indien éénzelfde vogel kampioen en koning speelt, in hetzelfde jaar, wordt hij tot koning
uitgeroepen.

A. KONINGSCHAP
A.1 - KONING ASSEN
Wordt Koning in de maatschappij de vogel die het hoogst aantal liedjes gezongen
heeft op 10 van de 14 aangekondigde zettingen die doorgaan op zondag.
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De Koning krijgt een naturaprijs. + 1 diploma + 1 bloemstuk.
Er zal eveneens een naturaprijs overhandigd worden op de kampioenenviering, in
volgorde van het aantal liedjes gezongen op de 10 van de 14 aangekondigde
zettingen tellen voor het koningschap. Men is verplicht van 10 ritten te spelen met
een en dezelfde vogel.

A.2 - KONING PROMOTIE
De vogel die op 10 van de 12 gespeelde ritten het hoogst aantal punten verzamelt.
Te verdienen punten per rit :
1stepromotie - 10 punten

6de promotie - 5 punten

2de promotie - 9 punten

7de promotie - 4 punten

3de promotie - 8 punten

8ste promotie - 3 punten

4de promotie - 7 punten

9de promotie - 2 punten

5de promotie – 6 punten

10de promotie - 1 punt

De Promotiekampioen krijgt naturaprijs + 1 diploma + 1 bloemstuk.

B. KAMPIOENSCHAP
B.1 - KAMPIOEN ASSEN
Wordt Kampioen van de maatschappij, de vogels die het hoogst aantal liedjes
gezongen heeft op 3 van de 5 aangekondigde zettingen op zondagvoormiddag
in eigen maatschappij
De zettingen moeten echter op voorhand aangekondigd worden als zijnde een
zetting voor het kampioenschap.
Ingeval deze vogel ook Koning wordt gaat de titel over naar de 2de vogel van
het klassement. Men is verplicht van 3 ritten te spelen met een en dezelfde
vogel.
De Kampioen krijgt een naturaprijs. + 1 diploma + 1 bloemstuk.

B.2 - KAMPIOEN PROMOTIE
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Vogel die op de 3 van de 5 tellende ritten voor het kampioenschap het meest
aantal punten verzamelt, wordt Promotiekampioen.
Te verdienen punten per rit :

1stepromotie - 10 punten

6de promotie - 5 punten

2de promotie - 9 punten

7de promotie - 4 punten

3de promotie - 8 punten

8ste promotie - 3 punten

4de promotie - 7 punten

9de promotie - 2 punten

5de promotie – 6 punten

10de promotie - 1 punt

Men is verplicht van 3 ritten te spelen met een en dezelfde vogel.
De Promotiekampioen krijgt een naturaprijs. + 1 diploma + 1 bloemstuk.

C. AVONDKAMPIOENSCHAP
KAMPIOEN AVONDZETTINGEN ASSEN
De vogel die in het totaal het hoogst aantal liedjes zingt op 5 van de 7
avondzettingen in eigen maatschappij.
Deze zettingen dienen echter op voorhand aangekondigd te worden als zijnde
een zetting voor Avondkampioen.
De Avondkampioen reeks Assen krijgt een naturaprijs + 1 diploma + 1
bloemstuk..
Er zal eveneens een naturaprijs overhandigd worden op de
kampioenenviering, in volgorde van het aantal behaalde liedjes, gezongen op
de 5 van de 7 wedstrijden avondkampioen. Om in aanmerking te komen dient
men de 5 ritten te hebben gespeeld met een en dezelfde vogel.

D. KONING DAMES
Wordt koning dames in de maatschappij de vogel die het hoogst aantal
liedjes gezongen heeft op 10 van de 14 zettingen die doorgaan op Zondag.
Om aanspraak te maken voor deze titel dient de dame zelf te spelen. Men is
verplicht van 10 ritten te spelen met een en dezelfde vogel.
De koning dames krijgt naturaprijs + 1 diploma + 1 bloemstuk.
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E. LAUREAAT MEESTE PRIJZEN
Wie op een zelfde speelseizoen het hoogst aantal prijzen speelt, in eigen
maatschappij, is Laureaat Meeste Prijzen. (alle wedstrijden vermeld op de
speelkalender komen in aanmerking).
De laureaat Meeste Prijzen krijgt een naturaprijs + 1 diploma + 1 bloemstuk .

F. RODE LANTAARN
De vogel die op 10 van de 14 gespeelde ritten het minst aantal liedjes
gezongen heeft ontvangt de rode lantaarn. (de nul zangen tellen mee). Men is
verplicht van 10 ritten te spelen met een en dezelfde vogel.

De leden, niet aanwezig op de huldiging der kampioenen en
laureaten, ontvangen hun trofee, bloemstuk, naturaprijs en
eventuele gewonnen vinkenkooi tijdens het speelseizoen niet. Van
deze regel wordt enkel afgeweken in uitzonderlijke omstandigheden
en na het bestuur ervan op de hoogte gebracht te hebben.

Het bestuur.

opgemaakt september 2015
Vinkenmaatschappij DE TABAKVINK
9400 Appelterre
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