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Artikel 1. (Bruin gevederde vogels) 
1) Het is niet toegestaan op wedstrijddagen zich met bruin gevederde vogel in het open veld of 

nabij de wedstrijdringen te bevinden. 
2) De mogelijkheid bestaat echter wel om deze bruin gevederde vogels na wedstrijden, niet 

hinderlijk aan de boszijde van het veld te trotten, tenzij de overige leden hier bezwaar op 
maken. 

3) Tijdens trainingsdagen is het toegestaan bijna zwart gevederde vogels (tigri-man), op gepaste 
afstand te trotten. 

 
 
Artikel 2. (Vogels op autodak en trotten van vogels) 
1) Het is niet toegestaan om op wedstrijddagen op het veld een vogel op een autodak te 

plaatsen. 
2) Het is niet toegestaan om op wedstrijddagen een vogel naast de auto van een andere 

wedstrijddeelnemer te trotten. 
 
 
Artikel 3. (Prikken) 
1) Het is alleen toegestaan vogels in of achter een auto te prikken. Niet zichtbaar voor het 

wedstrijdgedeelte van het veld. 
 
 
Artikel 4. (Kracht termen) 
1) Het is niet toegestaan op het veld uit te schelden, te vloeken en/of krachtige termen te 

gebruiken. 
2) Bij overtreding van artikel 4, lid 1, kan het dagelijks bestuur de sanctie van schorsing voor de 

rest van het seizoen opleggen en/of een geschillencommissie voor advies vragen. Hierna zal 
het Reglement Geschillen Commissie van kracht zijn. 

 
 
Artikel 5. (Parkeren) 
1) Parkeren geschiedt op aanwijzing van het dagelijks bestuur en/of wedstrijdcommissie 
 
 
Artikel 6. (Contributie) 
1) Alle leden van de vereniging dienen hun contributie voor 01 juli van het lopende jaar te 

hebben betaald. 
2) Bij overtreding van artikel 6, lid 1 zal er een boete worden opgelegd van € 5, -- boven op het 

contributiebedrag 
 
 
Artikel 7. (Wedplaats) 
1) Wedstrijdringen dienen te worden geplaatst aan de lange zijde (evenwijdig aan de sloot) van 

het veld. 
 
 
Artikel 8. (Schoonhouden veld) 
1) Men is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het veld. Dit houdt in dat een ieder zijn/ 

haar vuil/ afval in de daarvoor bestemde vuilcontainers dient te deponeren of mee te nemen. 
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Artikel 9. (Sociaal beroep) 
1) Een sociaal beroep wordt gedaan elke lid van vogel vereniging RingMasters Amsterdam 
2) Bij constatering van onregelmatigheden dient men het dagelijks bestuur te verwittigen. 
3) Een ieder word vriendelijk verzocht gepaste afstand te houden van 1,5 meter (Social-

distancing) 
 
 
Artikel 10. (Aanpassingen) 
1) Het dagelijkse bestuur behoudt zich het recht ten alle tijde dit huishoudelijke reglement aan te 

passen.  
 
 
Artikel 11. (Verdeeldheid) 
1) Een lid die verdeeldheid zaait binnen de vereniging, dan zal ter verantwoording worden 

geroepen door het DB en/of de Geschillen Commissie. 
2) Bij herhaling zal er een sanctie worden opgelegd. Indien dit nog steeds niet tot het gewenste 

gedrag leidt zal er een schorsing volgen van deelname van activiteiten van de vereniging voor 
het gehele jaar. 

 
 

Artikel 12. (Sanctie bepalingen) 
1) Op overtredingen van regelementen worden de sanctie in de vorm van geldboetes opgelegd 

ten hoogte van het contributiebedrag. 
2) Bij herhaling kan des betreffend lid worden uitgesloten van deelname van activiteiten van 

betreffend jaar. 
 
 
Artikel 13. (Slot bepalingen) 
1) In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het Dagelijkse Bestuur van de vereniging 

in overleg met de geschillen- en/of wedstrijd commissie. 

 

 
 
 


