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Inkorfcentra 2020 

 
Bijgevoegd het overzicht van de ophaalroutes zoals die in 2020 gehanteerd zullen worden op 
alle vluchten m.u.v. de marathon.  
Voor verenigingen gelden wel de volgende regels m.b.t. het behouden van een 
inkorfcentrum op een vluchtonderdeel. 
 

• Alle verenigingen komen in aanmerking voor een inkorfcentrum op alle 
vluchtonderdelen m.u.v. de marathonvluchten 

• Er dienen tenminste 8 deelnemers te zijn voor elk concours 

• Indien er slechts 6 of 7 deelnemers zijn aan een concours volgt er een waarschuwing 
dat bij een volgende inkorving er wel 8 deelnemers dienen te zijn. Mocht dit aantal 
bij een volgende inkorving wederom niet gehaald worden, dan vervalt het recht op 
een inkorfcentrum voor dat vluchtonderdeel voor de rest van het seizoen. 

• Indien er 5 of minder deelnemers zijn, vervalt het recht op een inkorfcentrum voor 
dat vluchtonderdeel per direct. 

• Voor sectorale en nationale vluchten is het niet halen van het aantal van 8 
deelnemers reden om per direct niet meer in aanmerking te komen voor een 
inkorfcentrum op het betreffende vluchtonderdeel. LET OP ! Dit geldt ook voor de 
marathonvluchten ! 

 
De 19 verenigingen in Zeeland voldoen allemaal aan de norm van 15 aangesloten leden en 
daarom wordt aan alle verenigingen het inkorfrecht toegekend. In een aantal verenigingen 
zal het in de loop van het seizoen lastig worden om te blijven voldoen aan het aantal van 8 
deelnemers, de oproep is dan ook om tijdig samenwerking te zoeken met 
zusterverenigingen om een inkorfcentrum in de regio te behouden. Beter 1 inkorfcentrum 
met 10 deelnemers, dan 2 verenigingen die met elk 5 deelnemers geen inkorfcentrum meer 
krijgen. Als verenigingen gaan samenwerken, dan graag een berichtje aan de 
afdelingssecretaris zodat deze de vervoerder kan inlichten voor aanpassing van de 
ophaalroute. 
 
Wanneer nodig kan er een oproep worden gedaan aan de afdeling voor hulp bij de 
samenwerking, maar het blijft in eerste instantie een zaak van de verenigingen om samen te 
gaan werken. 
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