Brakpan duiwe klub bied aan:

VERRE OOSRAND JONGDUIF VEILING
WANNEER: DINSDAG 24 SEPTEMBER 2019
(Erfenis dag)
HOE LAAT?: Inskrywings vanaf 09:00. Veiling begin om 11:00
WAAR?: Brakpan Klubhuis, Boundary street, Brakpan
(Google maps - Brakpan Pigeon Club, Brakpan)

Meer Info?: Frik Smit – 071 481 2438
Hoe werk dit?: Bring 'n cooler box met ietsie te drink en kom
braai saam. Braaipakke te koop. Vure en bykosse sal verskaf
word.
Reels:
1. Jongduif veiling – 2019 duifies wat nog inbreekbaar is mag op veiling geplaas word. Indien jy
nie 'n duifie het wat oud genoeg gaan wees nie, mag jy 'n ring plaas.
2. Die veiling is oop vir enige skenkers en kopers. LET WEL DAT DIE DUIWE SLEGS IN GPU
KLUBS IN DIE VERRE OOSRAND AFDELING MOET VLIEG (punt 8).
3. Daar sal vir 10 prysgeld posisies deelgeneem word vanaf Richmond (datum sal bevestig
word)
4. Die 10 plekke se prysgeld word as volg verdeel:
1ste = 25%, 2de = 15%, 3de = 10%
4de = 8%, 5de = 8%, 6de = 8%
7de = 7%, 8ste = 7%
9de = 6%, 10de = 6%
5. Die prysgeld % in punt 4 word verdeel tussen skenker/koper/afrigter in die volgende
verhoudings:
Skenker van verre oosrand divisie:
20% skenker/60% koper/20% afrigter
Skenker nie van verre oosrand divisie: 30% skenker/50% koper/20% afrigter
Prysgeld voorbeeld:
Omset = R75 000. Prysgeld allokasie = R63 750.
1ste = R15 937.50 (R3 187.50 skenker / R9 562.50 koper / R3 187.50 afrigter)
2de = R9 562.50 (R1 912.50 skenker / R5 737.50 koper / R1 912.50 afrigter)
ens.
8. Duiwe moet in die verre oosrand afdeling gevlieg word deur 'n lid wat aan GPU wedvlugte
deelneem.
9. Skenkers moet bereid wees om die duif ook af te rig indien iemand anders dit sou koop. Daar
is egter geen verpligting op die koper om die duif by die skenker te plaas nie. Sien punt 8 en
10.
10. Kopers moet self met afrigters reel om duiwe namens hulle te vlieg indien die koper van
buite die divisie is.
11. Betaling van duiwe moet geskied twee weke voor die wedvlug. Kopers sal aanspreeklik
gehou word vir betaling en onder geen omstandighede kwytgeskeld word van hulle verpligting
nie. Indien 'n koper versuim om betyds te betaal sal die duif uit die wedvlug gedwiskwalifiseer
word en die bedrag van die omset afgetrek word.

