
Lidmaatschap te OPLINTER: hoklijsten van Oplinter betalen GEEN sportief lidgeld!!! 

De hoklijstleden van Oplinter zijn automatisch lid. De anderen betalen een sportief lidgeld 

van 15 € op de snelheid en 15 €  als HAFO lid Oplinter. Koop je 

beide lidkaarten: dan krijg je een reductie van 5 € en betaal je 25 € 

in het lokaal van Oplinter. De voordelen gelden vanaf betaling van 

het lidgeld. Om deel te nemen aan gratis criteria of andere 

voordelen dient u in regel te zijn met het lidmaatschap voor de 

eerste vlucht van de desbetreffende maand. Om deel te nemen aan de kampioenschappen 

moet uw lidgeld betaald zijn ten laatste op 31 juli 2020.  

Betalingen  Wat kan u al doen? Spijs je persoonlijke rekening bij onze maatschappij zodat 

wij alle onkosten voor u op een vlotte manier kunnen 

verwerken. Wij aanvaarden geen cash geld of betalen geen 

cash geld meer uit. De kassa is en blijft gesloten bij alle 

inkorvingen. U stort een som op rekening van de 

maatschappij op BE14 7343 7400 0683 op naam van De 

Ware Vrienden Oplinter Sint-Genovevaplein 33 te 3300 

Oplinter. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen willen we 

cash aanvaarden en wel op deze wijze. U geeft geld af in een gesloten omslag (minimum 50 

€ en geen munten) met vermelding op de omslag: datum, naam en som. Alle onkosten zoals 

portonkosten, chippen van ringen, aankoop van poelebrieven, K.B.D.B.-ringen, EN 

LIDKAARTEN… kunnen zo automatisch verwerkt worden. Wij doen dit het ganse seizoen. 

Ook na de lock-down of bij versoepeling van de maatregelen. U krijgt telkens bij een 

volgende inkorving de stand van uw rekening. Bij een negatief saldo vragen wij steeds om 

ten laatste de week nadien uw rekening aan te zuiveren. 

Portonkosten:  Fleurus: 0,45 €, Momignies: 0,60 €; Soissons 0,75 €; Kleine HAFO 1,05 € en 

zware HAFO volgens de prijs van de inrichters. Opgelet : bij maatregelen warm weer wordt 

het port verhoogd met 10% in evenredigheid met de vermindering van het aantal duiven in 

de korf (snelheid en kleine HAFO).  

Souches zijn te verkrijgen in de lokalen aan 0,75 € voor 6 stuks. U kan ze ook downloaden 

op onze site en zelf afprinten.  

Chipringen: 1,7 € 

Uitslag: 1 € per vlucht en 0,5 € toestel outprint per vlucht verhoogd met 1 € (zegel) om 

deze op papier toegestuurd te krijgen. U dient dit zelf te vragen bij het afgeven/versturen 

van uw poelebrief. De papieren uitslag van VSOB (snelheid), de papieren uitslag Sector 2/3, 

Sector 3 (kleine HAFO), en deze van het samenspel HAFO Vlaams Brabant zijn op papier   

tegen 0,75 € per vlucht! Evenwel zijn alle uitslagen van sectoren/samenspelen op de 

snelheid en HAFO gratis via www.duiven-oplinter.be mits lidmaatschap Oplinter.  Voor de 

papieren uitslagen van nationale/interprovinciale/provinciale vluchten: zie prijzen van de 

inrichter.  

http://www.duiven-oplinter.be/

