NPO kandidaat bestuursleden
Het NPO bestuur is blij met de kandidatuur voor het NPO bestuur van Annette Espeldoorn, Peter
Pennekamp en Menko Rittersma. Annette, Peter en Menko zijn allen gepassioneerde
duivenliefhebbers en door hun achtergrond en ervaring zijn ze een uitstekende uitbreiding van het
bestuur. De uitbreiding van het NPO bestuur staat op de agenda van de Ledenraad van 28 november
2020. Er is nog geen kandidaat secretaris gevonden en de zoektocht naar een geschikte kandidaat
secretaris wordt voortgezet.
Het NPO bestuur.

Annette Espeldoorn (49) Ter Apel
Opleiding: HBO Bedrijfskunde
Werkervaring: Leidinggevende functies in de zorg.
Bestuurservaring: 5 jaar secretaris Afdeling 10.
Duivensport: Annette heeft sinds haar jeugd gespeeld met
duiven. Eerst in combinatie met haar vader en
tegenwoordig met haar echtgenoot Mark. Ze spelen onder
de naam Espeldoorn/Dokter in Afdeling 10, Rayon 8 en
zijn lid van P.V. de Stormvogels Ter Apel.Er zijn reeds de
nodige successen behaald zoals het kampioenschap jonge
duiven in de Afdeling. Dit jaar waren ze Grootmeester van
Arlon en wonnen ze de 1e in de Afdeling van Venlo.

Peter Pennekamp (51) Westervoort.
Opleiding: HBO Leraren opleiding
Werkervaring: Zelfstandig ondernemer vanaf 1996.
Bestuurservaring: Bestuursfuncties binnen vereniging, regio
en afdeling 8. Fractievoorzitter en gemeente raadslid vanaf
2009 tot heden.
Duivensport: Peter heeft sinds zij 14e duiven en is er door de
jaren zeer succesvol mee geweest. Werd in 2019 Nationaal
kampioen en Grootmeester Dagfond en behaalde dusver 17
top 10 NPO noteringen. Vele (duif) kampioenschappen in de
Regio en Afdeling zijn door Peter gewonnen. Peter is lid van
de Postduif te Giesbeek, Afdeling 8, Regio ZO.

Menko Rittersma (39) Zuidlaren
Opleiding: WO, Jurist
Werkervaring: Jurist, docent Hogeschool en promovendus
Rijksuniversiteit Groningen
Bestuurservaring: Bestuursfuncties in onderwijs, kerk en
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
Duivensport: Recente (2018) herintreder in de duivensport.
Op 15 jarige leeftijd besmet met het duivenvirus. Aantal jaren
als jeugdlid gespeeld in Dalfsen, tijdens studietijd in
Groningen in combinatie met broer in Groningen (Hoogkerk)
gespeeld. Alle spelonderdelen vindt Menko mooi, maar hij
heeft een voorliefde voor de dagfond. Menko is lid van PV de
Vliegers te Annen, Afdeling 10, Rayon 2.

