10-2-2022

Agenda NPO Ledenraad zaterdag 12 maart 2021
Locatie:
Aanvang:

Zaal Verploegen, Wijchen
10.00 Uur

1. Opening door de voorzitter
2. Overzicht aangemelde afgevaardigden voor deze Ledenraad (bijlage 2)
3. Notulen Ledenraad november 2021 (bijlage 3a,b,c)
a. Goedkeuren notulen Ledenraad 27 november 2021

Stempunt 3a

4. Terugblik winter seizoen en stand van zaken vliegseizoen
a. Stand van zaken Covid, Vogelgriep en aanvang seizoen 2022
b. Stand van zaken losplaatsen en lossingsvergunningen
c. Doping controle programma voor 2022
d. Stand van zaken Ladies League
5. Jaarverslagen en financiële positie NPO (bijlagen 5a,b,c,e)
a. Toelichting jaarverslag 2021
b. Toelichting jaarrekening 2021
c. Verslag FBCC over jaarrekening 2021
d. Vaststellen jaarrekening 2021
e. Eenmalige vermogens mutatie
f. Decharge NPO bestuur financieel beleid 2021

Stempunt 5d
Stempunt 5E
Stempunt 5f

6. Verkiezingen NPO bestuur en FBCC (bijlage 6a,b,c,d)
a. De heer Ton Geitenbeek is aftredend en reglementair niet herkiesbaar.
b. De heer Gerard van de Aast is aftredend en reglementair herkiesbaar. Stempunt 6b
c. De heer Peter Pennenkamp treedt af als NPO bestuurder na de Ledenraad
Kandidaten konden zich melden bij het NPO bestuur tot 1 februari 2022. Voor deze
vergadering zijn geen kandidaten genomineerd.
d. Herbenoeming van de heer John Geurts als lid FBCC
Stempunt 6d
7. Vliegprogramma (bijlagen 7, 7c,d)
a. Week 26 Marathon vlucht. In de Najaar Ledenraad van 27 november staakten de
stemmen aangaande de voorgestelde ochtendlossing. Ter stemming worden twee
opties voorgelegd; Ochtendlossing of Middaglossing. Het preadvies van het NPO
bestuur is; Ochtendlossing. Mochten de stemmen opnieuw staken dan wordt deze

vlucht door het NPO bestuur aangewezen als Sector marathon vlucht met
Ochtendlossing conform het Wedvlucht Reglement artikel 42, lid 2. Stempunt 7a
b. Week 31 G vlucht. In de Najaar Ledenraad van 27 november waren er evenveel
stemmen voor het houden van de Grote Fond (G) vlucht als voor het schrappen van
de vlucht. Ter stemming worden deze twee opties voorgelegd; G vlucht of schrappen
vlucht. Het preadvies van het NPO bestuur is; G vlucht. Mochten de stemmen
opnieuw staken dan wordt deze vlucht door het NPO bestuur aangewezen als Sector
G vlucht conform het Wedvlucht Reglement artikel 42, lid 2. De G vlucht wordt na 1
jaar geëvalueerd.
Stempunt 7b
c. Voorstel afdeling 9 Sector Marathon vluchten
Stempunt 7c
Het preadvies van het NPO bestuur is tegen. Voor dit voorstel is blijkens het schrijven
van afdeling 9 weinig draagvlak.
d. Voorstel van de afdelingen 1,2,3 en 4 om E27 Nationaal Vierzon te wijzigen in
Argenton. De afdelingen 5 en 6 stellen voor om op E27 naar Chateauroux te gaan.
Het NPO bestuur ziet als opties een nationale vlucht vanuit Issoudun of E27 aan te
wijzen als sector lossing. Preadvies NPO bestuur is om van E27 een sector lossing te
maken. Dan kunnen de sectoren hun gewenste losplaats programmeren.
Stempunt 7d
8. NPO Kampioenschappen (bijlage 8)
Stempunt 8
Het NPO bestuur zal de agendapunten 8 en 9 als een geheel behandelen. Het NPO
bestuur heeft een eerste concept voorstel op woensdag 2 februari 2022 besproken met
de afdelingen en Ledenraad. Het definitief voorstel voor de Nationale
Kampioenschappen en Eerlijk spel, zoals dat in stemming wordt gebracht op deze
Ledenraad, wordt gepubliceerd op 11 februari 2022.
9. Eerlijk spel
Gecombineerd met agendapunt 8.
10. Handhaving Gedragscode (bijlage 10)
Stempunt 10
De NPO Ledenraad spreekt uit dat men geen beledigingen, scheldpartijen en
bedreigingen aan het adres van leden, vrijwilligers en bestuurders accepteert en dat de
NPO Ledenraad het NPO bestuur opdraagt gepaste maatregelen te nemen als volgt;
1. Het inrichten van een meldpunt voor overtredingen van de Gedragscode bij het NPO
bureau;
2. Als de overtredingen ernstig zijn volgt er een waarschuwing en een corrigerend
gesprek met het NPO bestuur;
3. Als dat niet het gewenste effect heeft en of de overtredingen voortduren dan spant
de NPO Aanklager een procedure aan bij het ISR;
4. Bij zeer ernstige overtredingen wordt direct door de NPO Aanklager een zaak
aangespannen bij het ISR en of aangifte gedaan bij de politie.

11. Aanpassing automatisch Lidmaatschap Afdeling en NPO
Toelichting: Volgens de NPO statuten wordt een lid welke is geaccepteerd door een
vereniging, aangesloten bij de NPO, automatisch lid van Afdeling en NPO. Er kunnen zich
meerdere situaties voordoen waarbij dit onwenselijk is zoals;
- Er kunnen leden worden geaccepteerd door verenigingen welke zich geografisch
buiten het werkgebied van Afdeling en of NPO bevinden waarbij Afdeling en of NPO
zich het recht wil voorbehouden dergelijke leden te weigeren.
- Het afmelden en weer aanmelden van leden met als doel reglementen, Gedragscode
en tuchtmaatregelen al dan niet tijdelijk, te omzeilen.
- Het betreft aangemelde Leden welke zich in het verleden schuldig hebben gemaakt
aan overtredingen van de NPO Gedragscode of anderszins de duivensport schade
hebben berokkend.
Artikel 8.2 lid d van de NPO Statuten te wijzigen als volgt;
Huidig artikel 8.2.d
verkrijging lidmaatschap Basisvereniging houdt in verkrijging lidmaatschap Afdeling en
lidmaatschap NPO.
Voorgesteld artikel 8.2.d van de NPO Statuten
Stempunt 11
verkrijging lidmaatschap Basisvereniging houdt in verkrijging lidmaatschap Afdeling en
lidmaatschap NPO tenzij Afdeling en of NPO hier binnen 30 dagen na aanmelding bij
Afdeling en NPO gemotiveerd bezwaar tegen maken. Leden die worden geweigerd door
Afdeling en of NPO zijn automatisch uitgesloten van wedvluchten welke worden
georganiseerd door Afdeling en of NPO.
12. Goedkeuren aangepaste Statuten en Reglementen (Bijlage 12a,a1)
Het merendeel van de reglementen en statuten zijn bijgewerkt. Het Reglement
Tentoonstellingen en het Reglement Rechtspleging NPO moeten nog worden
bijgewerkt. Het Reglement Rechtspleging wordt bijgewerkt in lijn met de uitwerking van
het speerpunt Handhaving en Sanctie beleid in 2022. De aangepaste reglementen zullen
worden geagendeerd voor de najaar NPO Ledenraad 2022.
Bij reglementswijzigingen met een beleidswijziging als grondslag agendeert het NPO
bestuur de beleidswijziging en verwerkt het besluit vervolgens in de reglementen en
statuten. Daarnaast wordt er voortdurend onderhoud gepleegd aan de reglementen en
statuten. Bijvoorbeeld verwijzingen over en weer in reglementen en statuten zullen
aanpassing behoeven bij wijzigingen. Het aangepaste Huishoudelijk reglement wat ter
stemming voorligt is daarvan een voorbeeld.
Goedkeuren Huishoudelijk Reglement

Stempunt 12a

13. Voorstellen van de afdelingen (bijlage 13a,b,c)
a. Voorstel Afdeling 3; lossingsmogelijkheden in België.
Stempunt 13a
Preadvies NPO bestuur is voor met wel het voorbehoud dat ook de KBDB akkoord
gaat.
b. Voorstel 1 Afdeling 9; Automatisch zetten duiven
Stempunt 13b.1
Preadvies NPO bestuur is tegen. De liefhebber dient ten allen tijden zelf
verantwoordelijk te blijven voor het aantal gezette duiven. Daar zijn ook onze
reglementen op gebaseerd.
Voorstel 2 Afdeling 9; Africhten Jonge duiven
Stempunt 13b.2
Preadvies NPO bestuur is voor.
c. Voorstel Afdeling 3; Melden duiven
Stempunt 13c.2
Het preadvies van het NPO bestuur is om duiven binnen een tijdsbestek van 1 uur te
melden wanneer er sprake is van een meldplicht.
Voorstel Afdeling 3; Duif maximaal 1 keer spelen per weekend
Stempunt 13c.3
Preadvies NPO bestuur is voor.
Voorstel Afdeling 3; Aanpassen lossingsbeleid Marathonvluchten
Stempunt 13c.4
Preadvies NPO bestuur is voor. Het NPO bestuur stelt voor dat Marathon vluchten
met middaglossing in principe als zodanig gelost dienen te worden. Echter wanneer
de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de Nationale
Lossingscommissie besluiten de duiven op deze vluchten vroeg te lossen. Dit om
nachtelijke aankomsten zoveel mogelijk tegen te gaan. Afhankelijk van het tijdstip
van lossing én aankomsten zal de NFO18, NF14 of normale neutralisatietijd
regeling worden toegepast.
14. Rondvraag
15. Sluiting

