NOTULEN ONLINE LEDENRAAD 13 MAART 2021
Een samenvatting vindt u hier:
De stemuitslag per afdeling vindt u hier:
De presentatie van Zimoa vindt u hier:

Samenvatting Ledenraad 13 maart 2021
Stemuitslagen afgevaardigden 13 maart 2021
Presentatie Zimoa 13 maart 2021

Bestuur NPO: B. Geerink, G.A. van de Aast, J.M.C. van Dijk, M.M. Rittersma, P. Pennenkamp, A.
Espeldoorn-Dokter, L. de Rijke, A. Geitenbeek
Afgevaardigden, namens:
• Afdeling 1: A. Thijs
• Afdeling 2: W. Jongh
• Afdeling 3: G. Schuurmans
• Afdeling 4: H. Roks
• Afdeling 5: R. Wijnties
• Afdeling 5: A. v Marrewijk
• Afdeling 6: R. Vermaat
• Afdeling 7: H. Arisse
• Afdeling 8: M. ten Dolle, W. van Laar
• Afdeling 9: G. Visser, J. Bosman
• Afdeling 10: R. Dalmolen
• Afdeling 11: W. van Stralen
• Platform Transport: A.J. de Jong
Agendapunt 1.
Opening
Goedemorgen dames en heren, allen hartelijk welkom bij deze digitale NPO Ledenraad.
Vandaag met dezelfde fysieke bezetting als op 28 november van vorig jaar, namelijk met
Gerard van de Aast en Hans van Dijk en uiteraard de mensen van de techniek want zonder
hen geen digitale Ledenraad.
Speciaal woord van welkom aan de afgevaardigden van de Ledenraad, onze Gouden
Spelddragers, de pers en alle leden die deze vergadering via de stream volgen. Uiteraard ook
een hartelijk welkom aan mijn medebestuurders die deze vergadering ook vanuit de
thuissituatie volgen en Marjan van Berkel die voor de verslaglegging zal zorgen.
Na de, voor dit bestuur eerste, Ledenraad eind november zijn wij vol gas verder gegaan om
zoals ik het figuurlijk wel eens zeg na de fundering het huis af te bouwen. Misschien allemaal
wel niet zo spectaculair maar wel nodig om een stevige basis te hebben en daar geen energie
meer in te hoeven steken. Dat alles om daarna aandacht te kunnen schenken aan alle
noodzakelijke veranderingen die er moeten komen om een toekomstbestendige Duivensport
te realiseren.
Als voorbereiding voor deze vergadering, met zijn vele agendapunten, hebben wij twee
avonden met afgevaardigden van de afdelingen in teams-overleg gezeten. Dit om de vragen
die er waren te beantwoorden en op sommige punten de stukken extra te verduidelijken.
Dit zijn twee constructieve meetings geweest die ook ons het inzicht hebben verschaft, dat
ook in de toekomst voor ad hoc besprekingen heel goed een internet meeting kan worden
opgezet. Het is snel en efficiënt te doen zonder al die reisuren en extra kosten. Inmiddels
hebben de meeste bestuurders ook wel de nodige ervaring opgedaan met digitale
vergaderingen. Al doen zich in grotere meetings altijd nog wel wat problemen voor.
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Bij de voor uw bestuur noodzakelijke zaken, die voor onze duivensport op orde moeten zijn,
hoort zeker alles rondom het fenomeen dopingcontrole. De werkgroep heeft zich bij de start
ten doel gesteld om in het vliegseizoen 2021 adequate en juridisch houdbare
dopingcontroles uit te voeren. Uit de stukken die vandaag voor ons liggen blijkt in elk geval
dat ze voortvarend van start zijn gegaan. Overigens een flinke klus omdat alles opnieuw
moest worden opgepakt, er zijn immers al enkele jaren geen dopingcontroles meer
uitgevoerd. Het is vanzelfsprekend dat een faire en schone duivensport van belang is voor
een eerlijke sport voor onze leden maar zeer zeker niet in de laatste plaats voor onze duiven.
Daar kan geen enkele twijfel over bestaan. Tijdens het opstarten kregen wij het bericht van de
FCI dat er i.v.m. het niet uitvoeren van dopingcontroles door de NPO er geen Nederlandse
afvaardiging meer welkom is op de Olympiade. Door aan te tonen dat wij in 2021 wel
degelijk weer gaan controleren is deze aanzegging weer van de baan. Ook fijn dat wij vrij snel
na onze reactie positief bericht hebben gekregen van de FCI. Zo kan het ook!
Een ander onderwerp waar de nodige energie is ingestopt, is de voorgestelde wijziging in de
Europese regelgeving. Het is wel even schrikken, als je leest dat de duiven eerst 21 dagen in
quarantaine moeten voordat ze de grens mogen passeren en dat er bij dezelfde grens een
gezondheidsverklaring moet worden afgegeven. Van dat laatste blijkt desgevraagd dan ook
nog dat die tot 18.00 uur worden afgegeven, daarna niet meer. Dus vandaag inmanden en
morgen in het buitenland lossen zou er dan niet meer bij zijn. Gelukkig was er snel een goed
team bij elkaar dat zich over deze materie heeft ontfermd. Er zijn direct lijnen uitgezet naar
het Ministerie van LNV, naar de buitenlandse collega’s en de FCI. Gedurende dit traject is er
ook contact opgenomen met Europarlementariër mevrouw Schreijer-Pierik. Dit alles tezamen
heeft ervoor gezorgd dat vorige week donderdag de Europese commissie het voorstel heeft
aangepast en de opgenomen voorstellen voor duiven heeft geschrapt. Dit alles heeft voor
ons als NPO bestuur meer dan duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om open kanalen te
hebben met het Ministerie, parlementariërs en de duivensportbonden uit
de ons omliggende landen. Gelukkig is dit voor de duivensport bedreigende onderwerp uit
de wereld.
Als ik dan toch aandacht schenk aan de bedreigingen, dan hoort daar op dit moment zeker
ook de heersende Corona pandemie bij. Gelukkig hebben wij als NPO een actieve Covid-19
werkgroep die met al haar ervaringen van het afgelopen jaar al enkele keren via teams
vergaderingen overleg heeft gepleegd. Ook heeft er al afstemming plaatsgevonden met de
Covid-afgevaardigden van de Afdelingen. Inmiddels is protocol 1.1 vastgesteld, onder de
daarin genoemde afspraken zijn wedvluchten mogelijk, uiteraard mits de omstandigheden
niet verergeren. Daarnaast is het nodig dat de avondklok wordt opgeheven en wij de
lossingsvergunningen krijgen van de buitenlandse bonden. Dat ziet er voor België goed uit
nu ze zelf van de overheid groen licht hebben gekregen. Ze mogen starten met het
vliegseizoen vanaf 20 maart. Al met al ziet het er dus behoorlijk positief uit. Dank voor de
inzet van allen die ermee bezig zijn geweest om vanaf april van start te gaan.
In de achterliggende maanden is de nieuwe bezetting van het IWB regelmatig bezig geweest
om de nieuwe procedure en werkwijze duidelijk en helder uit te werken. Alles rond het lossen
van duiven is van groot belang voor een toekomstbestendige duivensport.
Met eigen ogen zien hoe het werkt en dat beleven werkt vaak veel beter dan het een paar
keer vertellen en uitleggen.
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Ik wens het IWB en de lossingsverantwoordelijken veel succes bij het uitvoeren van hun
verantwoordelijke taak. En nogmaals dank aan de vorige bezetting van het IWB dat de
afgelopen jaren ook veel werk heeft verricht.
Het huidige NPO bestuur heeft al vrij vlot na haar aantreden aangegeven hoe ze naar de
ontwikkelingen in de Nishoek keek, alsook de taak van de NPO daarin. Dat is ook helder
gecommuniceerd, helaas is het voor de Zeeuwse liefhebbers nog een behoorlijke tijd
onrustig gebleven. Het is fijn te constateren dat er op dit moment constructief gewerkt wordt
aan een nieuw bestuur, samen weer bezig zijn met fijne Zeeuwse duivensport, zoals dat hoort
en er ook altijd is geweest. Knop om en samen richting toekomst, dat is het beste! Ik wens de
mensen die het oppakken en daarmee alle Zeeuwse liefhebbers veel succes!!
Bij het aantreden van dit bestuur was duidelijk dat er een nog af te handelen pensioendossier
lag. Het was immers ook al een aantal keren aan de orde geweest tijdens de Ledenraad,
echter de situatie was volgens het toenmalige bestuur telkens onveranderd. Onze
penningmeester Hans van Dijk heeft zich er in vast gebeten mag ik wel zeggen. En niet
zonder resultaat, al was het niet een gewenst resultaat. Het bestuur schat de kosten op dit
moment in op 300.000 euro. Voorwaar een ware aanslag op ons vermogen. Alle relevante
informatie heeft u kunnen lezen in de bij deze vergadering horende stukken. Het is wel een
steun in de rug dat er uit verschillende hoeken wordt meegedacht om de schouders er
samen onder te zetten.
Een ding kan dit bestuur wel garanderen, wij zullen geen euro uitgeven namens de NPO die
wij als individu ook niet uit onze eigen zak zouden betalen. Daar mag u ons aan houden.
Het is fijn te constateren dat er inmiddels voortgang is geboekt bij het overschrijven van
duiven. Bij velen van u zullen beelden naar voren komen van de lange rijen van liefhebbers
die tijdens de nationale manifestatie met de eigendomsbewijzen stonden te wachten. Dat is
enkel een deel van de flinke hoeveelheid handmatige overschrijvingen die door onze mensen
op het bureau worden verricht. Dagelijks kwamen tot voor kort enveloppen met
eigendomsbewijzen binnen op Papendal om verwerkt te worden en om daarna de bewijzen
terug te sturen naar de eigenaar. Een week geleden is na het nodige testwerk de module
vrijgegeven zodat het over schrijven nu kan plaatsvinden in de eigen vereniging. Een mooie
vooruitgang, decentraal uitvoeren wat decentraal kan, een van de motto’s van dit bestuur.
Er is meer dan voldoende werk voorhanden voor de kleine bezetting van ons bureau.
Uiteraard is de nodige zorgvuldigheid en controle ingebouwd voor het proces overschrijven.
Als wij mogelijke verbeteringen signaleren zullen wij die zeker oppakken.
Het tijdens de laatste Ledenraad vastgestelde Losplaatsenbeleid heeft ook wel de nodige
tongen losgemaakt. Dit is wel zo’n punt waar ik wel eens van denk, wat zou het fijn zijn om
daar eens uitgebreid met elkaar over van gedachten te wisselen. Uit de reacties lijkt het soms
alsof het NPO bestuur er niet voor alle leden is. Het tegenovergestelde is uiteraard waar. De
missie van het NPO bestuur is : Het NPO bestuur streeft naar een toekomstbestendige
duivensport waarbij het welzijn van de duif en spelplezier centraal staan.
Voor een toekomstbestendige duivensport is onder andere nodig dat er voldoende
losplaatsen zijn en dat er goede afspraken worden gemaakt met de buitenlandse
duivensportorganisaties. Kort samengevat, wij hebben elkaar nodig. Er kan opgemerkt
worden dat er ook in de duivensport in overleg heel veel kan. Wij beoefenen dezelfde sport
en weten wat er voor nodig is om dat met plezier te kunnen blijven doen.
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Het opleren cq trainen van onze duiven is daarbij een essentieel onderdeel. Als dit volgens de
afspraken wordt uitgevoerd is er geen enkel probleem met het verkrijgen van de benodigde
lossingsvergunningen. Afdelingen kunnen het aanvragen, de afgegeven lossingen worden in
de relevante landen tijdig bekend gemaakt en iedereen kan zijn ding doen zonder irritatie.
Door de wake-up call waarmee wij werden geconfronteerd door de aangekondigde
wijzigingen in de Europese regelgeving ga je nog nadrukkelijker stil staan bij de te
verwachten ontwikkelingen. Geen luchtfietserij maar zo reëel mogelijk anticiperen op wat er
aan zit te komen. Wij willen voor onze overheid een betrouwbare partner zijn, dat staat
buiten kijf. Onze automatiseringscommissie is druk doende om keuzes te maken zodat het
komende jaar een robuuste en stabiele cloud gerealiseerd kan worden. Dit is essentieel voor
de toekomst van de duivensport. Een landelijk bestand met daarin alle relevante gegevens
van onze duiven, onder andere de entingen tegen paramyxo.
Als wij ook voor trainingen in het buitenland de duiven over de antenne halen, met alle
duiven geregistreerd in de cloud kunnen wij bij onze overheid aantonen hoe wij het geregeld
hebben als duivensportorganisatie. Wij moeten zelf aan zet blijven en anticiperen op
maatschappelijke ontwikkelingen.
Spelplezier staat ook prominent in onze missie. Daar zullen wij flink veel aandacht aan
besteden zodra het weer mogelijk is om brainstormsessies te organiseren met onze leden. Ik
kan mij niet voorstellen dat het voor de Ledenraad in november niet gaat lukken. Bij het
onderwerp spelplezier heb je het over veel raakvlakken. Die zullen wij allemaal benoemen en
er samen iets van moeten vinden en dan besluiten nemen. Niemand hoeft het bestuur te
vertellen dat het een flinke klus is. Zeker weten, maar het is tevens noodzakelijk. En wat moet
dat moet. Overleggen, goed luisteren en dan knopen doorhakken. Doormodderen is geen
optie. En ja iedereen tevreden krijgen doen wij ook niet, dat is ook vooraf een zekerheid.
Maar met het betrekken van onze leden en daarmee in gesprek gaan is er veel mogelijk.
Heet van de naald is het en fijn om te melden dat wij afgelopen donderdag
overeenstemming hebben bereikt met Compuclub over een 3 jarige overeenkomst als
rekenaar voor de NPO.
In deze overeenkomst is opgenomen het keuzemenu voor de verschillende soorten uitslagen.
Een grote landelijke praktijktest zou je dit ook kunnen noemen.
Het NPO bestuur investeert hierin omdat het belangrijk is om onderbouwde keuzes te maken
die te maken hebben met eerlijk spel. Fijn dat wij dit kunnen bieden aan de alle afdelingen en
leden en dat Compuclub dit voor ons kan realiseren. Misschien onnodig om te noemen maar
wel om het helder te schetsen, dit heeft niets te maken met de keuzes die de afdelingen
maken voor de hen geldende kampioenschappen dit jaar. Uiteraard gaan ze daar zelf over en
dat blijft ook zo!
Onze wekelijkse poll in Op (de) Hoogte verschaft ons ook veel inzicht in hoe er gedacht
wordt over de verschillende onderwerpen. Het is geen wiskunde maar geeft wel een
duidelijke richting aan. En uiteraard zijn er reacties die om nader onderzoek vragen. Dat
zullen we dan ook zeker doen, maar niet eerder dan nadat e.e.a. in wat breder perspectief is
bekeken. Impulsief reageren levert uiteindelijk nooit een beste eindresultaat op. Als bestuur
zijn wij blij met de geweldige deelname aan de polls.
Wij krijgen wel eens te horen dat niet iedereen vanwege leeftijd of andere omstandigheden
deel kan nemen. Dat is vast wel waar, maar dat iedereen deelneemt is sowieso een utopie.
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Zelfs bij het grootste goed dat wij hebben, een democratie en verkiezingen, is er een flinke
groep die niet deelneemt. Als bestuur zijn wij blij met de inmiddels ruim 12.000 abonnees op
onze wekelijkse nieuwsbrief Op (de) Hoogte. Het aantal van 12.000 geeft aan dat vrijwel ieder
lid een mailadres heeft, dus het geven van zijn of haar mening bij een poll hoeft voor bijna
niemand een probleem te zijn. Dus wil je meedenken vul de poll in naar jouw keuze, en je
kunt er zeker van zijn dat het bestuur resultaten serieus neemt en bij het opstellen van beleid
onder andere de polls als input heeft.
Overigens wil ik wel opmerken dat wij als bestuur in alles transparant en voorspelbaar willen
acteren en handelen. Wij hebben een duidelijke visie waardoor de liefhebbers weten waar wij
voor staan en weten waar ze aan toe zijn met dit NPO bestuur.
Iedereen heeft zo vlak voor aanvang van het seizoen iets wij hij/zij naar uitkijkt. Dat is ook het
mooie van onze sport, doelen stellen en er naar streven deze proberen te realiseren.
Wij zien uit naar de acht GRAND PRIX vluchten, het moet voor onze leden HET moment
worden om te schitteren, een heel weekend in het middelpunt van de belangstelling staan
omdat je het kunstje hebt geflikt, als eerste over de meet, wie wil dat niet. Zoals al eerder
aangegeven zal er niet alleen aandacht voor de winnaars zijn maar wij zullen ook zorgen
voor extra promotie en uitstraling voor de duivensport. Namens mijn medebestuurders en
iedereen die er het komende seizoen aan meewerkt wens ik iedereen bijzonder veel succes!
Voor dat wij aan de lange agenda gaan beginnen willen wij graag een ogenblik stil staan en
onze gedachten hebben bij de leden die ons het afgelopen jaar, al dan niet door de Corona
pandemie, zijn ontvallen.
Agendapunt 2.
Overzicht aangemelde afgevaardigden voor deze digitale
ledenraad
Deze Ledenraad vindt plaats onder bijzondere omstandigheden. Wij vergaderen vandaag
digitaal en daarbij maken we gebruik van de Wet van 22 april 2020, houdende tijdelijke
voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. We hebben de wettelijke
voorschriften voor vergaderen onder deze omstandigheden gevolgd en besluiten zijn
daarmee rechtsgeldig.
Tijdens deze Ledenraad zijn alleen het dagelijks bestuur van de NPO en mensen van de
techniek lijfelijk aanwezig hier in Wijchen. De overige leden van het NPO-bestuur, de
afgevaardigden en de notulist volgen de vergadering op afstand. Voor deze Ledenraad
hebben de afgevaardigden vragen kunnen indienen. Deze vragen worden behandeld bij de
agenda onderwerpen zoals deze vandaag aan bod komen. Ook kunnen afgevaardigden
tijdens de vergadering vervolg vragen stellen op eerder ingediende vragen en in de
rondvraag. Zo mogelijk zullen deze vragen nog ter vergadering worden beantwoord en ze
maken in ieder geval onderdeel uit van het verslag van de vergadering.
Gezien de zeer omvangrijke agenda van deze Ledenraad heeft het NPO bestuur in februari
twee keer informeel digitaal vergaderd met alle afgevaardigden en reserve afgevaardigden.
In deze informele digitale vergaderingen is de agenda van deze Ledenraad doorgenomen,
toegelicht en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van
wijzigingsvoorstellen. Formele besluitvorming was niet aan de orde in deze vergaderingen;
dat is voorbehouden aan deze Ledenraad.
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Beide vergaderingen zijn in goede harmonie verlopen, waren productief en hebben
bijgedragen aan een goed verloop van deze Ledenraad.
Dat brengt mij op de verslaglegging van deze vergadering. De conceptnotulen van deze
vergadering zullen voor 20 maart 2021 worden gepubliceerd op de website van de NPO en in
Op de Hoogte. Het definitief vaststellen van de notulen van deze vergadering is
voorbehouden aan de Najaarsledenraad van 2021.
De oproeping, agenda en stukken voor deze vergadering zijn tijdig en zeer ruim op tijd
gepubliceerd. Voor deze Ledenraad hebben zich 15 afgevaardigden aangemeld van de
afdelingen en het Platform Transport. De secties hebben geen besturen meer, er hebben zich
geen bestuurskandidaten gemeld en er zijn vanuit de secties geen aanmeldingen voor deze
vergadering.
De aangemelde afgevaardigden hebben hun stem uitgebracht op maar liefst 31
agendapunten welke ter stemming voorliggen. Er viel dus heel wat te kiezen. De
stemresultaten zijn verwerkt door de secretaris a.i., ondergetekende dus. Vervolgens zijn de
stemformulieren en de uitslag gecontroleerd door twee NPO Gouden Spelddragers, te weten
de heer Theo Hutten en Jan van Kemenade. Zij hebben de uitslagen gevalideerd zoals wij die
vandaag met U zullen delen. Dank aan de heer Hutten en van Kemenade. De stemresultaten
zullen als integraal onderdeel van het verslag van deze vergadering worden gepubliceerd.
Tot slot; als duivenliefhebbers zijn we uiteraard het meest benieuwd naar de aanvang van het
nieuwe vliegseizoen 2021. Bij agendapunt 4 zullen we met U de laatste stand van zaken
delen. Alvast veel plezier en succes gewenst komend seizoen.
Agendapunt 3.
Notulen ledenraad
Naar aanleiding van agendapunt 3a. de notulen van de Ledenraad van 2 juni 2020 zijn geen
vragen of opmerkingen binnen gekomen.
❖ De uitslag van de stemming is 13 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding.
De afgevaardigde van afdeling 3 heeft tegen gestemd omdat men een probleem heeft met
het verlenen van decharge aan het vorige bestuur. De notulen van de Ledenraad van 2 juni
2020 zijn aldus vastgesteld.
Agendapunt 3b. Bij dit agendapunt zijn de stemuitslag en een nadere toelichting op
bestuurskosten en lossingsvergunningen een integraal onderdeel van de notulen. Naar
aanleiding van de notulen van de Ledenraad van 28 november 2020 zijn geen vragen of
opmerkingen binnen gekomen.
❖ De uitslag van de stemming is 14 voor, 0 tegen en 1 onthouding. De notulen van de
Ledenraad van 28 november 2020 zijn aldus vastgesteld.
Agendapunt 4.

Terugblik winterseizoen en stand van zaken vliegseizoen

4a. Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving
De EU heeft het voornemen om de regels voor grensoverschrijdend vervoer van dieren
binnen de EU verder aan te scherpen. De achterliggende reden is om het verspreiden van
dierziektes en uitbraak van epidemieën te voorkomen.
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Het merendeel van onze vluchten worden gelost in het buitenland, dus ook wij werden
geconfronteerd met deze nieuwe EU-regelgeving.
Zeer recent heeft de EU allereerst besloten de invoering van de nieuwe regelgeving met 6
maanden op te schorten. Vervolgens kwam de bevestiging dat voor wedstrijdduiven een
uitzondering wordt gemaakt. De gezamenlijke internationale inspanningen hebben dus
resultaat opgeleverd en daar zijn we uiteraard erg blij mee. Wel moeten we nog even de
definitieve tekst van de regelgeving afwachten en bezien of er toch nog maatregelen nodig
zijn zoals bijvoorbeeld registratie op trainingsvluchten.
Het NPO bestuur bedankt de leden van de EU-regelgeving werkgroep voor hun inzet en
graag willen we ook het ministerie van LNV en Europarlementariër mevr. Schreijer-Pierik van
het CDA bedanken voor hun hulp en inzet. Een meer uitgebreide toelichting vindt U in bijlage
4a van deze Ledenraad en in de publicaties over dit onderwerp in Op de Hoogte.
“Hoewel de NPO als eerste bond het EU probleem heeft gespot en het vervolgens heeft gedeeld
met de FCI en de andere landen kwamen ook wij te laat bij de EU aan tafel. Hier wreekt zich
het onvoldoende onderhouden van voor de duivensport kritische relaties in de afgelopen jaren.
Wij hebben in hoog tempo de relaties hersteld met het ministerie van LNV, de EU commissie,
Europarlementariërs en de NVWA. Ook zijn we lid geworden van de Nederlandse Werkgroep
Parkdieren en Pluimvee, waarvan momenteel de naam gewijzigd wordt in Kleindier Nederland.
Dit is een samenwerkingsverband van organisaties van zo'n 48.000 georganiseerde dierhouders
en zij houden zich bezig met wet- en regelgeving omtrent het hobbymatig houden van dieren.
Zij zijn mede onze oren en ogen als het gaat om nationale en Europese wet- en regelgeving die
er zit aan te komen. Het vroegtijdig aan tafel komen bij nieuwe en veranderende regelgeving is
belangrijk.”
4b. Stand van zaken Covid en aanvang seizoen 2021
De duivensport is de afgelopen Coronaperiode veilig doorgekomen. Het verzorgen van onze
duiven speelt zich af in onze achtertuin en evenementen, prijsuitreikingen en vergaderingen
zijn afgelast of digitaal gehouden. Met de aanstaande start van het vliegseizoen komen we in
een nieuwe fase. We zullen bij het inkorven en transport van onze duiven moeten zorgen
voor veilige omstandigheden. Dit raakt niet alleen de liefhebbers maar ook vrijwilligers en de
chauffeurs en begeleiders die met onze duiven op pad gaan. Hun aller veiligheid en
gezondheid is onze zorg en verantwoordelijkheid.
Om e.e.a. in goede banen te leiden heeft het NPO bestuur een routekaart gepubliceerd voor
de duivensport in Coronatijd.
De situatie en maatregelen in Nederland en onze buurlanden veranderen voortdurend. We
houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en we zullen ons beleid, indien
noodzakelijk, daar op aanpassen.
We willen allen uiteraard graag met onze duiven spelen zoals gepland. Het NPO bestuur en
de Covid-commissie zetten zich maximaal in om dat mogelijk te maken. Maar de veiligheid
en gezondheid van onze liefhebbers, vrijwilligers en de mensen die met onze duiven op pad
gaan staan bovenaan.
Na de laatste persconferentie van het kabinet deze week kunnen we concluderen dat het
erom zal spannen of we zoals gepland kunnen beginnen met ons programma. Maar we zijn
hoopvol, zeker nu we uit België een positief bericht hebben gekregen over het afgeven van
lossingsvergunningen, dat we het vliegseizoen kunnen beginnen zoals gepland. In op de
Hoogte geven we wekelijks een update over de stand zaken.
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4c. Stand van zaken losplaatsen, lossingsvergunningen en handhaving
Voor het organiseren van training en wedvluchten is het verkrijgen en behouden van
losplaatsen van cruciaal belang. Zonder losplaats immers geen vlucht. Wanneer er een
grotere groep duiven gelost wordt kan dit overlast veroorzaken. Meetrekkende jonge duiven,
beïnvloeding van een concours op de losplaats zijn voorbeelden van overlast. Dit geeft
onrust en onvrede onder Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse duivenliefhebbers.
Problemen worden vaak veroorzaakt door onaangekondigde of illegale lossingen en last
minute verandering van losplaats. Daarnaast is het uiteraard vanzelfsprekend dat er op de
losplaats geen sprake is van normoverschrijdend gedrag en dat de losplaats altijd schoon
wordt achtergelaten.
Het is in het algemeen belang van de duivensport dat we goede losplaatsen hebben en
behouden. Het is daarom dat we hebben afgesproken dat er vanaf verenigingniveau altijd
voor trainingsvluchten tijdig een lossingsvergunning aangevraagd moet worden. Particulieren
die kleine groepen africhten van zichzelf of van een paar leden van de club kunnen dat
zonder vergunning blijven doen. Daar verandert niets aan. Een aantal praktische vragen over
het nieuwe losplaatsenbeleid zijn recent toegelicht in het Spoor en Op de Hoogte.
Aanvullende informatie vindt U in bijlage 4c van deze Ledenraad.
Het NPO bestuur vindt trainingsvluchten en het aanmelden ervan belangrijk. Waar een
lossingsvergunning beneden 500 duiven al gratis is doet het NPO bestuur een verdere
handreiking. Een afdeling betaalt voor extra trainingsvluchten maximaal 1 lossingsvergunning
per vluchtdag ongeacht het aantal training vluchten op die dag. Financieel is er dus ook geen
reden meer om trainingsvluchten niet te melden en geen lossingsvergunning aan te vragen.
4d. Stand van zaken NPO-Cloud
De EU-regelgeving ter voorkoming van het verspreiden van dierziekten waar we mee te
maken hebben gekregen waren een bedreiging voor de duivensport. Het maakt ook duidelijk
dat we steeds meer te maken krijgen met regelgeving op EU- en nationaal niveau. Zulke
regelgeving kan zien op dierenwelzijn, voorkomen van epidemieën en het zekeren van
entingen en andere veterinaire verplichtingen. We kunnen in de nabije toekomst meer
regelgeving verwachten.
Binnenkort kunnen we bijvoorbeeld nieuwe Paramyxo-entingsformulieren verwachten en de
verplichting om alle vluchten te melden bij het bevoegd gezag, in dit geval het ministerie van
LNV.
De regelgever en toezichthouder zal logischerwijs van ons verwachten dat we voor onze
duiven, die zich regelmatig over landsgrenzen bewegen, de registratie en administratie
aantoonbaar op orde hebben.
De implicaties daarvan zijn dat we onze eigendomsadministratie aantoonbaar op orde
moeten hebben, evenals onze Paramyxo-entingsadministratie. Het uitgangspunt is dat elke
duif die wordt ingekorfd geregistreerd is op naam van de liefhebber die de duif inkorft en dat
de duif, conform de wettelijke voorschriften, geënt is tegen Paramyxo en dat dit blijkt uit
een sluitende centrale administratie. Dat laatste is de essentie van de NPO-Cloud.
Daarnaast is de NPO-Cloud ook kritisch voor het zekeren van wedvluchtdata in eigen beheer
en het tegengaan van nepringen zoals recent gepubliceerd.
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De automatiseringscommissie is druk doende een definitieve keuze te maken voor een
leverancier. De NPO-Cloud zal gebouwd worden in de eerste helft van 2021 en de geplande
testfase is voorzien voor later dit jaar zodat we het kunnen inzetten in 2022.
4e. Overschrijven duiven door vereniging.
De ringenadministratie is aangepast om het overschrijven van duiven door de verenigingen
mogelijk te maken. Het nieuwe systeem is getest en vrijgegeven voor gebruik. Er is een
duidelijke handleiding gemaakt voor de verenigingen en de bureaumedewerkers zijn standby om hulp te bieden als dat nodig is. Het NPO bestuur verwacht dat met deze nieuwe
functie de barrière om duiven op naam van de nieuwe eigenaar te zetten aanzienlijk is
verlaagd. In de eerste week zijn ruim 7.000 duiven overgeschreven op naam van de nieuwe
eigenaar. In de aanloop naar de introductie van de NPO-Cloud kan er zo laagdrempelig een
flinke inhaalslag worden gemaakt in het overschrijven van duiven op naam van de nieuwe
eigenaar.
4f. Stand van zaken eerlijk spel en Kampioenschappen
Omdat het de sport beleving direct raakt heeft vrijwel elke liefhebber een mening over eerlijk
spel en kampioenschappen. Deze meningen zijn zeer divers. Eerlijk spel is ook een kritische
bouwsteen in de visie van de NPO welke het welzijn van de duif en spelplezier centraal stelt.
Een brede dialoog over dit onderwerp is de beste aanpak om tot een breed gedragen
oplossing te komen. Maar helaas heeft Covid roet in het eten gegooid voor het starten van
deze brede dialoog.
Om dit voor duivenliefhebbers en NPO belangrijke vernieuwing toch een stap verder te
brengen heeft het NPO bestuur voor een andere aanpak gekozen. Wat we doen is
liefhebbers een ruim keuzemenu bieden voor de uitslagen en daarmee de sportbeleving. Een
grote landelijke praktijktest zou je dit ook kunnen noemen. Compuclub gaat aan de NPO en
afdelingen een keuzemenu voor de uitslagen aanbieden. Niet slechts de traditionele uitslag
van snelste duif zoals we die nu kennen maar ook een uitslag van:
• Beste hokprestatie 1:10
• Beste hokprestatie gemiddeld aantal punten (huidig NPO kampioenschap)
• Beste hokprestatie aangewezen.
We hebben een centrale afspraak gemaakt met Compuclub om dit mogelijk te maken,
waarvoor dank aan Compuclub. Het wordt interessant om eind 2021 de balans op te maken
en dan keuzes te maken.
Een ander punt wat regelmatig discussie oplevert is hoe om te gaan met invliegduiven. Voor
we op dit punt in gaan is het wellicht goed even een paar andere punten aan te stippen.
Verbod op vrachtduiven
Vrachtduiven, d.w.z. duiven die worden ingekorfd op wedvluchten zonder over de
inkorfantenne te gaan en dus niet geregistreerd worden zijn te allen tijden verboden. In de
NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is dit nogmaals met overweldigende meerderheid
bevestigd.
In deze wil ik me ook specifiek richten tot de Marathonspelers. Er zijn hele goede redenen in
het belang van alle duivenliefhebbers en onze duiven, ook die van U, voor het verbod op
vrachtduiven.
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Invliegduiven zijn een prima mogelijkheid voor het trainen van Uw duiven op de reguliere
vluchten. Het enige verschil is dat ze over de inkorfantenne gaan en geregistreerd worden.
Zo meteen zullen we toelichten welke mogelijkheden er zijn voor invliegduiven. Hopelijk
kunnen we hiermee het hoofdstuk vrachtduiven voor eens en voor altijd afsluiten.
Trainings- of africhtingsvluchten
In het verlengde van het verbod op vrachtduiven komen er ook regelmatig vragen binnen of
ook alle duiven op africhtingsvluchten geregistreerd moeten worden en dus over de inkorfantenne moeten. Op dit moment is dat niet het geval. Echter hierin zou met ingang van
volgend jaar verandering kunnen komen voor losplaatsen in het buitenland afhankelijk van
hoe de definitieve nieuwe EU-transportregelgeving er gaat uitzien. Het NPO bestuur zal hier
uiteraard tijdig over communiceren.
Wederom wat betreft de Marathonspelers wil ik even stilstaan bij trainingsvluchten zoals
bijvoorbeeld die in Hank. Zoals al aangegeven bij agendapunt 4c vindt het NPO bestuur
trainingsvluchten en het aanmelden ervan belangrijk. Wel dienen deze trainingsvluchten te
verlopen volgens de daarvoor vastgestelde regels, inclusief het aanvragen van een
lossingsvergunning. In het geval van Hank is Afdeling 2 bereid hieraan mee te werken en kan
alles volgens de regels verlopen. Deelname aan illegale vluchten zonder lossingsvergunning
brengt risico’s mee voor Uw duiven en het is onnodig deze risico’s te lopen.
Invliegduiven toegestaan
In de NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is een voorstel aangenomen om invliegduiven toe te
staan. Over wat precies de strekking van het besluit over invliegduiven was, bestaat
onduidelijkheid. Het gevolg is dat afdelingen het besluit over invliegduiven verschillend
interpreteren met als gevolg ongelijkheid in regels.
Het is wellicht goed op te merken dat het begrijpelijk is dat het geheel van voorstellen,
amendementen, aanpassing van amendementen en verslaglegging van de Ledenraad van 9
maart 2019 kon leiden tot onduidelijkheid. Het geheel blonk niet uit door duidelijkheid. Het
NPO bestuur heeft zich geconformeerd aan het gepubliceerde besluit van het vorige bestuur
en dat uitgewerkt in bijlage 4f.
De huidige situatie is besproken met de afdelingen in het informeel overleg in februari. Dit
heeft geresulteerd in twee amendementen. Een amendement van afdeling 7 welke
samengevat voorstelt de door het NPO bestuur in bijlage 4f uitgewerkte uitleg te
bekrachtigen en een amendement van afdeling 3 welke voorstelt het wedvluchtreglement
aan te passen overeenkomstig bijlage 4f.2
❖ De uitslag van de stemming over punt 4f.1, amendement van afdeling 7 is 11 voor,
4 tegen en 0 onthoudingen. Het voorstel is daarmee aangenomen en daarmee is er
de gewenste duidelijkheid over invliegduiven.
Amendement 4.f.2 van afdeling 3 gaat over hetzelfde onderwerp.
❖ De uitslag van de stemming over punt 4f2 is 5 voor, 10 tegen en 0 onthoudingen.
Het voorstel is daarmee niet aangenomen.
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Dit betekent concreet dat U alle duiven of een gedeelte kunt meegeven als invliegduif op een
wedvlucht. We verwijzen nogmaals naar bijlage 4f van deze Ledenraad voor een duidelijke
uitleg met voorbeelden over invliegduiven. Het Wedvluchtreglement zal overeenkomstig
worden aangepast.
4g. Stand van zaken pensioendossier
De NPO werd ten gevolge van een overgang van de pensioenvoorziening van de huidige en
gewezen medewerkers eind 2020 geconfronteerd met een aanzienlijke kostenpost. Zowel de
hoogte van de kosten als ook de lange tijd, ruim 3 jaar, welke het geduurd heeft duidelijkheid
te krijgen roepen vragen op. Het dagelijks bestuur van het NPO heeft een onderzoek
ingesteld. In bijlage 4g van deze Ledenraad wordt verslag gedaan van dit onderzoek.
Het NPO bestuur betreurt dat een aantal voormalige NPO bestuurders, om hun moverende
redenen, niet hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Hierdoor bestaat het risico dat het
onderzoeksrapport niet volledig is.
Het NPO bestuur schat de kosten op dit moment op 300.000 euro. Er ligt een naheffing van
Aegon van 240.000 euro en de overige kosten bedragen 60.000 euro. De uiteindelijke kosten
kunnen lager of hoger uitvallen. Het is ongewis of en zo ja hoeveel we kunnen verhalen op
de pensioenadviseur. Ook zullen er nog definitieve afspraken met pensioenfonds gemaakt
moeten worden welke kunnen resulteren in mogelijk aanzienlijke extra kosten.
4h. Rooster van aftreden NPO bestuur
De secretaris NPO stelt een rooster van aftreden vast met inachtneming van NPO Statuten,
Huishoudelijk Reglement en continuïteit van bestuur. In bijlage 4h is het rooster van aftreden
uitgewerkt en gepubliceerd. Waarvan akte.
Agendapunt 5.
Wedvlucht begeleiding
Het verantwoord vervoeren en lossen van onze duiven is van het allergrootste belang en een
van de hoekstenen van een toekomstbestendige duivensport. Net als iedereen krijgt ook de
duivensport in toenemende mate te maken met perioden met hoge temperaturen. Een goed
verloop van de vluchten, ook bij hogere temperaturen, is cruciaal zowel voor onze duiven, de
liefhebbers maar zeker ook maatschappelijk.
Daarnaast stelt de overheid eisen aan het transport van dieren. Waar in het verleden
zelfregulering het uitgangspunt was, is sinds 2 juli 2020 een beleidsregel bij hogere
temperaturen van kracht met mogelijk ook grote gevolgen voor de duivensport. Mocht de
overheid in de toekomst bovenstaande beleidsregel ook van toepassing verklaren op het
transport van postduiven, dan kan dit flinke beperkingen bij hoge temperaturen met zich
mee brengen. Het is daarom van het grootste belang de huidige zelfregulering van het
postduiventransport in stand te houden.
Het NPO bestuur heeft beleidsmatig ingezet op 3 punten te weten;
- Een actualisatie van het Hitteprotocol
- Heldere afspraken tussen NPO en de afdelingen bij het toepassen van het
Hitteprotocol
- Een modernisering van het Instituut Wedvlucht begeleiding (IWB)
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5a.
Hitteprotocol
Een goed Hitteprotocol is onmisbaar. Het NPO-bestuur heeft de WOWD gevraagd het
Hitteprotocol te actualiseren. De WOWD doet haar werk in deze volledig onafhankelijk en
gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het geactualiseerde Hitteprotocol ligt
vandaag voor ter stemming. Het is belangrijk dat de NPO Ledenraad zich uitspreekt over het
Hitteprotocol en dat het daarmee bindend is. Richting liefhebbers maar ook naar overheden
en belangengroeperingen is dit een belangrijk signaal. Ook de Belgische bond gaat nu een
Hitteprotocol opstellen en het is te verwachten dat andere bonden ook volgen.
Bij dit agendapunt zijn vragen gesteld door de afdelingen die zien op het vervoer en dan met
name over het verschil in de transportmiddelen. Het NPO bestuur neemt deze vragen mee bij
de certificering van onze transportmiddelen die voor later dit jaar op de agenda staat.
❖ De uitslag van de stemming over het Hitteprotocol is 15 voor, 0 tegen en 0
onthoudingen. Het voorstel is daarmee aangenomen.
Het NPO bestuur is verheugd met deze duidelijke en unanieme uitslag en wil de WOWD
hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage aan een toekomstbestendige duivensport.
5b.
Bevoegdheden NPO bestuur bij het toepassen van het Hitteprotocol
Heldere en duidelijke besluiten bij het toepassen van Hitteprotocol zijn in het belang van de
duivensport en liefhebbers. De ervaring leert dat wanneer er landelijk verschillen of
onduidelijkheden zijn bij het uitvoeren en of interpreteren van besluiten dit leidt tot onbegrip
en onrust bij duivenliefhebbers.
De IWB-portefeuillehouders in het NPO bestuur, op dit moment van de Aast en Geerink, zijn
namens het NPO bestuur verantwoordelijk voor het inwerking stellen en toepassen van het
Hitteprotocol. Zij doen dat door het volgen van de regels van het Hitteprotocol en ook mede
op adviezen van het IWB.
Hoewel er veel geregeld is in het Hitteprotocol kunnen zich ook onvoorziene
omstandigheden voordoen. In die gevallen zal het NPO bestuur een ad-hoc digitale
vergadering beleggen met de afdelingsbesturen waarna in die vergadering bindende
besluiten genomen worden in gezamenlijk overleg. In dit Corona tijdperk hebben we
frequent gebruik gemaakt van digitaal overleg en ermee leren omgaan.
❖ De uitslag van de stemming van agendapunt 5b, Bevoegdheden NPO bestuur bij
het toepassen Hitteprotocol, is: 13 voor, 2 tegen en 0 onthoudingen. Het voorstel is
daarmee aangenomen.
5c. Modernisering en bevoegdheden van het IWB
Het IWB begeleidt alle wed- en trainingsvluchten en heeft daarmee, net zoals de
lossingsfunctionarissen van de afdelingen, een cruciale taak bij het goed laten verlopen van
de vluchten. Het IWB heeft tot dusver naar behoren gefunctioneerd maar na vele jaren werd
het tijd voor een modernisering. Niet alleen is de bezetting van het IWB verjongd en
uitgebreid maar ook de werkwijze is aangepast aan de huidige tijd.
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Een belangrijke wijziging met ingang van 2021 in de werkwijze van het IWB is dat voor alle
lossingsverantwoordelijken van de afdelingen er een portal wedvluchtbegeleiding
beschikbaar is welke toegesneden en geoptimaliseerd is voor het lossen van duiven. Op de
portal wedvluchtbegeleiding staan de meest actuele en te verwachten weersomstandigheden
en adviezen van de ondersteunende meteo dienst. Hiermee wordt de informatievoorziening
aan lossingsverantwoordelijken van de afdelingen sterk verbeterd en gestroomlijnd. Het is
een belangrijke aanvullende service naast de directe contacten met en adviezen van het IWB.
Daarnaast wordt alle vlucht data opgeslagen. Dat betekent dat bij een wat minder verlopen
vlucht we een grondige analyse kunnen uitvoeren en ervan leren. Tot slot wordt ook de
lossingsinformatie voor liefhebbers verbeterd op de NPO site. De vernieuwingen zijn
operationeel en zijn gepresenteerd en toegelicht aan de lossing commissies van de
afdelingen in een digitale bijeenkomst op zaterdag 6 maart jl.
❖ De uitslag van de stemming van agendapunt 5c; Taken, werkwijze en
bevoegdheden IWB en protocol lossingen is 14 voor, 1 tegen en 0 onthoudingen.
Het voorstel is daarmee aangenomen.
Het NPO bestuur is verheugd met deze duidelijke uitslag en het stevige mandaat dat het IWB
hiermee heeft gekregen van de Ledenraad. Wij wensen het IWB, Enrico Doldersum, Jouke
Rottiné, Hans Tap, Johan den Hartog en Leo Sterken veel succes met hun belangrijke werk.
Dan willen we U nu graag laten zien hoe het nieuwe vluchtbegeleiding systeem eruit ziet. Dit
systeem wordt gebruikt door het IWB en alle lossingsfunctionarissen van de afdelingen. Het
geeft een inkijk in wat er achter de schermen gebeurt om ervoor te zorgen dat onze duiven
veilig naar huis komen. Er wordt een demonstratie gegeven door Eric Chavanu van Zimoa.
Met dit programma en deze portal hebben onze IWB en onze lossingsfunctionarissen van de
afdelingen een modern hulpmiddel tot hun beschikking hebben gekregen om onze duiven
verantwoord te lossen. De uiteindelijke beslissing om te lossen blijft uiteraard mensenwerk
waarbij ook de deskundigheid en ervaring van onze convoyeurs op de losplaats van groot
belang is. Dank aan iedereen die zich hier wekelijks voor inzet.
Agendapunt 6.
Aanpassing Olympiaderegels 2021.
Een van de onderwerpen die nog op onze voortgangslijst staat betreft het tegengaan of
verminderen van de verliezen bij onze jonge duiven. Het onderwerp als zodanig leeft bij onze
achterban in hoge mate. Niet dat het onderwerp helemaal nieuw is; integendeel zelfs!
Evident is wel dat hoe gezonder de jonge duiven zijn en hoe beter de jonge duiven worden
opgeleerd, hoe kleiner de kans op grote verliezen. Bij het vaststellen van het nationale
vliegprogramma is een aantrekkelijk jonge duivenprogramma tot stand gekomen. Om aan de
wens, of moeten we eigenlijk niet zeggen noodzaak, de jonge duiven een voldoende
opleerprogramma te bieden zijn er 3 leervluchten geprogrammeerd. Deze leervluchten
kennen dus geen verplichtend karakter, bieden aan de individuele liefhebber de mogelijkheid
om tussentijds in te stappen en tellen nergens voor mee. Wel kan men er een uitslag van
maken. Voor een eerlijke vergelijking dienen deze vluchten dus buiten de verschillende
competities te worden gehouden. Zo is het in de vorige vergadering ook afgesproken.
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Nadien is er enige onduidelijkheid ontstaan met betrekking tot de spelregels voor de
Olympiade. Om hier dus duidelijkheid in te verkrijgen wordt voorgesteld deze vluchten ook
niet te laten tellen voor de Olympiade.
❖ Het voorstel met betrekking tot aanpassing Olympiaderegels is aangenomen met
12 stemmen voor, 3 stemmen tegen en geen onthoudingen.
Agendapunt 7.
Dopingcontrolebeleid
Zoals we in ons voorstel hebben aangegeven: het bestuur rekent erop dat de achterban
doordrongen is van de noodzaak van dit besluit. De uitslag van een poll in Op de Hoogte was
wat betreft heel duidelijk!
Het gebruik van doping raakt onze sport in meerdere opzichten. Het tast het welzijn en
welbevinden van onze duiven aan, maar zorgt ook voor een oneerlijke concurrentie en
oneerlijk spel. De afgelopen jaren heeft er geen controle op doping meer plaatsgevonden.
Dat kan natuurlijk niet.
In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan een sluitend controlesysteem, mede
gebaseerd op deugdelijke regelgeving en een sluitend protocol. Controle kan plaatsvinden
bij de liefhebber thuis, in het lokaal of in de duivencontainers zowel in binnen- als in
buitenland. Daarmee is invulling gegeven aan de vraag vanuit afdeling 4.
Dopingonderzoek is binnen onze organisatie een zeer gevoelig thema. Ervaringen vanuit het
verleden spelen daarbij een belangrijke rol. Zoals hiervoor al is aangegeven is zowel het
onderzoek als de vervolgprocedure zo helder mogelijk beschreven. Helaas is nooit uit te
sluiten dat via een gerechtelijke procedure maatregelen die we richting liefhebbers treffen op
grond van een positieve dopingcontrole negatief kunnen uitwerken voor onze organisatie.
Dat moet ons er echter niet van weerhouden controle op dopinggebruik per omgaande op te
pakken. Angst is immers een slechte raadgever en kan nooit betekenen dat we de weg
vrijlaten voor duivenliefhebbers die op een oneigenlijke manier willen winnen en/of
kampioen willen worden.
Inmiddels hebben we een laboratorium gevonden dat prima in staat is de monsters van de
genomen controles op een adequate wijze op doping te onderzoeken. Dit bedrijf doet dit
overigens ook in opdracht van de Duitse duivenbond. De eerste uitslag van het monster kan
dus aanleiding geven voor een vervolgstap.
Bij de beoordeling van deze monsters zijn 2 ervaren dierenartsen gespecialiseerd in duiven
betrokken. Daarnaast zijn wij in overleg met een dopingexpert van buiten de duivensport om
die eveneens bij de beoordeling van de monsters te betrekken. De betreffende expert heeft
veel ervaring opgedaan binnen de paardensport. Met andere woorden voordat een eventuele
vervolgstap wordt gezet is er een oordeel gevraagd aan deze drie specialisten. Daarna wordt
er beoordeeld of alle stappen van controle tot resultaat procedureel op een juiste manier zijn
gevolgd en kan tot schorsing worden overgegaan door de Aanklager. Het moge duidelijk zijn
dat we verwachten op deze manier zo sterk mogelijk te staan in welke procedure dan ook!
Dopinggebruik binnen onze sport moet zo snel mogelijk worden uitgeroeid.
Het is daarnaast een nadrukkelijk voornemen dit jaar te starten met een database voor
gevonden dopingwaardes. Dit is samenwerking met het laboratorium en waar mogelijk ook
met gebruik making van data uit andere landen. Ook in natuureigen producten kunnen
stoffen voorkomen die qua interpretatie dicht tegen doping aan kunnen liggen.
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Om te voorkomen dat liefhebbers onbewust de fout in gaan, is het van belang hier nader
onderzoek naar te doen. Voorlichting in de richting van onze leden is dan ook van groot
belang.
Niet om aan te geven waar de grenzen liggen voor een ongeoorloofd dopinggebruik, maar
juist om toe te lichten en/of aan te geven hoe men kan handelen in bepaalde situaties.
Duiven kunnen immers gewoon ziek worden waarbij medicijnen nodig zijn om ze laten
genezen. Het gevolg daarvan kan zijn dat enige tijd niet aan vluchten kan worden
deelgenomen omdat er anders sprake kan zijn van doping, terwijl de betreffende liefhebber
van goeie wil is. De verantwoordelijkheid blijft overigens altijd liggen bij de betreffende
liefhebber.
Daarnaast wordt onderzocht of leveranciers van natuurproducten een bijdrage willen leveren
aan het dopingvrij verklaren van hun producten. Met het laboratorium dat het onderzoek op
de dopingcontroles verricht, wordt hierover het gesprek gevoerd. Zodra er meer duidelijkheid
is, zullen de leveranciers gevraagd worden of ze een nadere inhoudelijke en financiële
bijdrage willen leveren in dit onderzoek.
Een schone sport is in het belang van ons allemaal en onze duiven.
Over dit onderwerp zijn er meerdere vragen gesteld en opmerkingen binnengekomen. We
verwijzen naar de bijlagen bij dit agendapunt. De totale kosten voor de dopingcontrole
worden becijferd op ongeveer € 90.000, of te wel € 0,02 per ingemande duif.
Ten aanzien van de ZLU-vluchten hebben we het ZLU-bestuur laten weten dat de kosten van
deze controles één op één zullen worden doorbelast. We zullen hierover nog verder overleg
met de ZLU voeren.
Het voorstel van afdeling 3 hebben we ontraden. Enerzijds omdat de protocollen en
procedures zijn aangepast, anderzijds omdat tussen de feitelijke uitslag, het A-staal, en de
contra expertise/tegenonderzoek van het B-staal controle een behoorlijk tijdsverschil kan
zitten. Dat zou kunnen betekenen dat een “betrapte liefhebber” de kans heeft versneld
afscheid te nemen van zijn duiven of de organisatie te verlaten zonder dat er gesanctioneerd
kan worden.
Tegelijkertijd kan hij nog blijven inmanden en meespelen in de verschillende competities.
Ondanks ons standpunt is het betreffende voorstel van afdeling 3 overgenomen. We zullen
daarom opnieuw met Ducares aan tafel gaan om te bezien hoe we dit voorstel in termijnen
passend kunnen krijgen en wat de kosten van deze andere werkwijze gaan zijn.
Ondanks dat het door ons ontraden amendement van afdeling 3 is aangenomen zijn we toch
content met de grote steun die we op dit onderwerp hebben gekregen. Iedereen
onderschrijft het belang van dit onderwerp en ons beleid daarin. Het is een belangrijke stap
in het kader van een schone sport.
Resumerend: Om de kosten voor de dopingonderzoeken te kunnen betalen is voorgesteld
per ingemande duif 2 ct per duif te vragen.
❖ 7b. Dit voorstel is aangenomen met 13 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0
onthoudingen.
❖ 7c. Het doping reglement is unaniem aangenomen.
❖ 7d. Het amendement van afdeling 3 is met 8 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2
onthoudingen aangenomen.

Notulen Ledenraad 13-03-2021

Pag. 15

We zullen nader bezien hoe we dit in de praktijk kunnen uitwerken.
Agendapunt 8.
Het organiseren van de Olympiade.
Het uitgangspunt voor de Olympiade zal zijn: Duivensport: een sport waar het welzijn van de
duiven en het spelplezier van de leden voorop staat. Binnen dit uitgangspunt zal de
duivensport volop worden gepromoot.
Een van de doelstellingen zal dan ook zijn om naast onze eigen leden ook geïnteresseerden
uit te nodigen de Olympiade te bezoeken.
Voor deze Olympiade is een eerste globale begroting opgesteld. De totale kosten kunnen
globaal als volgt worden opgevangen:
• Geen jaarlijkse manifestaties de komende jaren;
• Opslag op de vrachtprijzen voor de komende 3 jaar ter grootte van € 0,01 per duif;
• Entree en bijdrage standhouders e.d.;
• Aantal aansprekende duiven verkopen.
Een mogelijk batig saldo van de Olympiade zal worden gereserveerd voor verder
wetenschappelijk onderzoek.
Het doet ons plezier dat dit voorstel op veel steun heeft kunnen rekenen.
De volgende stap zal zijn om een commissie te benoemen die zich met de organisatie en met
name het promotie aspect gaat bezighouden. De portefeuillehouders in het bestuur zijnde
Gerard vd Aast en ondergetekende pakken een en ander verder op en kunnen indien
gewenst aanvullende informatie verstrekken.
❖ Het voorstel om de Olympiade te organiseren inclusief de financiële dekking is
aangenomen met 11 stemmen voor, 1 tegen en 3 onthoudingen.
Agendapunt 9.
Jaarverslag 2020 en financiële meerjarenbegroting 2021-2025.
In Bijlage 9a hebt U kennis kunnen nemen van het jaarverslag van de NPO. Er zijn over dit
jaarverslag geen vragen of opmerkingen binnengekomen.
Door meerdere ontwikkelingen is de financiële positie van de NPO niet sterk. Ook de
jaarlijkse begroting geeft weinig ruimte voor nieuwe initiatieven.
Los van de documenten die u heeft ontvangen, zijn er nog meerdere punten van belang:
a. Het pensioendossier. Ondanks voortdurende druk via onze advocaat op de externe
adviseurs, is het helaas nog niet gelukt per vandaag volledige duidelijkheid te hebben.
Komende donderdag is er een gesprek met onze advocaat en de destijds betrokken
adviseur over de situatie.
b. Meerjarenvisie of eigenlijk -begroting. Door de u bekende omstandigheden is een
fundamentele discussie over een aantal beleidsthema’s nog niet gevoerd. Zoals
bekend volgt geld het beleid en niet andersom. Desondanks is inmiddels een aantal
onderwerpen op de agenda geplaatst, die financiële consequenties hebben. Voor het
steunen van dit beleid inclusief het beschikbaar stellen van de benodigde middelen,
heel veel dank. Vanuit een aantal afdelingen is dezelfde opmerking gemaakt dat
voordat je een begroting kunt vaststellen, discussie over beleid gevoerd zou moeten
zijn. Hopelijk kunnen we binnenkort elkaar fysiek ontmoeten voor een verdere
discussie over de inrichting en opzet van de duivensport in Nederland. Voor nu gaan
we doen met hetgene beleidsmatig is bepaald.
c. De adviezen van de FBCC worden opgevolgd. Door omstandigheden was de
aanpassing bij de Kamer van Koophandel blijven liggen. Dit is inmiddels opgepakt.
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Dubbele autorisatie op de feitelijke bankbetalingen zal worden doorgevoerd.
Overigens vond een dubbele autorisatie op de betalingen al plaats. Betalingen
worden opgezet door de administrateur van het Bureau en gesanctioneerd door
penningmeester.
d. In het verslag van de FBCC is aangegeven dat de administrateur geen medewerking
aan het pensioendossier zou hebben verleend. Om verkeerde beeldvorming te
voorkomen: het betreft de toenmalige directeur ad interim.
❖ Met betrekking tot het vaststellen van de jaarrekening is de uitslag van de
stemming unaniem voor (9.e)
❖ Dat geldt ook voor de déchargeverlening aan het bestuur (9.f)
❖ De aangepaste begroting is aangenomen met 11 stemmen voor en 4 tegen en geen
onthoudingen (9.g)
We zullen in de toekomst ongetwijfeld stil staan bij het effect van ons beleid op onze
financiële positie.
Agendapunt 10.

Voorstel tot het opheffen van de bestaande secties en
het instellen van de sectie Sportbeleving.
a.
Opheffen van de secties Vitesse/Midfond, Jong, Dagfond en Marathon.
Ik moet helaas melden dat het jammer is dat de secties er allemaal zelf de stekker uit hebben
getrokken. Als NPO bestuur hadden wij graag gezien dat de secties zich hadden ingezet voor
het realiseren van vernieuwingen in de duivensport. Die zijn hard nodig en daarvoor hebben
wij leden nodig die zich daarvoor druk willen maken.
Wij hebben alle stukken die de verschillende secties hebben geproduceerd geplaatst in Op
(de) Hoogte. Rode draad voor de secties is geweest het realiseren van vliegprogramma’s voor
de verschillende disciplines. Daarin zijn ze wel geslaagd, en na al die discussies over het
vliegprogramma is dit NPO bestuur daar ook wel klaar mee. Een goede verdeling en in
oktober vaststellen, zodat het zo weinig mogelijk energie kost. Zoals al aangegeven helaas
was er na de vorige Ledenraad geen bezetting meer voor de zetels in de sectiebesturen. Er
heeft zich ook niemand gemeld om de schouders eronder te zetten. Als NPO bestuur zagen
wij weinig heil in het succesvol zoeken naar ongeveer 16 tot 20 bestuurders. Ook ingegeven
door het feit dat het bijna nergens gemakkelijk is om bestuurders te vinden in onze
duivensportorganisatie. Dit is overigens geen aandachtspunt dat alleen geldt voor de
duivensport maar is een maatschappelijk gegeven.
❖ Het voorstel om de secties op te heffen, stempunt 10 a, is aangenomen met
15 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen. Hiermee zijn de genoemde secties nu
officieel opgeheven.
Wij zullen de reglementen en Statuten aanpassen en dat voorleggen in de Ledenraad van
november a.s.
b.
Het instellen van de sectie Sportbeleving.
Het bestuur heeft gezien het vorige punt ervoor gekozen om over te gaan tot één sectie en
wel de Sectie Sportbeleving. Doelstelling is een sectie die komt met voorstellen en
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initiatieven die ervoor zorgen dat de duivensport aantrekkelijk blijft in de volle breedte. Een
sectie die out of the box kan denken, die zorgt voor input op de Ledenraad waardoor na
discussie de best mogelijke keuzes worden gemaakt voor de duivensport. Uitgangspunt is
dat de verschillende speldisciplines vertegenwoordigd zijn in de sectie Sportbeleving.
❖ De uitslag van de stemming van 10.b is: 14 stemmen voor, 1 tegen en 0
onthoudingen. Het voorstel is hiermee aangenomen.
Ik doe dan ook graag een oproep aan iedereen die in de sectie Sportbeleving mee wil
denken aan een toekomstbestendige invulling voor de duivensport om zich hiervoor te
melden.
Agendapunt 11.
Bestuursmodel NPO.
Onderdeel A stelt voor dat besluiten van de Ledenraad bindend zijn voor de NPO,
Afdelingen, secties, verenigingen, leden en alle overige rechtspersonen zoals benoemd in de
statuten en reglementen.
Bij het tegen het licht houden van de cultuur die er is ontstaan bij de Duivensportbond is het
niet vanzelfsprekend dat besluiten die genomen worden door het hoogste orgaan van onze
organisatie, de Ledenraad, ook vanzelfsprekend worden opgevolgd door de verschillende
geledingen. Wat er vervolgens ontstaat, dat is onvrede en misverstanden. Dat alles kost veel
negatieve energie en daar schieten wij niets mee op. Met dit voorstel wil het NPO bestuur
ondubbelzinnige duidelijkheid verschaffen.
❖ De stemming heeft het volgende resultaat opgeleverd: 13 stemmen voor, 2
stemmen tegen en 0 onthoudingen. Dat wil zeggen dat het voorstel met grote
meerderheid is aangenomen.
Op dit voorstel is een amendement binnengekomen van Afdeling 8. Dit luidt als volgt:
“Besluiten van de Ledenraad, voor zover ze het algemene belang van de duivensport dienen,
zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, verenigingen, leden en alle overige
rechtspersonen zoals benoemd in de statuten en reglementen.”
Uw NPO bestuur is tegen dit voorstel omdat bij ieder toekomstig besluit moet worden
aangegeven of het al dan niet in het algemeen belang is van de duivensport. Dat lijkt ons niet
raadzaam.
❖ De uitslag van de stemming van stempunt 11a.1 is dat er 3 stemmen voor zijn, 9
tegen en 3 onthoudingen. Dat wil zeggen dat het amendement van afdeling 8 is
afgewezen.
Ik denk dat ik wel mag constateren dat wij met het eerste besluit een zeer belangrijke stap
hebben gezet voor de toekomst van de Nederlandse duivensport. Helderheid, met zijn allen
uitvoeren wat wordt afgesproken. Ik wil de afgevaardigden bedanken voor hun steun en fijn
dat wij met zijn allen hetzelfde inzicht hebben.
11.b Aanpassen van de kiesdeler van de afdelingen van 1000 naar 500
Door de in het verleden gekozen structuur waarmee wij werken, zullen er bij onze momenteel
helaas krimpende sport steeds minder Afgevaardigden zijn voor onze Ledenraad. Een kleine
groep afgevaardigden die over enkele jaren ongeveer net zo groot is als ons voltallige
bestuur. Niet wenselijk wat ons betreft. Voordeel van een grotere Ledenraad is dat er
gemakkelijker doorstroming plaats kan vinden, verschillende woordvoerders voor
verschillende onderwerpen maar ook de mogelijkheid om als afdeling iemand te benoemen
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die niet persé in het Afdelingsbestuur zit. Kortom wat meer dynamiek in het besluitvormde
orgaan van de NPO.
Afgevaardigde René Dalmolen geeft de volgende stemverklaring: “We zien inhoudelijk gezien
geen meerwaarde om meer kiesmannen af te vaardigden. Door de stukken en stemmingen
vooraf door te spreken wordt het standpunt van de afdeling vertolkt op de NPO Ledenraad.
Daarvoor hoeft er geen uitbreiding plaats te vinden van het aantal deelnemers.”
❖ De uitslag van deze stemming is 13 stemmen voor, 2 tegen en 0 onthoudingen.
Daarmee is het voorstel aangenomen.
De volgende Ledenraad zal bestaan uit 30 afgevaardigden met als uitgangspunt het ledental
van dit moment.
11.b Voorstel voor het vaststellen van het aantal stemmen van de sectie
Sportbeleving op 5 en wanneer het bestuur bestaat uit 3 of minder personen wordt het
stemrecht in de Ledenraad opgeschort tot het bestuur is aangevuld tot minimaal 4.
❖ Deze stemming leverde het volgende resultaat op: 13 voor, 2 tegen en 0
onthoudingen, ook dit voorstel is daarmee geaccepteerd.
11.d. Het omzetten van het Platform Transport naar een commissie zonder stemrecht
in de Ledenraad.
Het NPO bestuur stelt dit voor omdat onze leden meerdere keren vertegenwoordigd worden
in de Ledenraad. Feitelijk is dat een raar fenomeen zoals het was geregeld.
Vertegenwoordigen via de Afdeling, sectie en platformen. Dit terwijl platformen er zijn voor
alle leden, en alle leden ook vertegenwoordigd worden door de afgevaardigden van de
Afdelingen. Dus dubbele vertegenwoordiging terwijl er geen structuur is om de leden invloed
te geven op het stemgedrag van het platform. Het platform is er specifiek om de aanwezige
know how te gebruiken om de duiven professioneel en efficiënt te vervoeren. Daarvoor blijft
de bezetting van het platform ook beschikbaar de komende tijd, dank daarvoor.
❖ De uitslag van deze stemming is 15 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen, het
voorstel is daarmee aangenomen.
11.e, Opheffen van het Platform Jong.
Ik kan hier kort over zijn, vanaf onze installatie hebben wij ondanks dat ze zijn aangeschreven
taal nog teken gehoord van het Platform Jong. Iets regelen voor jonge leden is prima, maar
als het om de leden gaat die nog geen 50 jaar oud zijn, kun je daarbij ook wel vraagtekens
zetten.
❖ De afgevaardigden hebben als volgt gestemd, 14 voor, 0 tegen en 1 onthouding,
daarmee is ook dit voorstel aangenomen.
Agendapunt 12.
Voorstel tot het schrappen van het NPO congres.
Het doel van het congres, namelijk de betrokkenheid van de achterban vergroten is iets waar
ook het huidige bestuur zich helemaal in kan vinden. De realiteit is dat onze leden voor een
Congres geen reis gaan ondernemen. Wij denken dat de wekelijkse poll ons ook de nodige
input geeft en uiteraard is er altijd de mogelijkheid alle leden te betrekken en ons input te
geven. De module die de sectie Sportbeleving kan gebruiken kan indien wenselijk uiteraard
ook door het bestuur ingezet worden.
❖ De uitslag van de stemming is 15 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen. Hiermee is het
voorstel aangenomen.
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Nu volgen er 3 agendapunten over reglementen en statuten. Er zijn de laatste jaren uiteraard
de nodige besluiten genomen tijdens de verschillende Ledenraden. De daaruit voorvloeiende
aanpassingen in de statuten en reglementen waren nog niet doorgevoerd. Wij hebben de
zaken op een rijtje gezet en verwerkt daar waar ze thuishoren. Dit werk is verricht door onze
medewerkster Marjan van Berkel met extra ogen als controle door Theo Hutten en Gerard
van de Aast, waarvoor dank!
Het is voor onze Duivensportbond van groot belang dat wij telkens de laatste actuele situatie
beschikbaar hebben. Daar mag geen speld tussen te krijgen zijn.
Nu de uitslagen van de stemmingen op een rij:
Agendapunt 13.
Goedkeuren aangepast Huishoudelijk Reglement:
❖ De uitslag is 14 voor, 0 tegen en 1 onthouding, hiermee is het goedgekeurd.
Agendapunt 14.
Goedkeuren aangepaste Statuten NPO
Voor het goedkeuren van aangepaste Statuten NPO is een 2/3 meerderheid vereist.
❖ De stemming gaf het volgende resultaat te zien: 14 voor, 0 tegen en 1 onthouding.
Dit is dus met de vereiste meerderheid van 2/3 aangenomen.
Agendapunt 15.
Goedkeuren aangepast Wedvluchtreglement.
René Dalmolen, afgevaardigde van Afdeling 10 heeft de volgende opmerking gemaakt:
“Bij artikel 7 is aangegeven, dat de lijst met goedgekeurde GPS apparatuur is geschrapt. Het
blijkt, dat het voor de liefhebber belangrijk is, dat ze er zeker van zijn dat de juiste apparatuur
wordt gebruikt vanwege de mogelijkheid van verschillen bij het opnemen van de coördinaten.
Een lijst geeft duidelijkheid voor zowel liefhebber als diegene die de coördinaat prikt.“. Wij
zullen kijken wat hierover te publiceren is en dat doen via Op (de) Hoogte en onze website.
❖ De uitslag was als volgt: 14 voor 0 tegen en 1 onthouding, dus ook geaccepteerd
door onze afgevaardigden.
Waarvoor dank, het is nu zaak om de besluiten die tijdens deze vergadering zijn genomen te
verwerken in de statuten en reglementen en in de Ledenraad van november a.s. vast te
stellen. Dat kunt van ons verwachten.
Overigens is er door ons ook een bestuursreglement vastgesteld. Dit wordt gepubliceerd in
Op de Hoogte en op de website.
Agendapunt 16.
Voorstel tot het aanpassen van NFO18 voor ZLU vluchten.
Vanaf onze start is uitgesproken dat er moet worden gezorgd voor het maken van verbinding
en samenwerking met de verschillende geledingen in duivenland. De ZLU is een van deze
organisaties waarmee de laatste jaren een vertroebelde verhouding was ontstaan. Daar is een
streep onder gezet en wij gaan samen aan de slag.
Het was een simpele constatering dat de besluiten die door de Ledenraad waren genomen
niet werden nageleefd door de ZLU. Dat is natuurlijk niet te accepteren. Wij hebben de ZLU
verzocht met een voorstel te komen voor de Ledenraad zodat er weer binnen de lijnen
gekleurd kan worden.
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Dit voorstel dat uit twee onderdelen bestaat, is geagendeerd en daarmee in stemming
gebracht. Het resultaat van de stemming is als volgt:
❖ Voorstel 16.a, het aanpassen van de neutralisatietijd van De ZLU vluchten: 8
stemmen voor, 7 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Hiermee is het voorstel
aangenomen.
❖ Voorstel 16.b, het toepassen van de 800 meter grens bij De ZLU vluchten, leverde
ook 15 stemmen op, waarvan 4 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 0
onthoudingen. Het voorstel is hiermee verworpen.
17. Gedragscode duivensport
Voor veel mensen is de duivensport een hobby die intensief wordt beleefd. Postduiven
houden is een vak apart, het wordt namelijk een deel van je leven. Duivensport is beleving,
passie en plezier! Om dit te behouden is het NPO Bestuur van mening dat er een
gedragscode moet komen voor de duivensport. Deze gedragscode is een beschrijving van
normen en waarden, van regels binnen onze sport en de NPO. Kort gezegd in de
gedragscode staat wat wij als liefhebbers belangrijk vinden, hoe wij met elkaar omgaan en
hoe wij ons naar de ‘buitenwacht’ presenteren, het imago dat wij voor ogen hebben. De
gedragscode is bedoeld voor liefhebbers en bestuurders binnen de duivensport.
Omgangsnormen zijn belangrijk in elke sport. De meeste sportbonden kennen dan ook een
gedragscode. De NPO tot dusver niet. Uitingen op social media spelen bij omgangsnormen
ook een belangrijke rol. We hebben allen recht op onze eigen mening en deze te uiten maar
wel op een respectvolle en nette manier. Alle spelregels hebben we samengevat in een
gedragscode voor de duivensport.
De gedragscode is een aanvulling op het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut
Sportrechtspraak welke statutair reeds op ons allen van toepassing is. Dat betekent ook dat
overtredingen van de gedragscode kunnen worden voorgelegd aan het ISR. Het ISR kan bij
overtredingen sancties opleggen. Het voorleggen van een overtreding is niet enkel
voorbehouden aan het NPO maar ook afdelingen, verenigingen en liefhebbers kunnen zich
wenden tot het ISR met een klacht. De gedragscode is dus niet iets vrijblijvends! Uiteraard
hopen we dat handhaving niet nodig is en dat de gedragscode naar letter en geest wordt
nageleefd door liefhebbers en bestuurders.
Bij de stemming over dit agendapunt merkt Afdeling 10 op dat men het opstellen van een
gedragscode steunt maar men wil er graag meer tijd voor nemen en in die tijd de liefhebbers
erbij betrekken. Nu vaststellen geeft het idee, dat het meer top-down is dan bottom-up,
volgens afdeling 10. Daarom stemt men op dit moment tegen.
❖ De uitslag van de stemming van agendapunt 17, goedkeuren van gedragscode voor
de Nederlandse duivensport, is: 14 voor, 1 tegen en 0 onthoudingen. Het voorstel is
daarmee aangenomen.
Het NPO bestuur is verheugd met deze duidelijke uitslag.
Agendapunt 18.
Voorstellen van de afdelingen
Afdeling 6 stelt voor de bijdrage voor de lossingsvergunningen per afdeling te berekenen op
basis van het aantal leden per peildatum 01-01-2021 in de betreffende afdeling.
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Met deze methodiek zou iedere afdeling naar rato van het aantal leden bijdragen aan de
kosten van lossingsvergunningen.
❖ De uitslag van de stemming over agendapunt 18a is 2 voor, 13 tegen en 0
onthoudingen. Het voorstel is daarmee verworpen.
Agendapunt 19.
Rondvraag
De volgende vragen zijn tijdens de vergadering binnengekomen via mail en worden door de
secretaris beantwoord:
• Afdeling Oost-Brabant, G. Schuurmans, heeft een vraag ingestuurd over chipringen.
Antwoord: Het is een vrij technisch verhaal over identificatienummers in de chipringen,
daarom is het niet behandeld in deze vergadering. Maar de opmerking is genoteerd en
het NPO bestuur kijkt hoe ze daar invulling aan kan geven.
• Afdeling Zeeland ‘96, A. Thijs, vraagt hoe ze een uitslag van de Ladies League kunnen
krijgen.
Antwoord: We zetten dit door naar Annette Espeldoorn en dan zijn we ervan overtuigd
dat het goed komt.
• Afdeling Limburg, H. Roks, vraagt hoe continuïteit is gewaarborgd bij Zimoa op dit
moment.
Antwoord: We hebben daar met Zimoa over gesproken en dit zal worden ingevuld.
• Tweede vraag: We hoorden Zimoa alleen over Duitse lossingen in Nederland die worden
weergegeven, is er ook een mogelijkheid dat te doen voor België en Frankrijk?
Antwoord: Wij denken van wel en ook dat het op de site stond die getoond werd.
•

Afdeling Friesland, W. van Stralen, vraagt hoe het NPO bestuur invulling zou willen geven
aan het berekenen Van een schaduwuitslag volgens de methode SNEL op de Grand Prix
vluchten.
Antwoord: Er is recent een presentatie over deze methode geweest en we zullen kijken of
we ook voor de Grand Prix vluchten een uitslag volgens deze methode kunnen
publiceren. De pilot is bedoeld om er ervaring mee op te doen en dit is er dan ook een.

•

Tweede vraag van Friesland ’96: In de contacten met overheden, NGO’s en politiek is het
misschien verstandig om aan te sluiten bij DiBeVo.
Antwoord: Ik ken de details van deze organisatie niet, maar het NPO bestuur neemt
contact op met Van Stralen voor meer informatie, ervan uitgaande dat het een zinvolle
club is.

Aan het eind van deze Ledenraad is het goed om een tussenbalans op te maken en vooruit te
kijken.
Het NPO bestuur handelt vanuit een duidelijke visie waarin we werken aan een
toekomstbestendige duivensport waarbij het welzijn van de duif en spelplezier centraal staat.
Een heel heldere visie!
Verder willen wij transparant en voorspelbaar zijn in ons handelen.
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Het NPO bestuur heeft in de afgelopen 9 maanden een flink aantal operationele en
beleidsonderwerpen uitgewerkt en de volgende onderwerpen voorgelegd aan en gedeeld
met de Ledenraad.
1. Een verbeterde procedure om te komen tot een Nationaal vliegprogramma. Dat is gelukt
in november hadden we een nationaal vliegprogramma. Vervolgens kunnen de
afdelingen hun vliegprogramma’s opstellen en kan er overlegd worden over een optimale
samenwerking bij het vervoer en het voorkomen van kruislossingen. Dat gebeurt nu. Dat
alles geeft rust in de voorbereiding en we kunnen dan onze energie in andere zaken
steken die aandacht vragen.
2. Organiseren Nationale Grand Prix concoursen; We gaan een aantal hele mooie concoursen
organiseren waarmee we binnen en buiten de duivensport aan de weg kunnen timmeren.
3. Nieuwe opzet Ladies League; Annette Espeldoorn heeft samen met een groep dames een
flinke impuls gegeven aan de Ladies League. Een oproep aan de dames; doe mee!
4. Losplaatsenbeleid om ervoor te zorgen dat we toegang blijven houden tot losplaatsen en
de relatie met de Franse en Belgische bond goed houden.
5. Een nieuwe ECS-strategie waarbij evolutie en niet revolutie centraal staat heeft rust en
duidelijkheid gebracht.
6. De nieuwe opzet van de wedvluchtbegeleiding, met een Hitteprotocol en gemoderniseerd
IWB.
7. Het dopingcontroleprogramma is opnieuw ingevoerd voor het welzijn van de duif en eerlijk
spel.
8. De gedragscode voor de duivensport is vastgesteld en aangenomen.
9. Toekomst secties en platformen opnieuw vastgesteld
10. Bestuursmodel NPO is geoptimaliseerd voor een grotere betrokkenheid van de achterban.
11. We gaan de 28e Olympiade organiseren; waarschijnlijk in 2024. We moeten nog wachten
op officieel bericht van de FCI.
12. Het minimaliseren van de impact van de nieuwe EU-regelgeving wat goed is gelukt.
13. Het bouwen van de NPO-Cloud; belangrijk bij toenemende regelgeving.
Niet alle onderwerpen die het NPO bestuur belangrijk acht zijn echter al aan bod gekomen.
Om de visie van het NPO bestuur van een toekomstbestendige duivensport te realiseren
moeten enerzijds zaken op orde zijn en anderzijds zullen we de sport moeten vernieuwen.
Het een kan niet zonder het ander!
In 2021 gaat het NPO bestuur de volgende onderwerpen uitwerken en voorleggen aan de
Ledenraad. Voor ieder onderwerp zijn vanuit het NPO bestuur portefeuillehouders
aangewezen die dit gaan oppakken.
1. Kampioenschappen en eerlijk spel; cruciaal voor een goede sportbeleving en daarmee de
toekomst van de sport. Ben Geerink en Hans van Dijk gaan hiermee aan de slag.
2. Nieuwe sectorindeling; belangrijk voor een toekomstbestendige sport en eerlijk spel.
Annette Espeldoorn, Peter Pennekamp en, na zijn verkiezing, Huib Bransen gaan zich hier
voor inzetten.
3. Roofvogelproblematiek; voor velen van ons een probleem; laten we streven het probleem
beheersbaar te houden. Annette Espeldoorn en Leen de Rijke pakken dit op.
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4. Verbeteren van het imago van de duivensport; we hebben fantastische verhalen te
vertellen maar het komt nog niet altijd uit de verf. Peter Pennenkamp, Ton Geitenbeek en
Huib Bransen gaan dit onderwerp uitwerken.
5. Het beperken van de verliezen met jonge duiven: Hans van Dijk en Peter Pennenkamp
gaan dit in kaart brengen.
6. Transportmiddelencertificering; het is belangrijk dat onze duivenwagens een keurmerk
krijgen dat ze geschikt zijn voor het transport van onze duiven of indien nodig verbeterd
worden. Gaat niet over APK, maar specifiek over geschiktheid voor transport van duiven.
Leen de Rijke en Gerard van de Aast pakken dit op.
7. Splijtleden en buitenlandse leden. Menko Rittersma en Ben Geerink gaan hieraan werken.
8. Communicatiestrategie van de NPO; hier valt ook nog het nodige te winnen. De
wekelijkse nieuwsbrief Op de Hoogte komt steeds beter uit de verf. De website van de
NPO moet hoognodig gemoderniseerd worden. Menko Rittersma en Peter Pennenkamp
pakken dit op.
9. Een aantrekkelijk en behapbaar Marathonprogramma. We gaan in overleg en
samenwerken met de ZLU en de diverse Fondclubs om te komen tot een attractief
Marathonprogramma. Ben Geerink, Huib Bransen en Menko Rittersma gaan dit uitwerken.
Deze lijst is een hele ambitieuze agenda voor de komende tijd. Als U wilt bijdragen of
suggesties heeft kunt U zich tot de genoemde portefeuillehouders wenden. U kunt in de
notulen dit nog eens nalezen.
Specifiek zijn we na vandaag op zoek naar leden die willen helpen in de
- Roofvogelcommissie: info bij Annette Espeldoorn en Leen de Rijke.
- Olympiadecommissie: info bij Gerard van de Aast en Hans van Dijk.
- Sectie sportbeleving: info bij Ben Geerink en Gerard van de Aast. De eerste aanmeldingen
hiervoor zijn inmiddels binnen, maar we hebben er nog meer nodig.
Mee helpen besturen en zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige duivensport
geeft voldoening en is ook nog leuk en plezierig om te doen. Ook jonge liefhebbers roepen
we nadrukkelijk op zich te melden. Maar iedereen is welkom!
Tot slot wil ik U graag wijzen op de extra buitengewone Ledenraad van 31 maart. Op deze
Ledenraad zullen we het NPO bestuur op tal brengen met de verkiezing van een nieuwe
secretaris, de FBCC uitbreiden en de laatste puntjes op de i zetten in ons dopingbeleid.
De volledige vergadering is terug te zien op YouTube en via onze website om eens rustig
terug te kijken.

20.
Sluiting
Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van onze tweede digitale Ledenraad. Wij hadden ons
het op deze manier vergaderen ruim een jaar geleden nog niet voor kunnen stellen. Het
geeft ook weer aan dat wij, als de noodzaak er is, kunnen omgaan met en oplossingen weten
te vinden voor onverwachte omstandigheden. Er komen dan ideeën naar voren die normaal
in de kast blijven liggen. Creativiteit en buiten de gebaande paden lopen is het credo. En laat
daar nu veel behoefte aan zijn in onze duivensport. Denken in mogelijkheden en niet in
problemen, of anders gezegd het glas is half vol. Als wij daar met velen de schouders onder
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zetten, ben ik ervan overtuigd dat wij onze missie : het streven naar een toekomstbestendige
duivensport waarbij het welzijn van de duif en spelplezier centraal staan waar gaan maken.
Er is vandaag een flink aantal besluiten genomen die praktisch allemaal met flinke steun van
onze leden raad is aangenomen. Namens ons bestuur wil ik u hartelijk danken voor het
vertrouwen. Het is een prima steun In de rug en geeft veel energie om op de ingeslagen weg
verder te gaan.
Op 31 maart a.s. ontmoeten wij elkaar weer op dezelfde wijze als nu, maar dan bij een extra
buitengewone Ledenraad waarin de benoeming van de secretaris kan worden voorzien en in
de voor onze organisatie benodigde bezetting van de FBCC. Verder natuurlijk de laatste
stand van zaken over de impact van de Covid-pandemie op onze duivensport.
Ik wens u allen een goed en succesvol seizoen 2021 en blijf genieten van onze mooie
duivensport, blijf gezond. Tot slot een fijn weekend.
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