Leeswijzer wijzigingen Statuten, HHR, WVR en Reglement V&L
Statuten ................................................................................................................................................... 1
•

Besluit: Opheffen secties ............................................................................................................. 1

•

Besluit: Opheffen Platform Transport ......................................................................................... 2

•

Besluit: Schrappen NPO congres ................................................................................................. 2

•

Besluit: Gedragscode ................................................................................................................... 2

•

Besluit: Besluiten van de Ledenraad zijn bindend....................................................................... 3

Huishoudelijk Reglement ........................................................................................................................ 3
•

Besluit: Hitteprotocol .................................................................................................................. 3

•

Besluit: IWB ................................................................................................................................. 3

•

Besluit: Nieuw deelgetal afgevaardigden .................................................................................... 3

•

Besluit: Administratief verzuim: ................................................................................................. 3

Wedvluchtreglement............................................................................................................................... 4
•

Besluit: IWB ................................................................................................................................. 4

•

Besluit: Aanpassen Neutralisatietijd ........................................................................................... 4

Reglement Vervoer en Lossingen ............................................................................................................ 4
•

Besluit: Hitteprotocol .................................................................................................................. 4

•

Besluit: IWB ................................................................................................................................. 4

Statuten
• Besluit: Opheffen secties
Artikel 4 (Organisatie) is aangepast naar één sectie
3.
De NPO kent de sectie Sportbeleving, zoals nader geregeld in de artikelen 19 van de Statuten
en in het Sectiereglement. De sectie heeft geen rechtspersoonlijkheid.
4.
(Platform is vervallen)
De sectie wordt geleid door een sectiebestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de
sectieraad. De sectieraad benoemt de afgevaardigden die hun sectie in de Ledenraad
vertegenwoordigen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van het sectiebestuur,
alsmede de positie van de sectie worden geregeld in het sectiereglement
5.
(Platform is vervallen)
De Sectie Sportbeleving heeft vijf stemmen op de Ledenraad NPO. Wanneer het sectiebestuur
bestaat uit drie of minder personen wordt het stemrecht opgeschort tot het bestuur is
aangevuld tot minimaal vier personen.
Artikel 8 (Basisleden)
Lid e is vervallen (indeling basisleden in secties van discipline waarin zij spelen)
Artikel 19 (Secties)
1.
De NPO kent de Sectie Sportbeleving, waarbij alle verschillende speldisciplines
vertegenwoordigd zijn.
3.
De sectie kan met voorstellen en initiatieven komen die ervoor zorgen dat de duivensport
aantrekkelijk blijft in de volle breedte.
4.
De sectie wordt geleid door een bestuur (sectiebestuur) dat verantwoording verschuldigd is
aan de algemene vergadering van die sectie (sectieraad).
8.
Bestuursleden van de sectie worden op voordracht van het NPO-bestuur, Afdelingen of de
Sectie Sportbeleving zelf benoemd door de NPO-ledenraad. Bestuursleden moeten voldoen
aan het door het bestuur NPO opgestelde functieprofiel.
Artikel 26 (voorheen artikel 28): Samenstelling Ledenraad NPO
3b: is aangepast naar: Stemgerechtigde afgevaardigden uit de sectie Sportbeleving
5:
De Ledenraad NPO benoemt vijf afgevaardigden, mits wordt voldaan aan de vereisten van
artikel 4 lid 5 van deze statuten.
6:
is vervallen
Artikel 28 (Voorheen art. 30): Frequentie en oproeping
3:
besturen Secties is geworden: “bestuur sectie Sportbeleving”
Artikel 34 (voorheen art. 36): Tucht en Geschillenrecht op gebied van doping
5:
besturen secties is geworden “bestuur sectie”
Artikel 39 (Voorheen art. 41) Wijziging Statuten
2.
de secties is gewijzigd in “de sectie”
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• Besluit: Opheffen Platform Transport
Begripsomschrijving punt 11:
is vervallen
Artikel 8, lid 2f
“Basisleden onder 50 worden ingedeeld in platform Jong NPO” is vervallen
Artikel 20 (Platform Jong):
is vervallen
Artikel 21 (Platform Transport):
is vervallen
Artikel 26 lid 3c (voorheen art. 28) Samenstelling Ledenraad
is vervallen
Artikel 28 lid 3 (voorheen art. 30) Frequentie en oproeping
laatste zinsdeel is vervallen
Artikel 34 lid 5 (voorheen art. 36) Tucht en Geschillenrecht op gebied van doping
verwijderd “bestuur Platform”
Artikel 39 lid 2 (voorheen lid 41) Wijziging statuten
verwijderd “beide platformen”

• Besluit: Schrappen NPO congres
Begripsomschrijving, punt 5:
is vervallen
Artikel 4 lid 7: Organen van de NPO
“het congres” is vervallen
Artikel 33 (oude nummering): Congres NPO
is als geheel vervallen

• Besluit: Gedragscode
Nieuw artikel 35 (Gedragscode duivensport) ingevoegd:
1.
2.
3.

In aanvulling op de overtredingen genoemd in het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut
Sportrechtspraak is de “Gedragscode Duivensport” van toepassing.
Overtredingen van deze gedragscode kunnen worden voorgelegd aan het Instituut
Sportrechtspraak.
Is de zaak bij het Instituut Sportrechtspraak aangebracht dan zijn uitsluitend de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak bevoegd de
zaak te behandelen.
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4.

5.

De “Gedragscode Duivensport” is in overeenstemming met Statuten art. 38 lid 2 en 3 bindend
voor alle leden van de N.P.O. Wijzigingen vinden plaats overeenkomstig artikel 46 van het
Huishoudelijk Reglement.
De Gedragscode wordt tezamen met de Statuten en Reglementen beschikbaar gesteld.

• Besluit: Besluiten van de Ledenraad zijn bindend
Artikel 13 (Verplichtingen leden):
Toegevoegd aan lid 1 is: Besluiten zijn bindend vanaf het moment dat zij genomen zijn, tenzij bij
besluitvorming is aangegeven dat deze op een ander moment ingaat.

Huishoudelijk Reglement
• Besluit: Hitteprotocol
Artikel 40 HHR (nieuw artikel “lossingen” tussengevoegd):
1.
Bij lossingen wordt het Hitteprotocol uit artikel 13 van het Reglement Vervoer en Lossingen
in acht genomen.
2.
Het Hitteprotocol is onderdeel van het Reglement Vervoer en lossingen en wordt als zodanig
gepubliceerd.

• Besluit: IWB
Toegevoegd aan het nieuwe artikel 40 over lossingen (zie hierboven):
3.
De taken, werkwijze en bevoegdheden van het Instituut Wedvluchtbegeleiding zijn
vastgelegd in een document dat onderdeel uitmaakt van het Reglement Vervoer en
Lossingen.
4.
Het in lid 3 bedoelde document wordt in samenhang met het hiervoor genoemde reglement
gepubliceerd.
5.
Het protocol lossingen is onderdeel van het Reglement Vervoer en Lossingen en wordt in
samenhang met het betreffende reglement gepubliceerd.

• Besluit: Nieuw deelgetal afgevaardigden
Artikel 29 lid 2
2.
Het aantal Basisleden bedoeld in Statuten artikel 28 lid 4 onder b wordt gesteld op vijfhonderd.

• Besluit: Administratief verzuim:
Artikel 45 (voorheen 44: administratief verzuim)
Aan c is toegevoegd: lossen zonder vergunning (naast lossen zonder toestemming)
Na c is tussengevoegd: deelnemen aan een vlucht waarvoor geen vergunning verstrekt is.
De verwijzing naar art. 37 van de statuten is aangepast naar artikel 34.
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Wedvluchtreglement
• Besluit: IWB
Artikel 52 (Lossing nationale/sectorale wedvlucht)
1.
toegevoegd na: ….na overleg met de nationale hoofdconvoyeur… de woorden “en het
Instituut Wedvluchtbegeleiding”

• Besluit: Aanpassen Neutralisatietijd
Artikel 29 lid 3 is toegevoegd.

3.

Bij de berekening van door de ZLU georganiseerde vluchten worden de internationale
neutralisatietijden aangehouden

Reglement Vervoer en Lossingen
• Besluit: Hitteprotocol
Toegevoegd aan artikel 13
2.
Bestuurlijke bevoegdheid NPO-bestuur
a. Bij het lossen wordt het Hitteprotocol in acht genomen.
b. Het Hitteprotocol is onderdeel van het Wedvluchtreglement
c. De regels van het Hitteprotocol zijn leidend.
d. In onvoorziene omstandigheden belegt het NPO bestuur een ad-hoc digitale vergadering
met de afdelingen om te komen tot bindende besluiten.
e. Het NPO bestuur geeft duidelijk aan of het een advies of besluit betreft.
f. Besluiten zijn bindend voor alle afdelingen en concoursorganisaties.
g. Het NPO bestuur legt rekenschap af in de najaar Ledenraad over het toepassen van het
Hitteprotocol.

• Besluit: IWB
Toegevoegd aan artikel 13:
3.
Taken bevoegdheden en werkwijze van het Instituut Wedvluchtbegeleiding zijn vastgelegd in
het document Taken, bevoegdheden en werkwijze Instituut Wedvluchtbegeleiding dat
onderdeel uitmaakt van dit reglement.
4.
Het in het vorige lid bedoelde document wordt in samenhang met het Reglement Vervoer en
Lossingen gepubliceerd.
5.
Het protocol lossingen is onderdeel van het Wedvluchtreglement en wordt eveneens in
samenhang met het betreffende reglement gepubliceerd.
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