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Reactie van het NPO Bestuur op Amendement Afdelingen 10 en 11
Geachte afdelingsbesturen,
Zoals U zelf al aangeeft in Uw schrijven is een bundeling van krachten in het belang van de
Nederlandse duivensport. Het moet natuurlijk niet zo worden dat succes in de Nederlandse
duivensport wordt bepaalt door buitenlandse competities. Dat is een reëel gevaar als het ons
niet lukt om de nationale kampioenschappen, in welke vorm dan ook, steviger op de kaart te
zetten.
Ik kan U ook berichten dat het een lang gekoesterde wens van WHZB-TBOTB is om in het
belang van Nederlandse duivensport naar 1 nationale competitie toe te groeien. In Uw
schrijven refereert U naar WHZB-TBOTB als een commerciële instantie. Dat is niet correct.
WHZB-TBOTB is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk met statuten waarin
geborgd is dat het doel van WHZB-TBOTB het promoten van de Nederlandse duivensport is
door het organiseren van de welbekende competitie. WHZB-TBOTB doet dat al meer dan 60
jaar en heeft in die lange periode er aan bijgedragen de Nederlandse duivensport op de kaart
te zetten. Dat beantwoord hopelijk al de meeste vragen die U hebt.
Wat betreft de invulling van de samenwerking moet U naast het consolideren van de
competities vooral denken aan het uitwisselen van goede ideeën en ervaringen. Een aantal
elementen uit de WHZB-TBOTB competitie komen terug in het voorstel voor Eerlijk spel en
kampioenschappen. Het vaststellen van vlieggebieden, beste liefhebber en beste asduif zijn
daar voorbeelden van. Hopelijk evalueert dat verder in de toekomst. Wel belangrijk is het op
te merken dat de NPO Ledenraad beslist over de nationale kampioenschappen en niemand
anders. Dat is duidelijk verwoord in het voorliggende voorstel. Dat betekend ook dat de NPO
verantwoordelijk is voor de financiële afhandeling van e.e.a.
Voor de nationale kampioenschappen heeft het NPO bestuur geen andere partijen overwogen
om mee samen te werken. Samenwerken met WHZB-TBOTB ligt voor de hand gelet de overlap
in competities. En wat zou het doel zijn twee competities naast elkaar te hebben die sterk op
elkaar lijken?
Het is wellicht goed om op te merken dat als het NPO bestuur een samenwerking aangaat met
commerciële partijen ze daar terstond melding van maakt. Als voorbeeld refereren we hierbij
aan de samenwerking met het Spoor en een achttal sponsoren bij het opzetten van de Grand
Prix vluchten. Een dergelijk initiatief wordt in openheid en transparantie gedeeld. Voor de
Nationale Kampioenschappen zijn geen afspraken gemaakt met commerciële partijen. U mag
overigens wel verwachten dat U van de winnaars een reportage gaat zien in het Spoor maar
de NPO heeft daar verder geen (financieel) belang in. De keuze in deze is aan het Spoor.
Het handelen van het NPO Bestuur met commerciële partijen en of mogelijke belangen
verstrengeling of conflicten is geregeld in het NPO Bestuursreglement. Dit Bestuursreglement

heeft het NPO Bestuur vastgesteld in maart 2021, is gepubliceerd op onze website en er is in
eerdere publicaties op gewezen. bestuursreglement-2021.pdf (duivensportbond.nl) Zoals U kunt
lezen in dit Bestuursreglement zijn er heldere en strakke afspraken gemaakt.
Het NPO Bestuur is volstrekt onafhankelijk en handelt uitsluitend in het belang van de
duivensport en legt over haar handelen verantwoording af aan de NPO Ledenraad. En zoals
we met elkaar hebben afgesproken zijn besluiten van NPO Ledenraad bindend voor iedereen,
dus ook voor het NPO Bestuur.
Tot slot dit: Het NPO bestuur is ervan overtuigd dat het belang van de Nederlandse
duivensport gediend is bij 1 aansprekende nationale competitie waar goede elementen en
ervaringen worden gebundeld en waar er zo eerlijk mogelijke kansen zijn voor alle liefhebbers.
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