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Jaarverslag NPO 2020
In veel opzichten kan 2020 worden beschouwd als een bijzonder jaar. Waar we met z’n allen
te maken kregen met een enorme crisis als gevolg van de Corona pandemie kwam daar voor
de NPO ook nog een bestuurscrises bij. Dat gezegd hebbende zijn de twee uiteraard niet te
vergelijken. De Corona crisis raakte iedereen met ontwrichting van de maatschappij en
slachtoffers als gevolg. De crisis van de NPO betrof slechts een interne bestuurlijke crisis.
De gevolgen voor de duivensport van de Corona epidemie vielen achteraf mee. Dankzij de
inzet van vrijwilligers in de Covid commissie, afdelingen, verenigingen en de flexibele
opstelling van de liefhebbers hebben we met elkaar toch nog een mooi seizoen met mooie
vluchten gehad. Alle kampioenen en winnaars nogmaals van harte proficiat. Ook komend
seizoen zullen we waarschijnlijk te maken krijgen met beperkingen t.g.v. Corona. De
opgedane ervaringen zullen ons helpen dit ook in 2021 in goede en vooral veilige banen te
leiden.
Aan de bestuurlijke crisis kwam een eind met de verkiezing van een nieuw NPO bestuur op 2
juni 2020. Het nieuwe bestuur werd geconfronteerd met een lastige situatie waarbij op veel
terreinen verhoudingen verstoord waren en noodzakelijke processen waren onderbroken.
Het eerste punt van orde voor het nieuwe bestuur was het opstellen van een nationaal
vliegprogramma. In record tijd is dat gelukt waarbij nog eens blijkt dat als iets moet het vaak
ook kan. Met het vliegseizoen eenmaal onderweg heeft het nieuwe bestuur zich gericht op
bestuurlijke zaken. Duidelijkheid en transparantie kenmerkt de werkwijze van het nieuwe
bestuur.
Herstel van verhoudingen stond voorop bij de aanpak van het nieuwe bestuur. In relatief
korte tijd is er gesproken met alle afdelingsbesturen, sectie besturen, platform bestuur en
ZLU. Het doel van die gesprekken was om de verbindingen te herstellen en helder te krijgen
wat we van elkaar verwachten. Voor het nieuwe NPO bestuur was de bepalende vraag wat
moeten wij doen en regelen om ervoor te zorgen dat wij een toekomstbestendige
duivensport krijgen. Het welzijn van de duif en spelplezier stond en staat daarbij centraal.
Het komt natuurlijk nooit gelegen en het is vervelend wanneer relatief kort na de start een
viertal NPO bestuurders aangeeft dat zij hun functie weer ter beschikking stellen, maar het
verschaft ook helderheid en is te respecteren. Datzelfde geld voor de secties welke ook
hebben aangegeven niet verder te willen. Het NPO bestuur is op de Ledenraad in november
2020 weer aangevuld en voor de secties heeft het NPO bestuur een nieuwe aanpak
geformuleerd.
De nieuwe EU transport regelgeving waarmee we in het najaar werden geconfronteerd wees
ons nog eens pijnlijk op hoe kwetsbaar onze sport is bij alsmaar voortschrijdende

regelgeving voor het transport van dieren. Inmiddels wordt met man en macht, ook
internationaal, gewerkt om deze dreiging van tafel te krijgen.
Om een toekomstbestendige duivensport te realiseren moeten enerzijds zaken op orde zijn
en anderzijds zullen we moeten investeren in vernieuwende duivensport. De eerste aanzet
voor een plan heeft het NPO bestuur gepubliceerd in haar Beleids- en uitvoeringsplan 2021.
Veel onderwerpen van dit plan zijn inmiddels uitgewerkt en zijn of worden voorgelegd aan
de Ledenraad. De rode draad in alle plannen is het streven naar een toekomst bestendige
duivensport waarbij het welzijn van de duif en spelplezier altijd centraal staat. De volgende
onderwerpen zijn daarbij het meest in het oog springend.
Voor de wedvlucht begeleiding is het IWB gemoderniseerd, is het Hitteprotocol verder
verbeterd en is in een duidelijk kader aangegeven wie waar voor verantwoordelijk is. Het
verantwoord lossen van onze duiven is cruciaal voor een toekomstbestendige duivensport,
zowel maatschappelijk als voor duiven en liefhebbers. Op de voorjaar Ledenraad 2021 wordt
het wedvlucht begeleiding plan gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd.
Het proces rond het vaststellen van een Nationaal vliegprogramma is gestroomlijnd. Waar in
het verleden dit veel tijd en energie kostte hebben we nu het nationaal vliegprogramma al in
november kunnen vaststellen. Dat geeft rust en stelt alle afdelingen in staat het seizoen
goed voor te bereiden. Bij het vliegprogramma hoort ook een losplaatsenbeleid omdat
toegang tot en behoud van losplaatsen een voorwaarde is voor de duivensport. Op de najaar
Ledenraad is het nieuwe losplaatsenbeleid aangenomen.
Er is inmiddels flinke voortgang gemaakt met het opnieuw opzetten van het protocol
rondom doping controles. Een flinke klus omdat het van de grond af aan weer moest worden
opgezet, maar zeker noodzakelijk voor dierenwelzijn en een faire duivensport. Het aantal
doping controles zal flink worden opgevoerd en niet enkel winnaars zullen worden
gecontroleerd. Op de voorjaar Ledenraad 2021 wordt het dopingcontrole plan
gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd.
De strategie rondom elektronische constateer systemen (ECS) was een van de stenen des
aanstoots in de bestuurlijke crisis. Er is een nieuwe ECS strategie gepresenteerd in het najaar
waarbij evolutie en niet revolutie centraal staat. De nieuwe strategie is goed ontvangen door
liefhebbers en ECS leveranciers. De focus is daarna verlegd naar het realiseren van de NPO
Cloud. Deze nieuwe ontwikkeling stelt ons in staat om een sluitende PMV enting en
eigendom administratie te overleggen. In het kader van dierenwelzijn en alsmaar strengere
regelgeving op het gebied van dierziekten en transport een onmisbaar instrument in de
toekomst. De NPO Cloud zal worden geïntroduceerd gedurende het 2021 seizoen als test
zodat we in 2022 het systeem wekelijks kunnen inzetten.
Het vertrek van de sectie besturen was aanleiding om de toekomst van de secties en het
gehele bestuursmodel van de NPO nog eens tegen het licht te houden. Het heeft
geresulteerd in een voorstel om de secties zoals we die kennen op te heffen en te vervangen
door de sectie Sportbeleving met een stevige vertegenwoordiging in de Ledenraad. Ook
stellen we voor het aantal kiesmannen in de Ledenraad uit te breiden. Een bredere
deelname en vertegenwoordiging in de Ledenraad leidt hopelijk tot nieuwe ideeën en kan

tevens fungeren als kweekvijver voor nieuwe bestuurders. Op de voorjaar Ledenraad 2021
wordt de nieuwe invulling van de secties en het bestuursmodel van de NPO gepresenteerd
en ter goedkeuring voorgelegd.
Daar waar het niet gelukt is de liefhebbers een directe stem te geven via de secties bij het
vormgeven van het beleid van de NPO is dat wel gelukt via de wekelijkse poll in Op de
Hoogte. In korte tijd zijn er mede door een goede deelname veel waardevolle inzichten
opgehaald welke worden gebruikt bij het vormgeven van het beleid.
Dat het belangrijk is hoe we met elkaar omgaan is pijnlijk duidelijk geworden in de nasleep
van de Amerikaanse verkiezingen. Uitingen op social media spelen bij dat alles een
belangrijke rol. In de duivensport is het niet anders. In de bestuurlijke crisis zijn er ook
uitingen geweest welke de duivensport onwaardig zijn. We hebben allen recht op onze eigen
mening en deze te uiten maar wel op een respectvolle en nette manier. Deze spelregels
hebben we samengevat in een gedragscode voor de duivensport. Op de voorjaar Ledenraad
2021 wordt de nieuwe gedragscode ter goedkeuring voorgelegd.
Financieel is het de NPO niet voor de wind gegaan. Door het vorige bestuur zijn hoge kosten
gemaakt voor falend beleid (GPS2021), falend doping beleid, reorganisatie van het bureau
en pensioenbeleid. Door dit alles is de vermogens positie van de NPO aangetast en op een
peil gekomen dat ingrijpen nodig is. Op de voorjaar Ledenraad 2021 worden maatregelen
gepresenteerd om dit te corrigeren en ter goedkeuring voorgelegd.
Uit voorgaande is wel duidelijk dat het NPO bestuur veel energie heeft moeten steken in het
orde op zaken stellen. We zijn er nog niet helemaal maar wel goed onderweg. Dus wordt het
ook tijd om weer vooruit te kijken.
Vol verwachting kijken we uit naar de weekenden met de NPO Grand Prix vluchten. We gaan
weer iets organiseren waar wij samen naar uit kunnen kijken en waarmee we niet alleen in
ons duivenland aan de weg kunnen timmeren, maar ook mee naar buiten kunnen treden.
Een nieuw element dat de laatste twee jaar is toegevoegd, de Ladies League, krijgt een frisse
herstart. Er is een fantastische start geweest, maar in dit geval was het succes onvoldoende
voorzien en moest er onderhoudswerk worden verricht om het toekomstbestendig te
maken. Maar één ding is zeker, het gaat weer een succes worden, met aantrekkingskracht
voor veel partners en/of huisgenoten.
Omdat het de sport beleving direct raakt heeft vrijwel elke liefhebber een mening over
eerlijk spel en kampioenschappen. Deze meningen zijn zeer divers. Om dit voor
duivenliefhebbers belangrijke onderwerp een stap verder te brengen heeft het NPO bestuur
gekozen voor een innovatieve aanpak. In 2021 zal het mogelijk zijn niet slechts de uitslag van
de snelste duif zoals we die nu kennen te krijgen maar ook een uitslag van beste
hokprestatie 1:10, beste hokprestatie gemiddeld aantal punten en beste hokprestatie
aangewezen. Een grote landelijke praktijktest zou je dit ook kunnen noemen. Aan het eind
van het seizoen kunnen we dan beslissen wat het beste bevalt en meeste aanspreekt.

Het organiseren van de Olympiade in 2024 is een andere mogelijkheid om de duivensport
goed op de kaart te zetten. Een evenement met nationale en internationale uitstraling wat
maar zelden langs komt. Als de Ledenraad het voorstel steunt om de Olympiade te
organiseren dan hebben we wat om naar uit te kijken.
Tot slot willen we alle vrijwilligers die de sport mogelijk maken bedanken. En niet te
vergeten onze NPO bureau medewerkers. Dames en heren hartelijk dank!
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