Blad 1
17-11-2021
Preadviezen NPO bestuur op de ingediende voorstellen en amendementen Ledenraad
Het NPO bestuur geeft preadviezen bij alle geagendeerde stempunten van de NPO Ledenraad van 27
november 2021. Waar van toepassing geeft het NPO bestuur een motivatie bij het preadvies. Het
Nationale Vliegprogramma is besproken op 10 november inclusief de stempunten. De ingediende
amendementen welke betrekking hebben op het Nationaal Vliegprogramma zijn integraal behandeld
bij de bespreking van het Vliegprogramma op 10 november. Verder worden alle voorstellen welke
betrekking hebben op Eerlijk Spel, invliegduiven, spel op diverse niveaus etc. etc. aangehouden tot
de voorjaars Ledenraad. Op 11 december is er een bijeenkomst gepland waarin gesproken wordt
over Eerlijk Spel en een nieuwe Sector Indeling. De uitkomst van die bijeenkomst zal worden
meegenomen bij de behandeling van voornoemde voorstellen op de voorjaars Ledenraad. Voor alle
duidelijkheid zijn de preadviezen van het NPO bestuur groen gearceerd in het stemformulier.
Voorstellen NPO agendapunten 3 en5:
3.a Notulen Ledenraad 13 maart 2021
Preadvies: Voor

Stem item 3.a

3.b Notulen Ledenraad 31 maart 2021
Preadvies: Voor

Stem item 3.b

5. Nationaal Vliegprogramma 2021
Preadvies: Voor

Stem item 5

5.1 Nationaal Vliegprogramma vaststellen voor een periode van 3 jaar
Preadvies: Voor

Stem item 5.1

5.2 De vlucht J36 te vervliegen in Sectorverband
Preadvies: Voor

Stem item 5.2

5.3 De vlucht A26 te vervliegen als Marathonvlucht met ochtendlossing
Preadvies: Voor

Stem item 5.3

5.4 Invulling van de vlucht met oude duiven in week 31
Preadvies: In te vullen als G (Grote fond) vlucht stem 1

Stem item 5.4

Blad 2
Voorstellen Afdelingen Agendapunten 5 en 6
Voorstellen Afdeling 9: Bijlage 5.b
Voorstel 2: Midweekse opleervluchten
Stem item 5.b.2
Preadvies: Tegen
Motivatie: Dit voorstel, hoe begrijpelijk ook, is praktisch niet uitvoerbaar. We dienen rekening te
houden met de belangen van liefhebbers in met name Zuid Nederland en België. Ook zij moeten hun
jonge duiven kunnen trainen en met constante africhtingsvluchten wordt dat zeer lastig of zelfs
onmogelijk. België geeft alleen vergunningen af voor dinsdag en woensdag. Als NPO hebben wij
bepaald om duidelijkheid te krijgen en duiven uit elkaar te houden, dat we in België alleen op
woensdag africhten en in Nederland op dinsdag. Dit geeft minder vermengingen voor de liefhebbers
in het zuiden met duiven die thuiskomen van Belgische vluchten en duiven die gelost zouden worden
op woensdag vanuit de noordelijke afdelingen op het moment dat de duiven thuiskomen.
Voorstel 4: Geldigheid UDP-D bestand.
Stem item 5.b.4
Preadvies: Voor
Motivatie: Het positief preadvies omvat de leidende rol van het UDP-D bestand, aankomsttijden en
samen inkorven conform het voorstel van afdeling 9. (Dit is een aantal jaren geleden al aangenomen
op de NPO ledenraad, toen nog ALV.)
Voorstel Afdelingen 10 en 11: Bijlage 5.e
Voorstel: Het verlagen van het benodigde minimum aantal inkorvende leden op GP vluchten van 7
naar 5.
Preadvies: Tegen
Stem item 5.e
Motivatie: Op GP vluchten is het minimum aantal inkorvende leden gelijk gesteld aan de eisen die
gelden voor een Nationaal Inkorf Centrum (NIC)
Voorstellen Afdeling 1: Bijlage 6.a
Voorstel 2: Ophaal punten van opleer vluchten van andere afdelingen kunnen verbieden
Preadvies: Tegen
Stem item 6.a.2
Motivatie: De opleervluchten die worden georganiseerd door Hank (Afdeling 2) worden als voorbeeld
genoemd van opleervluchten van een afdeling met ophaalpunten in andere afdeling(en).
Opleervluchten moeten conform het Losplaatsenbeleid beschikken over een Lossingsvergunning.
Deze voorwaarde is leidend, niet de ophaalpunten van een dergelijke opleervluchten.
Voorstel 6: Midweekse opleervluchten
Preadvies: Dit stempunt is gecombineerd met punt 5.b.2
Motivatie: Zie item 5.b.2
Voorstellen Afdeling 3: Bijlage 6.b
Voorstel 1: Laten vervallen van art. 73, lid 2, sub a en sub b van het Wedvluchtreglement
Preadvies: Voor
Stem item 6.b1
Motivatie: Deze artikelen voegen inderdaad niets toe.

Blad 3
Voorstellen Afdeling 5: Bijlage 6.c
Voorstel 2: Beperking van keuze mogelijkheden aantal duiven per niveau
Preadvies: Tegen
Stem item 6.c.2
Motivatie: De liefhebber heeft op dit moment de vrije keuze wat betreft het aantal duiven wat er
wordt gezet op niveaus boven de vereniging. Er zijn meerdere redenen waarom een liefhebber
hiervan gebruik zou wensen te maken zoals, spelregels, kampioenschappen, kosten, al dan niet
deelnemen aan een spel etc. De voorgestelde beperking zou dit onmogelijk maken. Het NPO bestuur
ziet dit als ongewenst.
Voorstel 3: Sector lossingen door de afdeling(en) te laten lossen
Preadvies: Tegen
Stem item 6.c.3
Motivatie: Nationale en Sectorvluchten worden door de Nationale Lossingscommissie gelost. We zien
geen reden om daarvan af te wijken. Deze vluchten worden georganiseerd door de NPO en de NPO
is verantwoordelijk voor de lossing. De nationale lossingscommissie moet overleg plegen met
minimaal een van de vertegenwoordigers van de afdelingen uit de sector. Dit moet dan een andere
afdeling zijn dan de eigen afdeling van het lid Nationale Lossingscommissie. Hiermee is contact met
de afdelingen geborgd.
Voorstel 4: Marges voor afstanden
Preadvies: Dit is reeds de gangbare praktijk
Voorstel Afdelingen 8: Bijlage 6.e
Voorstel: Het verlagen van het benodigde minimum aantal inkorvende leden op GP vluchten van 7
naar 5.
Preadvies: Dit stempunt is gecombineerd met punt 5.e
Motivatie: Zie item 5.e
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Voorstellen NPO agendapunten 7, 8, 10 en 11:
7.a Goedkeuren aangepast Huishoudelijk Reglement
Preadvies: Voor

Stem item 7.a

7.b Goedkeuren aangepast Wedvlucht Reglement
Preadvies: Voor

Stem item 7.b

7.c Goedkeuren aangepast Vervoer en Lossingen Reglement
Preadvies: Voor

Stem item 7.c

7.d Goedkeuren aangepaste statuten NPO
Preadvies: Voor

Stem item 7.d

8. Benoeming Sectie Sportbeleving
Preadvies: Voor

Stem item 8

10 Vaststellen begroting 2022
Preadvies: Voor

Stem item 10

11 Verkorten wachttijd na melding duiven
Preadvies: Voor

Stem item 11

