Samenvatting online Ledenraad 13 maart 2021
De volledige notulen vindt u hier:
De stemuitslag per afdeling vindt u hier:
De presentatie van Zimoa vindt u hier:

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

Agendapunt 1. Opening
De voorzitter opent de digitale ledenraad. Ter voorbereiding heeft het bestuur twee avonden overlegd
met de afgevaardigden van de afdelingen om vragen te beantwoorden en stukken te verduidelijken.
De dopingcontrole kan dit jaar weer starten, daardoor mogen we van de FCI toch meedoen met de
Olympiade. De door de EU opgelegde verplichting om de duiven 21 dagen in quarantaine te houden
voor elke vlucht en dat bij de grens gezondheidsverklaringen van de NVWA moesten worden afgegeven
worden geschrapt.
Het Covid- protocol 1.1 is vastgesteld. Wedvluchten zijn dan mogelijk mits de omstandigheden niet
verergeren, de avondklok wordt opgeheven en er lossingsvergunningen worden afgegeven door de
Belgische bond.
De nieuwe bezetting van het IWB heeft de nieuwe procedure en werkwijze duidelijk en helder
gecommuniceerd, later in de vergadering volgt een presentatie.
Het resultaat van het pensioendossier is nog niet bekend, maar de kosten worden momenteel ingeschat
op 300.000 euro.
Sinds vorige week kunnen verenigingen duiven voor de eigen leden overschrijven. Hiervoor heeft elke
vereniging een overschrijvingsfunctionaris.
Voor een toekomstbestendige duivensport zijn voldoende losplaatsen en goede afspraken met de
buitenlandse duivensportorganisaties noodzakelijk. Als deze worden nagekomen, is er geen enkel
probleem met het verkrijgen en behouden van losplaatsen.
Onze automatiseringscommissie is bezig met de Cloud, een landelijk bestand met daarin alle relevante
gegevens van onze duiven, zodat we bij onze overheid kunnen aantonen dat wij over een goede
administratie beschikken.
Spelplezier heeft onze aandacht voor de Ledenraad in november. Met Compuclub is een driejarige
overeenkomst gesloten als rekenaar voor de NPO, met daarin een keuzemenu voor de verschillende
soorten uitslagen. Dit kan helpen bij het maken van onderbouwde keuzes met betrekking tot eerlijk spel.
De poll in Op de Hoogte geeft veel inzicht in hoe er gedacht wordt over de verschillende onderwerpen.
Bijna iedereen heeft e-mail, dus wil je meedenken vul de poll in. De resultaten worden meegenomen in de
beleidskeuzes.
Komend jaar zijn er acht GRAND PRIX vluchten, naast aandacht voor de winnaars zal er ook gezorgd
worden voor extra promotie en uitstraling voor de duivensport.
Agendapunt 2. Overzicht aangemelde afgevaardigden voor deze digitale ledenraad
De digitale vergadering is mogelijk onder de Wet van 22 april 2020, houdende tijdelijke voorzieningen in
verband met de uitbraak van COVID-19. De wettelijke voorschriften voor vergaderen onder deze
omstandigheden zijn gevolgd en besluiten zijn daarmee rechtsgeldig.
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Vooraf ingediende vragen worden behandeld bij de agendapunten. Tijdens de vergadering kunnen
afgevaardigden vervolgvragen stellen. Zo mogelijk worden deze direct beantwoord, ze maken in ieder
geval onderdeel uit van de verslaglegging. De conceptnotulen worden voor 20 maart 2021 gepubliceerd
op de website van de NPO en in Op de Hoogte en definitief vastgesteld in de Najaarsledenraad van 2021.
Er zijn 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 binnengekomen.
Er is gestemd over 31 onderwerpen, de stemresultaten zijn verwerkt door de secretaris a.i. en
gecontroleerd en gevalideerd door twee NPO Gouden Spelddragers, te weten de heren Hutten en Van
Kemenade. De stemresultaten worden als integraal onderdeel van het verslag gepubliceerd.
Agendapunt 3. Notulen ledenraad
Afdeling 3 heeft tegengestemd vanwege het verlenen van decharge aan het vorige bestuur.
❖ De notulen van de Ledenraad van 2 juni 2020 zijn vastgesteld met 13 stemmen voor, 1 tegen en
1 onthouding.
❖ De notulen van 28 november 2020, inclusief stemuitslag, toelichting bestuurskosten en
lossingsvergunningen, zijn vastgesteld met 14 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding.
Agendapunt 4. Terugblik winterseizoen en stand van zaken vliegseizoen
4a. Stand van zaken nieuwe EU-regelgeving
Voor wedstrijdduiven wordt een uitzondering wordt gemaakt voor wat betreft certificering en 21 dagen
quarantaine. Een uitgebreide toelichting staat in Op de Hoogte en in de bijlagen.
4b. Stand van zaken Covid en aanvang seizoen 2021
Het NPO bestuur heeft een routekaart gepubliceerd voor de duivensport in Coronatijd. De situatie
verandert voortdurend. We zetten ons maximaal in, maar de veiligheid en gezondheid van onze
liefhebbers, vrijwilligers en de mensen die met onze duiven op pad gaan staan bovenaan. In op de
Hoogte geven we wekelijks een update over de stand zaken.
4c. Stand van zaken losplaatsen, lossingsvergunningen en handhaving
Verenigingen moeten altijd tijdig een lossingsvergunning aanvragen, particulieren die kleine groepen van
zichzelf of van een paar leden van de club africhten mogen dit doen zonder vergunning.
Een lossingsvergunning beneden 500 duiven is gratis, een afdeling betaalt vanaf nu voor extra
trainingsvluchten maximaal 1 lossingsvergunning per vluchtdag ongeacht het aantal trainingsvluchten op
die dag.
4d. Stand van zaken NPO-Cloud
De NPO Cloud is nodig met het oog op alsmaar toenemende regelgeving. Het doel is een sluitende
centrale eigendom en ent administratie. Daarnaast houden wij zo wedvluchtdata in eigen beheer en
kunnen we nepringen tegengaan. De NPO-Cloud wordt in de eerste helft van 2021 gebouwd en later dit
jaar getest zodat we het kunnen inzetten in 2022.
4e. Overschrijven duiven door vereniging.
Ook verenigingen kunnen duiven overschrijven. Er is een duidelijke handleiding gemaakt. Er kan nu 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 een dialoog niet mogelijk is, wordt gekozen voor een ruim aanbod aan uitslagen naast de
traditionele uitslag van snelste duif. Eind 2021 maken we de balans op.
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•

Verbod op vrachtduiven
Vrachtduiven (duiven die worden ingekorfd op wedvluchten zonder over de inkorfantenne te gaan)
zijn te allen tijden verboden.

•

Trainings- of africhtingsvluchten
Op het moment hoeven duiven op africhtingsvluchten niet geregistreerd te worden. Dit kan bij
nieuwe EU regelgeving wel veranderen. We zullen hier tijdig over communiceren. Deelname aan
illegale vluchten zonder lossingsvergunning brengt risico’s mee voor Uw duiven.

Invliegduiven toegestaan
Twee afdelingen hebben een amendement ingediend om de situatie duidelijk te krijgen.
❖ Het amendement van afdeling 7 (punt 4f.1) is aangenomen met 11 stemmen voor,
4 tegen en 0 onthoudingen.
❖ Het amendement van afdeling 3 (punt 4f.2) is niet aangenomen. De uitslag van de stemming is
5 stemmen voor, 10 tegen en 0 onthoudingen.
4g. Stand van zaken pensioendossier
Het verslag vindt u in de bijlagen. De kosten worden momenteel geschat op 300.000 euro (een naheffing
van 240.000 euro en de overige kosten 60.000 euro). Niet zeker is of dit verhaald kan worden en of er nog
extra kosten komen.
4h. Rooster van aftreden NPO bestuur
Het rooster van aftreden is gepubliceerd.
Agendapunt 5.
Wedvlucht begeleiding
Sinds 2 juli 2020 is er een vervoer van dieren beleidsregel bij hogere temperaturen van kracht, met
mogelijk ook flinke beperkingen bij hoge temperaturen voor de duivensport. Daarom is behouden van de
huidige zelfregulering van groot belang.
Het NPO bestuur heeft beleidsmatig ingezet op 3 punten (zie onder)
5a.
Hitteprotocol
❖ Hitteprotocol is aangenomen met 15 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.
5b.
Bevoegdheden NPO bestuur bij het toepassen van het Hitteprotocol
De IWB-portefeuillehouders zijn namens het NPO bestuur verantwoordelijk voor het inwerking stellen en
toepassen van het Hitteprotocol. Bij onvoorziene omstandigheden neemt het NPO bestuur in een ad-hoc
digitale vergadering met de afdelingen bindende besluiten in gezamenlijk overleg.
❖ Het voorstel over bevoegdheden NPO bestuur bij het Hitteprotocol, is aangenomen met 13
voor, 2 tegen en 0 onthoudingen.
5c. Modernisering en bevoegdheden van het IWB
Voor alle afdelingslossingsverantwoordelijken van de afdelingen is een portal wedvluchtbegeleiding
beschikbaar, met de meest actuele weersomstandigheden en adviezen van de meteo dienst.
❖ Het voorstel 5c is aangenomen met taken, werkwijze en bevoegdheden IWB en protocol
lossingen is 14 voor, 1 tegen en 0 onthoudingen.
Zie hier de presentatie van Zimoa, klik op de link om deze te zien.
Agendapunt 6.
Aanpassing Olympiaderegels 2021.
Om jonge duiven een voldoende opleerprogramma te bieden zijn er 3 leervluchten. Deze zijn niet
verplicht en tellen nergens voor mee. Voorstel is om de vluchten ook niet te laten tellen voor de
Olympiade.
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❖ Het voorstel met betrekking tot aanpassing Olympiaderegels is aangenomen met 12 stemmen
voor, 3 stemmen tegen en geen onthoudingen.
Agendapunt 7.
Dopingcontrolebeleid
Uitslagen worden beoordeeld door twee ervaren dierenartsen en een dopingexpert van buiten de
duivensport. Daarnaast start men met een database voor gevonden dopingwaardes en onderzoeken we
of leveranciers van natuurproducten willen meewerken aan het dopingvrij verklaren van hun producten.
De totale kosten voor de dopingcontroles worden becijferd op ongeveer € 90.000, of te wel € 0,02 per
ingemande duif. Bij aanvragen van de ZLU zullen de kosten één op één worden doorbelast.
❖ 7b. Het voorstel voor 2 cent per ingemande duif is aangenomen met 13 stemmen voor, 2
stemmen tegen en 0 onthoudingen.
❖ 7c. Het dopingreglement is unaniem aangenomen.
❖ 7d. Het amendement van afdeling 3 is met 8 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 2
onthoudingen aangenomen.
Agendapunt 8.
Het organiseren van de Olympiade.
Voor deze Olympiade is een eerste globale begroting opgesteld. De portefeuillehouders van Dijk en van
de Aast stellen een commissie samen en kunnen aanvullende info geven.
❖ 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.
De financiële positie van de NPO is niet sterk. Helaas was het nog niet mogelijk om vooraf over beleid te
discussiëren terwijl dit wel zo hoort. De FBCC adviseert dubbele autorisatie, er wordt al zo gewerkt.
❖ De jaarrekening wordt unaniem aangenomen (9.e)
❖ Er wordt unaniem décharge verleend (9.f)
❖ De aangepaste begroting is aangenomen met 11 stemmen voor en 4 tegen en geen
onthoudingen (9.g)
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.
❖ De opheffing van bestaande secties wordt aangenomen met 15 stemmen voor, 0 tegen en 0
onthoudingen. Statuten en reglementen worden aangepast voor de Ledenraad van november a.s.
b.
Het instellen van de sectie Sportbeleving.
Deze sectie moet zorgen dat de duivensport aantrekkelijk blijft in de volle breedte. Uitgangspunt is dat de
verschillende speldisciplines vertegenwoordigd zijn in de sectie Sportbeleving.
❖ De sectie wordt ingesteld met 14 stemmen voor, 1 tegen en 0 onthoudingen.
Agendapunt 11.
Bestuursmodel NPO.
Besluiten van de Ledenraad moeten door de alle geledingen worden opgevolgd.
❖ Met 13 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen is het voorstel aangenomen.
Afdeling 8 heeft geamendeerd dat dit alleen moet gelden voor besluiten “voor zover ze het algemene
belang van de duivensport dienen”.
❖ Het amendement is afgewezen met 3 stemmen voor, 9 tegen en 3 onthoudingen.
11.b Aanpassen van de kiesdeler van de afdelingen van 1000 naar 500
❖ De uitslag van deze stemming is 13 stemmen voor, 2 tegen en 0 onthoudingen. Daarmee is het
voorstel aangenomen.
De volgende Ledenraad zijn er – met het huidige ledental - 30 afdelingsafgevaardigden.
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11.b Voorstel voor het vaststellen van het aantal stemmen van de sectie Sportbeleving
❖ Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor, 2 tegen en 0 onthoudingen.
De sectie Sportbeleving krijgt 5 stemmen, bestaat het sectiebestuur uit drie of minder personen wordt het
stemrecht in de Ledenraad opgeschort tot het bestuur is aangevuld tot minimaal 4.
11.d. Het omzetten van het Platform Transport naar een commissie zonder stemrecht in de
Ledenraad.
Het platform is er specifiek om de aanwezige kennis te gebruiken om de duiven professioneel en efficiënt
te vervoeren.
Het voorstel is 15 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.
11.e, Opheffen van het Platform Jong.
❖ Het voorstel is aangenomen met 14 voor, 0 tegen en 1 onthouding.
Agendapunt 12.
Voorstel tot het schrappen van het NPO congres.
❖ Het voorstel is aangenomen met 15 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen. Hiermee is het
voorstel aangenomen.
Agendapunt 13.
Goedkeuren aangepast Huishoudelijk Reglement:
❖ Het Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd met 14 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding.
Agendapunt 14.
Goedkeuren aangepaste Statuten NPO
❖ De aangepaste Statuten zijn aangenomen met 14 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding. Dit
is dus met de vereiste meerderheid van 2/3 van de stemmen.
Agendapunt 15.
Goedkeuren aangepast Wedvluchtreglement.
Het Wedvluchtreglement wordt aangenomen met 14 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding, dus
ook geaccepteerd door onze afgevaardigden.
Over goedgekeurde GPS apparatuur volgt een publicatie. Besluiten van deze vergadering worden
verwerkt in de statuten en reglementen. Ook het bestuursreglement wordt gepubliceerd in Op de Hoogte
en op de website.
Agendapunt 16.
Voorstel tot het aanpassen van NFO18 voor ZLU vluchten.
De ZLU heeft twee voorstellen gedaan.
❖ Voorstel 16.a, het aanpassen van de neutralisatietijd van De ZLU vluchten is aangenomen met 8
stemmen voor, 7 stemmen tegen en 0 onthoudingen. \
❖ Voorstel 16.b, het toepassen van de 800 meter grens bij de ZLU vluchten is verworpen met 4
stemmen voor, 11 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
17. Gedragscode duivensport
De gedragscode is een aanvulling op het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Overtredingen kunnen worden voorgelegd aan het ISR en deze kan sancties opleggen. Afdeling 10 wil tijd
om de liefhebbers erbij te betrekken. Daarom stemt men op dit moment tegen.
❖ De Gedragscode voor de duivensport wordt aangenomen met 14 stemmen voor,
1 tegen en 0 onthoudingen. Het voorstel is daarmee aangenomen.
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.
❖ Het voorstel wordt verworpen met 2 stemmen voor, 13 tegen en 0 onthoudingen.
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Agendapunt 19.
Rondvraag
• Afdeling Oost-Brabant heeft een vraag ingestuurd over chipringen.
Het Bestuur gaat hiernaar kijken.
• Afdeling Zeeland ‘96vraagt hoe ze een uitslag van de Ladies League kunnen krijgen.
Annette Espeldoorn komt hierop terug.
• Afdeling Limburg, vraagt hoe continuïteit is gewaarborgd bij Zimoa op dit moment.
Antwoord: Zimoa zorgt dat dit wordt ingevuld.
• Tweede vraag: toont Zimoa naast Duitse lossingen in Nederland ook Belgische en Franse lossingen?
Antwoord: Waarschijnlijk wel.
• Afdeling Friesland, vraagt of bestuur van de Grand Prix vluchten een schaduwuitslag maakt op basis
van de methode SNEL.
Antwoord: We kijken hiernaar.
• Tweede vraag: Sluit u zich aan bij Dibevo voor politiek overleg?
Antwoord: We nemen contact met u op voor meer informatie.
In 2021 staan de volgende onderwerpen op de agenda van het bestuur. Voor ieder onderwerp zijn er
portefeuillehouders: vanuit het NPO bestuur portefeuillehouders aangewezen die dit gaan oppakken.
1. Kampioenschappen en eerlijk spel: Ben Geerink en Hans van Dijk
2. Nieuwe sectorindeling: Annette Espeldoorn, Peter Pennekamp en Huib Bransen
3. Roofvogelproblematiek: Annette Espeldoorn en Leen de Rijke
4. Verbeteren van het imago van de duivensport; Peter Pennenkamp, Ton Geitenbeek en Huib Bransen.
5. Het beperken van de verliezen met jonge duiven: Hans van Dijk en Peter Pennenkamp.
6. Transportmiddelencertificering: Leen de Rijke en Gerard van de Aast.
7. Splijtleden en buitenlandse leden: Menko Rittersma en Ben Geerink.
8. Communicatiestrategie van de NPO: Menko Rittersma en Peter Pennenkamp
9. Een aantrekkelijk en behapbaar Marathonprogramma: Ben Geerink, Huib Bransen en Menko
Rittersma.
Het bestuur is specifiek op zoek naar leden die willen helpen in de Roofvogelcommissie,
Olympiadecommissie en de sectie Sportbeleving. U kunt informatie vragen bij de portefeuillehouders.
Op 31 maart is er een extra buitengewone Ledenraad van 31 maart met op de agenda: de verkiezing van
een nieuwe secretaris, uitbreiding van de FBCC en het dopingbeleid.
20.

Sluiting
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