Werkgroep Eerlijk Spel (namens de gezamenlijke Secties en Platforms)
Update t.b.v. extra Ledenraad op 4 juni 2019
•
•
•

•

•

Door de leden zijn 353 voorstellen ingediend (deadline was 30 november 2018);
samenvatting zie pagina 2.
Op 12 januari 2019 heeft de Werkgroep een presentatie gegeven over de
voorstellen aan de Afdelingen, NPO Bestuur, Secties en Platforms.
De Afdelingen 1,5 en 9 hebben zich aangemeld voor pilots en op 19 maart 2019 is
door de Werkgroep met de Afdelingen 1,5 en 9, het NPO Bestuur en de Secties
overleg gevoerd over de pilots.
De 2 pilots (1x op basis van inkorfbeperking op aantallen (40 oud en 60 jong) en 1x
op basis van uitslagen splitsen in klassen) zullen door Compuclub uitgevoerd
worden en betreffen de onderdelen Vitesse, Midfond, Eendaagse Fond, Jong
Vitesse en Jong Midfond. Nadat deze onderdelen zijn afgerond zullen de
bescheiden van de pilots door de Werkgroep ter beschikking worden gesteld aan
de deelnemende Afdelingen en het NPO Bestuur.
Op basis van de 353 voorstellen en de uitkomsten van de pilots zal de Werkgroep
advies uitbrengen aan de Secties en Platforms. De Secties en Platforms zullen op
basis van dit advies en na overleg met hun leden tijdens een nog te houden Sectie
Ledenraad, individuele voorstellen indienen voor de NPO Ledenraad van 23
november 2019.

Werkgroep Eerlijk Spel
Binnengekomen voorstellen leden – samenvatting

Er zijn in totaal 353 voorstellen door de leden ingediend.
De voorstellen kunnen in de volgende hoofdgroepen ingedeeld worden:
1. Inkorfbeperking op basis van aantallen (151 voor / 70 tegen)
2. Invliegduiven toestaan (115 voor / 13 tegen)
3. Over- en invliegduiven later los (62 voor / 13 tegen)
4. Herindelen vlieggebieden/sectoren (55 voor)
5. Lijst indienen voor seizoen met gelimiteerd aantal duiven die mee mogen doen aan de
wedvluchten (48 voor / 15 tegen)
6. Uitslagen splitsen in klassen (38 voor / 6 tegen)
7. Vliegen in verschillende divisies (20 voor / 9 tegen)

Werkgroep Eerlijk Spel
Actielijst status 4 juni 2019

Actiepunt

Wanneer

Status

Leden kunnen voorstellen indienen

30.11.2018

afgerond

Voorstellen samenvatten in leesbaar overzicht

December 2018

afgerond

Overleg met Afdelingen, NPO Bestuur, Secties en Platforms

12.01.2019

afgerond

Overleg over pilots met Afdelingen 1,5,9, NPO Bestuur en
Secties

19.03.2019

afgerond

Overleg Werkgroep met Compuclub

11.04.2019

afgerond

Door Werkgroep advies uitbrengen aan Secties en Platforms

Nog bepalen

Overleg met de leden tijdens Sectie Ledenraad

Nog bepalen

Voorstellen indienen door Secties en Platforms voor de NPO
Ledenraad van 23.11.2019

Voor deadline

