CONCEPT NOTULEN EXTRA ONLINE LEDENRAAD 31 MAART 2021

Bestuur NPO: B. Geerink, G.A. van de Aast, J.M.C. van Dijk, M.M. Rittersma, P. Pennenkamp, A.
Espeldoorn-Dokter, L. de Rijke, A. Geitenbeek
Afgevaardigden, namens:
Afdeling 1
E. van Acker
Afdeling 2
W. Jongh, A.H.M. de Rooij
Afdeling 3
G.W.M. Schuurmans, M.A.P.G. Hanegraaf en J. van Kemenade
Afdeling 4
H. Roks, G.J. Lonussen en A. Paulssen
Afdeling 5
Rene Wijnties, A. van Marrewijk, J.M. Briggeman en Chr. Busscher
Afdeling 6
R.G.P. Vermaat en W. Wijfje
Afdeling 7
H. Arisse en A. van Amerongen
Afdeling 8
W.G.M. ten Dolle, W.E. van Laar, T. van Binsbergen en J.W. de Vries
Afdeling 9
G.J. Visser, J.N. Bosman en D. Kuipers
Afdeling 10 R. Dalmolen, E. Schuiling en M. Jager
Afdeling 11 W. van Stralen, Th.A. Boelens en J. Zwart
Agendapunt 1.

Opening

Goedenavond dames en heren, welkom bij deze extra Ledenraad, ook deze keer weer
digitaal. Deze keer weer met dezelfde bezetting als de afgelopen twee Ledenraden, namelijk
met Gerard van de Aast en Hans van Dijk. Speciaal woord van welkom aan de afgevaardigden
van de Ledenraad, onze Gouden spelddragers, de pers en alle leden die deze vergadering via
de stream volgen.
Uiteraard ook een hartelijk welkom aan mijn medebestuurders die deze vergadering ook
vanuit de thuissituatie volgen en Marjan van Berkel die ook deze keer voor de verslaglegging
zal zorgen. Last but not least een welkom aan de mensen van de techniek. De techniek die
ons de laatste keer een klein beetje in de steek heeft gelaten. Bijzonder want sinds dat de
Ledenraad via een stream te volgens is, is er nog geen enkele storing of onderbreking
geweest. Gelukkig was er een goede back-up, die is direct gemonteerd en beschikbaar is via
de juiste link.
Deze vergadering heeft agendapunten die bij het uitkomen van de agenda van Ledenraad
van 13 maart nog niet bekend waren. Echter het zijn voor de Duivensportbond wel zaken die
belangrijk zijn en daarom deze extra Ledenraad rechtvaardigen. Op de agenda voor
vanavond de verkiezing van de secretaris van ons bestuur en twee leden van onze FBCC.
Met de invulling van de vacature secretaris zijn alle posities in het bestuur weer ingevuld.
Onze FBCC zit al even met een onderbezetting, het is fijn te constateren dat er twee
kandidaten kunnen worden voorgedragen en dat daarmee de bezetting weer op de
benodigde 5 leden kan komen.
Door deze mogelijkheid van een extra Ledenraad is het ook mogelijk geworden om u een
verfijning van het dopingreglement voor te stellen. Twee vliegen in één klap zullen wij maar
zeggen.
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Sinds mijn uitgebreide openingswoord op 13 maart zijn er gelukkig geen andere
vermeldenswaardige zaken dan de Coronapandemie, daar ga ik bij het betreffende
agendapunt kort op in.
Ik verklaar de vergadering voor geopend.
Overzicht aangemelde afgevaardigden voor deze digitale Ledenraad.
Deze Buitengewone Ledenraad vindt plaats onder bijzondere omstandigheden. Wij
vergaderen vandaag wederom digitaal en daarbij maken we gebruik van de Wet van 22 april
2020, houdende tijdelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. We
hebben de wettelijke voorschriften voor vergaderen onder deze omstandigheden gevolgd en
besluiten zijn daarmee rechtsgeldig.
Tijdens deze Buitengewone Ledenraad zijn alleen het dagelijks bestuur van de NPO en
mensen van de techniek lijfelijk aanwezig hier in Wijchen. De overige leden van het NPObestuur, de afgevaardigden, de kandidaten voor het NPO bestuur en FBCC en de notulist
volgen de vergadering op afstand. Voor deze Buitengewone Ledenraad hebben de
afgevaardigden vragen kunnen indienen. Deze vragen worden behandeld bij de agenda
onderwerpen zoals deze vandaag aan bod komen. Ook kunnen afgevaardigden tijdens de
vergadering vervolg vragen stellen op eerder ingediende vragen en in de rondvraag. Zo
mogelijk zullen deze vragen nog ter vergadering worden beantwoord en ze maken in ieder
geval onderdeel uit van het verslag van de vergadering.
De conceptnotulen van deze vergadering zullen voor 9 april 2021 worden gepubliceerd op
de website van de NPO en in Op de Hoogte. Het definitief vaststellen van de notulen van
deze vergadering is voorbehouden aan de najaar Ledenraad van 2021.
Deze Buitengewone Ledenraad is bijeengeroepen conform artikel 31 van de statuten NPO en
de oproeping, agenda en stukken voor deze vergadering zijn tijdig gepubliceerd. Voor deze
Buitengewone Ledenraad hebben zich 30 afgevaardigden aangemeld.
De aangemelde afgevaardigden hebben hun stem uitgebracht op 4 agendapunten welke ter
stemming voorliggen. De stemresultaten zijn verwerkt door de secretaris a.i., ondergetekende
dus. Vervolgens zijn de stemformulieren en de uitslag gecontroleerd door NPO Gouden
Spelddrager de heer Theo Hutten en de voorzitter van de WOWD de heer Leo van der Waart.
De heer van Kemenade welke eerder stemming controles verrichtte is vandaag afgevaardigde
namens zijn afdeling. De heer Hutten en van der Waart hebben de uitslagen gevalideerd
zoals wij die vandaag met U zullen delen. Dank aan de heer Hutten en van der Waart. De
stemresultaten zullen als integraal onderdeel van het verslag van deze vergadering worden
gepubliceerd.
Graag wil ik nogmaals erop wijzen dat besluiten van de Ledenraad bindend zijn en direct in
werking treden. Eventuele aanpassingen in statuten en reglementen zullen zo spoedig
mogelijk volgen. En dat geldt voor alle besluiten die in de Ledenraad worden genomen.
Agendapunt 2.
Verkiezing NPO secretaris
Het NPO bestuur heeft sinds het najaar van 2020 leden verzocht zich kandidaat te stellen
voor de functie van secretaris NPO bestuur. Het NPO bestuur is verheugd dat Huib Bransen
uit Putten zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van secretaris NPO bestuur.
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Huib heeft een ruime bestuurlijke ervaring en vormt een goede aanvulling op het NPO
bestuur. Een CV van de heer Bransen is bijgevoegd bij de oproeping van deze vergadering.
De secretaris van de NPO wordt in functie gekozen.
• De uitslag van de stemming is 30 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.
Het NPO bestuur feliciteert Huib Bransen met zijn benoeming en kijkt uit naar een goede
samenwerking en wenst hem veel succes.
Agendapunt 3.
Verkiezing lid FBCC
De FBCC vervult een belangrijke taak in de landelijke duivensport. De FBCC controleert en
adviseert de NPO in financiële aangelegenheden. Het NPO bestuur is verheugd dat Theo van
den Homberg, America zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van lid FBCC. Theo heeft
een ruime relevante ervaring en vormt een goede aanvulling op de invulling van de FBCC.
Een CV van de heer van den Homberg is bijgevoegd bij de oproeping van deze vergadering.
Leden van de FBCC worden in functie gekozen.
• De uitslag van de stemming is 30 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.
Het NPO bestuur feliciteert Theo van den Homberg met zijn benoeming en kijkt uit naar een
goede samenwerking en wenst hem veel succes.
Agendapunt 4.
Verkiezing lid FBCC
Het NPO bestuur is verheugd dat Wulf van Laar uit Elst zich kandidaat heeft gesteld voor de
functie van lid FBCC. Wulf heeft een ruime relevante ervaring en vormt een goede aanvulling
op de invulling van de FBCC. Een CV van de heer van Laar is bijgevoegd bij de oproeping van
deze vergadering. Leden van de FBCC worden in functie gekozen.
• De uitslag van de stemming is 30 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.
Het NPO bestuur feliciteert Wulf van Laar met zijn benoeming en kijkt uit naar een goede
samenwerking en wenst hem veel succes.
Met de benoeming van de heren van den Homberg en van Laar is de FBCC weer op tal
gebracht. Het NPO bestuur wenst de FBCC veel succes met haar belangrijke werk.
Dan geef ik nu graag het woord aan Hans voor het volgende agendapunt.
Agendapunt 5.
Voorstel wijziging Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties
Het vaststellen van het Dopingreglement is voor nu het sluitstuk van het proces om de
dopingcontrole vanaf 2021 weer op te pakken. Immers binnen een toekomst bestendige
duivensport, waarbij het welzijn van de Duiven en het spelplezier voorop staat past geen
doping
In het voorliggende reglement is door timing, lees: vastgestelde procedures, het
amendement van afdeling 3 ingediend voor de Ledenraad van 13 maart jl. nog niet verwerkt.
Dat wil overigens niet zeggen dat het betreffende amendement geen rechtswerking zou
hebben. Het betreffende amendement is immers goed goedgekeurd door de Ledenraad en
besluiten van de Ledenraad zijn bindend en treden per direct in werking. Zie de bepaling in
onze reglementen.
Met het bedrijf Ducares te Utrecht zijn bindende afspraken gemaakt over de feitelijke
controle op oneigenlijke middelen. Voor de controleurs zijn opleidingsdagen ingepland om
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hen inhoudelijke en procedureel op de hoogte te brengen van een zorgvuldige en juiste
controle. Deze dagen staan voor het begin van april op de agenda.
Na afloop van het vliegseizoen zullen we een eerste evaluatie doen met betrekking tot de
dopingcontroles in 2021.
Wij wensen onze controleurs veel succes toe bij het vervullen van de belangrijke taak.
•

De uitslag van de stemming is op dit agendapunt is 27 stemmen voor, 0 tegen en 3
onthoudingen.

Agendapunt 6.
Stand van zaken vliegseizoen en Covid situatie
Sinds de Ledenraad van 13 maart heeft het NPO bestuur vooral veel aandacht geschonken
aan de voorbereidingen van het vliegseizoen, met name hoe het beste te anticiperen op de
mogelijkheden die er zijn om te starten tijdens deze Coronapandemie.
Zoals ik afgelopen vrijdag al schreef in Op (de) Hoogte zijn er in de korte achterliggende
periode verschillende vooruitzichten geweest. Soms zag het er zeer slecht uit qua
mogelijkheden en een dag later was de situatie weer net even anders.
Gelukkig kwam er vorige week donderdag tegelijk groen licht uit België, Frankrijk en
Duitsland. Met andere woorden, mogelijkheden om daar lossingsvergunningen te verkrijgen.
Uiteraard is het de situatie van het hier en nu.
De omstandigheden kunnen snel wijzigen, indien nodig zullen wij dan kijken wat de
mogelijkheden zijn. Indien nodig zullen wij, net zoals afgelopen donderdag, in overleg gaan
met de vertegenwoordigers van de Afdelingen. Regionale mogelijkheden en draagvlak
vinden wij als bestuur erg belangrijk.
Inmiddels blijkt dat de twee afdelingen die afgelopen donderdag nog wat hobbels hadden te
weg te nemen deze inmiddels ook hebben opgelost, waardoor zoals het er op dit moment
uitziet iedere Afdeling op 10 of 11 april met het vliegseizoen 2021 kan starten.
Uiteraard is het hierbij zaak dat wij ons houden aan de voorschriften van het Coronaprotocol
1.1. Hiermee houden wij ons voor de volle 100% aan de regels van de overheid.
Agendapunt 7.
Rondvraag
De volgende vragen zijn tijdens de vergadering binnengekomen en worden beantwoord
door de secretaris a.i.
• Afdeling 3 heeft drie vragen, de eerste luidt: Wat is de mogelijke impact van Corona op
het vliegseizoen?
Antwoord: De voorzitter heeft de stand van zaken net nogmaals toegelicht.
• De tweede vraag is een vrij technische vraag over chipringen.
Antwoord: Er is tussen het Bureau NPO en afdeling 3 direct contact om dat probleem te
identificeren en op te lossen.
• De laatste vraag van afdeling 3 gaat over het kiesregister van deze Ledenraad.
Antwoord: Dat is het kiesregister zoals dat op 13 maart is aangenomen door de
Ledenraad. Dat betekent dat er vanavond 30 afgevaardigden zich hebben aangemeld
vanuit de afdeling in voor deze vergadering, daar komen t.z.t afgevaardigden bij van de
sectie sportbeleving. Dat bestuur zal eerst benoemd moeten worden door de Ledenraad.
Als alles dan lukt, komen we in totaal op 35 afgevaardigden.
Dat is uiteraard met het huidige ledenaantal en met een kiesdeler van 500. Mocht het
ledental veranderen, dan heeft dat ook impact op het aantal afgevaardigden.
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•

•

•

•

•

Afdeling 8 vraag of er met betrekking tot de Ladies League met Compuclub afspraken
zijn gemaakt.
Antwoord: Ik zorg dat deze vraag bij Annette Espeldoorn terecht komt en dat zij contact
opneemt. Mocht dit in algemene zin zo zijn, dan zullen we dat uiteraard ook via Op de
Hoogte publiceren .
De andere vraag van afdeling 8 is of de knelpunten in de vliegprogramma’s zijn opgelost
Dat kan zijn dat er bijvoorbeeld teveel afdelingen tegelijkertijd op een losplaats staan of
dat er sprake is van kruislossingen.
Antwoord: Het NPO Bureau is op dit moment in druk overleg met afdelingen om te kijken
waar die knelpunten nog zitten en hoe we die zo snel mogelijk de wereld uit kunnen
helpen.
Dan een vraag over artikel 69 lid 2 en 3 van het Wedvlucht reglement, daar heeft ook
afdeling 11 een vraag over. Ik beantwoord deze samen.
Antwoord: Er is allereerst een besluit genomen in de Ledenraad in maart 2019 en
vervolgens is In de recente Ledenraad van 13 maart van dit jaar een amendement
aangenomen van afdeling 7. Wat betekent dit nu?
Allereerst: Op een wedvlucht gaan alle duiven over de inkorfantenne, geen enkele
uitzondering. Alle duiven die meegaan op een wedvlucht gaan over de inkorfantenne.
Dan zijn er drie opties:
1. Alle duiven staan in concours.
Dat is eigenlijk de standaard situatie zoals we die kennen en jaren hebben gekend.
2. Alle duiven die een liefhebber heeft ingekorfd meegaan als invliegduif.
Dat dat betekent dat alle duiven die de liefhebber heeft ingekorfd niet in concours
staan, niet In de vereniging, niet in de CC, niet In de afdeling, nergens. De klok mag
dus ook weer meteen worden vrijgegeven na inkorving en kan meegegeven worden
aan de liefhebber.
3. Je speelt met verschillende aantallen duiven op verschillende niveaus.
Als een liefhebber daar gebruik van maakt, staan alle duiven in het
verenigingsconcours. En op alle niveaus daarboven, zonder uitzondering, mag er met
een ander of minder aantal duiven worden gespeeld.
Dat is conform het amendement van afdeling 7, waarin men voorstelde om de bijlage
4 f van die vergadering bindend te verklaren. In die bijlage wordt een hele duidelijke
uitleg gegeven inclusief voorbeelden.
Wij zullen alles nog eens een keer samenvatten en aanstaande vrijdag nogmaals
publiceren in Op de Hoogte, zodat daar geen enkel misverstand meer over is.
Afdeling 3 vraagt of er een update is van het document: wat te doen als een BOA zich
meldt?
Antwoord: Dan kan het protocol 1.1. getoond worden aan de BOA. Dat is een vastgesteld
protocol dat voldoet aan alle eisen die onze overheid heeft gesteld. We sluiten het kort
met de Covid-werkgroep en zorgen dan dat alle Covid-contactpersonen van de
afdelingen die documenten ter beschikking krijgen.
Er is nog een vraag over jonge duiven vluchten
Antwoord: Daar krijgt u separaat antwoord op.

Agendapunt 8.
Sluiting
Door de voorzitter: Allereerst wil ik Huib Bransen graag welkom heten in het bestuur en hem
feliciteren met zijn benoeming als secretaris van onze Duivensportbond. Natuurlijk wens ik
hem veel succes, maar ook plezier bij het uitoefenen van de functie.
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Uiteraard wil ik ook graag van deze gelegenheid gebruik maken en Gerard van de Aast
bijzonder hartelijk bedanken voor de manier waarop hij als ad interim invulling heeft gegeven
aan het secretariaat de afgelopen tijd. Een van zijn vele kwaliteiten is dat hij scherp
formuleert en zeer rap is met de pen of het toetsenbord.. Als ik soms na een vergadering
zaken voor mijzelf nog even evalueer heeft hij het al op schrift gesteld, maakt niet uit of dat
om tien uur ’s avonds is of middernacht.
Gerard, ik weet zeker dat ik je namens het gehele bestuur dank voor jouw inzet als secretaris
ad interim. Uiteraard geen afscheid maar je pakt je rol als vice voorzitter binnen het bestuur
weer op.
Dan wil ook ik graag de heren Theo van den Homberg en Wulf van Laar feliciteren met hun
benoeming als lid van onze FBCC en ze veel succes wensen met hun controlerende en
adviserende functie voor onze Duivensportbond.
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze korte extra Ledenraad.
Ik wens iedereen een fijn en succesvol vliegseizoen 2021 en uiteraard, als aller belangrijkste
blijf gezond! Tot een volgende keer en nog een fijne avond.
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