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Voorstel voor het organiseren van de 28e Olympiade
Waarom wil de NPO de Olympiade organiseren
Promotie van de duivensport is een zaak die alle liefhebbers aangaat en waar we allemaal
een direct belang bij hebben. Het vitaal houden van de duivensport door aanwas van nieuwe
leden is in ons aller belang. De duivensport op een positieve manier midden in het
maatschappelijke verkeer plaatsen draagt hier aan bij. Aansprekende evenementen welke
tot de verbeelding spreken, zijn een middel bij uitstek hiervoor. Het is daarom dat het NPObestuur voorstelt de 28e Olympiade te organiseren.
Wanneer vindt de 28e Olympiade plaats en wat is het thema
De definitieve datum is nog niet bekend gemaakt door de FCI maar we verwachten dat het
januari 2024 zal zijn. Het thema van de Olympiade zal zijn het promoten van de duivensport
in de breedste zin. De duivensport positief onder de aandacht brengen kan op veel manieren
en via diverse media. De Olympiade zal fungeren als spil in deze campagne. Naast de
gewenste nationale uitstraling wordt het een evenement voor en door duivenliefhebbers.
Toegangskaartjes zullen zo aantrekkelijk mogelijk worden geprijsd zodat iedereen met zijn of
haar gezin, familie, vrienden, kennissen en geïnteresseerden de Olympiade kan bezoeken.
Wat gaat het kosten en hoe gaan we dat betalen
De 28e Olympiade zal zo veel mogelijk kostendekkend worden georganiseerd. Dat is een
ambitieus uitgangspunt maar wel de inzet. De kosten van het evenement zullen betaald
worden door standhouders, adverteerders, sponsoren, merchandising en bezoekers. Omdat
de NPO over slechts beperkte financiële buffers beschikt acht het NPO-bestuur het
noodzakelijk een financiële buffer voor de Olympiade te vormen. Het afschaffen van de
Nationale Manifestatie, welke de laatste jaren behoorlijk verlieslatend was, is een manier
om een deel van de benodigde buffer te vormen. Een opslag van 1 cent per ingekorfde duif
in 2021, 2022 en 2023 zou ook een wezenlijke bijdrage leveren. Ook is het NPO bestuur van
plan eind 2021 en 2022 een Olympiade verkoop van topduiven, geschonken door de top
liefhebbers van Nederland, te organiseren. Prominente Nederlandse liefhebbers hebben
reeds hun medewerking toegezegd aan deze twee verkopingen. Het NPO bestuur vertrouwt
erop dat met bovenstaande acties een voldoende Olympiade buffer kan worden gecreëerd.
Wat gebeurt er als de buffer niet nodig is of niet toereikend
Het NPO bestuur gaat ervan uit dat de buffer toereikend is. Mocht de Olympiade buffer niet
volledig nodig zijn dan zal het batig saldo worden toegevoegd aan de reserves van de NPO.

Mocht de Olympiade buffer toch niet toereikend zijn om de kosten te dekken zijn dan zal het
tekort worden bijgepast uit de algemene middelen van de NPO.
Is het verantwoord de Olympiade te organiseren
De financiële positie van de NPO is in de laatste jaren door kosten voor falend beleid,
kostbare afvloeiingsregelingen, falend doping beleid en eenmalige pensioenkosten flink
achteruit gehold. Beleidsmatig en financieel moeten de laatste jaren helaas als verloren
jaren worden gezien. Maar we zullen vooruit moeten kijken. De duivensport zal daarbij
onder de aandacht gebracht moeten worden. Een evenement als de Olympiade helpt daarbij
flink en komt ook maar sporadisch langs. Alles wegende heeft het NPO bestuur besloten de
Olympiade te organiseren.
Is er al een gedetailleerd plan
Op dit moment is er nog geen gedetailleerd plan gemaakt. Wel is het thema van de
Olympiade, de kostendekkende aanpak en de noodzaak van een financiële Olympiade buffer
afgesproken in het NPO bestuur. Zodra de FCI de definitieve datum bekend maakt en
toewijzing aan Nederland definitief is zal het plan verder worden uitgewerkt. Een commissie
onder aansturing van het NPO bestuur zal hiervoor zorg dragen.
Wie heeft er zitting in de Olympiade Commissie
Het NPO bestuur zal na goedkeuring door de Ledenraad van dit voorstel overgaan tot het
werven van de leden van de Olympiade Commissie. Leden van de Olympiade commissie
worden benoemd door het NPO bestuur en hebben recht op vergoeding van gemaakte
kosten. Het NPO bestuur verwacht dat voldoende kandidaten zich zullen melden.
Voorstel
Het NPO bestuur stelt voor de 28e Olympiade te organiseren zoals hierboven omschreven en
in 2021, 2022 en 2023 een opslag van 1 cent per ingekorfde duif te heffen.
Het NPO-bestuur
NB: De Nationale Manifestatie in het najaar kende de afgelopen jaren een dalend aantal
exposanten en bezoekers. Het negatief saldo van de Nationale Manifestatie, totale kosten
minus opbrengst van exposanten en bezoekers, liep de laatste jaren op richting de 100.000
euro. De Nationale Manifestatie werd ook gebruikt voor NPO bijeenkomsten en de huldiging
van de nationale kampioenen. Door het laten vervallen van de Nationale Manifestatie in het
najaar zal er een andere invulling dienen te komen van de huldiging van de nationale
kampioenen. De NPO-bestuur gaat uit van een stijlvol evenement waarbij de nationale
kampioenen en hun prestaties centraal staan. Het hiervoor benodigde budget van circa
20.000 euro blijft gereserveerd in de begroting.

