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De Ledenraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de duivensport. Besluiten van de
Ledenraad zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, Platformen, Verenigingen en
leden. In de huidige Ledenraad zijn de afdelingen vertegenwoordigd met 14 kiesmannen (de
afdelingen 5, 8 en 9 ieder 2 de rest 1), de secties met 8 kiesmannen; ieder 2 en de
platformen met 4 kiesmannen; ieder 2. In totaal kent de huidige Ledenraad 26 kiesmannen.
Statuten; Samenstelling Ledenraad
Afgevaardigden van de afdelingen
4. a. De afgevaardigden NPO vertegenwoordigen alle in artikel 5 van deze Statuten
genoemde Leden;
b. een afdeling benoemt zoveel afgevaardigden NPO als het aantal Basisleden, dat bij de
Afdeling is aangesloten, deelbaar is door een bij Huishoudelijk Reglement NPO geregeld
aantal (1,000), waarbij het breukdeel groter dan de helft naar boven wordt afgerond, met
dien verstande dat elke Afdeling het minimale recht heeft op minimaal één afgevaardigde
NPO.
Afgevaardigden van de secties
5. Elke sectie benoemt het hierna te vermelden aantal afgevaardigden:
a. Sectie Jonge Duiven: twee afgevaardigden;
b. Sectie Vitesse/Midfond: twee afgevaardigden;
c. Dagfond: twee afgevaardigden;
d. Marathon: twee afgevaardigden;
Afgevaardigden van de platformen
6. Elk platform benoemt het hierna te vermelden aantal afgevaardigden:
a. Het platform Jong: twee afgevaardigden;
b. Het platform Transport: twee afgevaardigden;
De gekozen structuur zal er voor zorgen dat op termijn het aantal kiesmannen van de
afdelingen zal dalen door teruggang van het leden aantal. De secties en platformen kennen
een vast aantal kiesmannen.
Een liefhebber is 3 tot 4 keer vertegenwoordigd in de Ledenraad. (Afdeling, 2 Secties en
optioneel Platform Jong) Ruim vertegenwoordigd dus maar dat zal niet het gevoel zijn wat
bij veel liefhebbers leeft. Bovendien kan het leiden tot inconsistent stemgedrag. Stel een
jonge liefhebber is voor een geagendeerd punt. Dan het voorkomen dat zijn afdeling
tegenstemt, een van zijn secties voorstemt, zijn andere sectie weer tegen en het platform
jong zich onthoudt van stemming. Kortom niet eenvoudig uit te leggen en te volgen. En bij
dit alles is dan de veronderstelling dat de kiesmannen dit agenda item hebben voorgelegd
aan hun achterban c.q. leden wat ook lang niet altijd het geval is.

De bestuurders van de secties en platformen werden in de praktijk aan- en uitgezocht door
het NPO bestuur. Het perspectief dat over niet al te lange tijd de meerderheid van de
Ledenraad zal bestaan uit door het NPO bestuur aan- en uitgezochte Sectie en Platform
bestuurders is onacceptabel vanuit een democratisch gezichtspunt.
In de huidige structuur is de vertegenwoordiging van de liefhebber het best geborgd via de
afdelingen. Daar zijn frequente, veelal goed tot redelijk bezochte afdeling vergaderingen
waar over NPO Ledenraad agenda punten wordt gesproken en gestemd. Bij de secties en
platformen is dat veel uitdagender gezien de moeite welke die hebben hun achterban tijdig
te bereiken en te horen.
Door het aftreden van de sectie besturen Vitesse/Midfond, Dagfond, Jong en Marathon is
een nieuwe realiteit ontstaan. Het NPO bestuur kiest ervoor door te gaan met 1 sectie te
weten de sectie Sportbeleving welke maximaal 5 stemmen heeft in de Ledenraad. Zie
hiervoor de notitie van het NPO bestuur “Hoe verder met de secties” van 10/12/2020.
In de notitie “Rol van de afdelingen” worden de afdelingen benoemd als de ruggengraat van
de Nederlandse duivensport. Het logische gevolg van die positionering is om de
vertegenwoordiging van de liefhebber door de afdeling leidend te maken.
Voorstel
• Besluiten van de Ledenraad zijn bindend voor de NPO, Afdelingen, Secties, verenigingen,
leden en alle overige rechtspersonen zoals benoemd in de statuten en reglementen.
• Een wat grotere Ledenraad wordt gezien als positief. Meer afgevaardigden krijgen zo de
kans bij te dragen aan het hoogste orgaan van de duivensport en zich bestuurlijk te
ontwikkelen.
• Daarom wordt het deelgetal van de Afdelingen 500, d.w.z. voor elke 500 leden is er 1
stem in de Ledenraad. Afdelingen hebben altijd minimaal 1 stem en het aantal stemmen
wordt numeriek afgerond. Als voorbeeld als een Afdeling 1,300 leden heeft zijn dat 3
stemmen in de Ledenraad.
• De huidige secties Vitesse/Midfond, Dagfond, Jong en Marathon worden opgeheven en
vervangen door de sectie Sportbeleving.
• Bestuurders van de sectie Sportbeleving hebben stemrecht in de Ledenraad met een
maximum van 5 stemmen. Als het bestuur van de sectie Sportbeleving bestaat uit 3
personen of minder dan wordt hun stemrecht in de Ledenraad opgeschort tot het
bestuur is aangevuld tot minimaal 4.
• Het Platform Transport wordt omgevormd tot een commissie en neemt niet meer deel
aan de Ledenraad.
• Het Platform Jong wordt opgeheven.
• De bijlage Kiesregister 2020 geeft een overzicht van de nieuwe samenstelling van de
Ledenraad. Dit Kiesregister wordt ieder jaar aangepast aan de actuele leden aantallen.
Het NPO bestuur

