19-1-2022
Actielijst NPO Ledenraad
1. Agenderen NPO kampioenschappen en eerlijk spel. Status: zie agenda punt 8 en 9 Ledenraad 123-2022
2. Agenderen handhaving en sanctiebeleid. Status: zie agenda punt 10 en 11 Ledenraad 12-3-2022
als eerste stap. Verdere uitwerking wordt geagendeerd voor najaar Ledenraad 2022.
3. Agenderen bijeenkomst IWB en lossingsfunctionarissen afdelingen om werkafspraken te maken
voor het komende seizoen met speciale aandacht voor training voor optimaal gebruik van de
wedvluchtportal. Status: Er is een bijeenkomst met de lossing functionarissen, IWB, NPO en
Zimoa gepland op 26 februari 2022.
4. Evalueren wedvlucht Reims van 28 augustus. Status: wordt opgepakt door IWB samen met
afdelingen.
5. Overleg met de Afdelingen over Losplaatsen 2022: Status: Overleg met afdelingen is in december
opgestart en inventarisatie is afgerond. Wensen neergelegd bij de KBDB. Wachten op antwoord.
6. Uitbreiden doping controle team. Status: Er is een oproep geplaatst en er hebben zich voldoende
kandidaten gemeld. Het training programma is ingepland.
7. Verder uitwerken en toelichten GP vluchten. Status: Voor komend seizoen pakt het NPO dit op.
8. Opnieuw in stemming brengen van vlucht A26. Status: zie agenda punt 7a Ledenraad 12-3-2022
9. Opnieuw in stemming brengen van vlucht G31. Status: zie agenda punt 7b Ledenraad 12-3-2022
10. Eventueel opnieuw in stemming brengen van Sector Marathon vluchten. Status: zie agenda punt
7c Ledenraad 12-3-2022
11. Formuleren voorstel midweekse africhtingsvluchten met name voor jonge duiven. Status: zie
punt 13b.2 agenda Ledenraad 12-3-2022
12. Overleg tussen de afdelingen en vaststellen procedure voor Sector lossingen. In de Ledenraad
van 27 november is het voorstel aangenomen dat afdelingen voortaan zelf de lossing verzorgen
van Sector vluchten en niet meer de Nationale Lossingscommissie. Status: De NPO heeft een
herinnering gestuurd aan de afdelingen om te komen tot afspraken en procedure voor het lossen
van Sectorvluchten.
13. Toelichting bij de gebruikte termen in de reglementen publiceren. Status: Er is een lijst met
verduidelijking van gebruikte termen gepubliceerd op de website.
14. Overleg met WOWD over terugbrengen mandbezetting: Status: Dit punt is meegenomen bij de
aanstaande transportmiddelen certificering. Het eerste overleg met de WOWD is inmiddels
hierover gevoerd en een plan van aanpak vastgesteld.
15. Onderzoek naar de invloed van zonneparken op duiven: Status: De vraag is bij de WOWD
neergelegd welke zich hierover buigt. Zodra er een uitkomst zal deze vermeld worden.
16. Instructies over wanneer mandenlijsten verplicht zijn: Status: Het NPO bureau zal voorafgaand
aan de relevante vluchten de regels regelmatig publiceren via Op de Hoogte en de NPO website.
17. Reclame Ladie League verwerken. Status; Afgehandeld
18. Notitie publiceren over het eventueel verplaatsen van vluchten naar vrijdag: Status: Notitie
wordt voor Ledenraad van 12 maart 2022 gepubliceerd.
19. Motivatie/correspondentie over ingediende voorstel 6c.2 toevoegen aan notulen: Status: Dit
punt is opnieuw met bedoelde motivatie geagendeerd als agenda punt 13b.1 op de Ledenraad
van 12 maart 2022.

