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Jaarverslag NPO 2021
Het jaar 2021 was voor de duivensport een lastig jaar. We hebben ons goed door de Corona
uitdagingen geslagen en bestuurlijk was het ook rustig. Het venijn zat in 2021 in de
weersomstandigheden. In veel weekenden kregen onze duiven te maken met uitdagende
omstandigheden. Het IWB en de lossingsfunctionarissen van de afdelingen werden tot het
uiterste getest en hebben de klus naar omstandigheden goed geklaard. Ieder jaar, hoe lastig
ook, kent weer zijn kampioenen. Het NPO bestuur wil nogmaals alle kampioenen, winnaars
en uitblinkers van 2021 feliciteren met hun prestatie.
Begin 2021 werden we onaangenaam verrast door nieuwe EU regelgeving voor
grensoverschrijdend vervoer van dieren binnen de EU. Deze nieuwe regelgeving zou het
einde hebben betekend van de duivensport. Hoewel de NPO als eerste bond het probleem
heeft onderkend en het vervolgens heeft gedeeld met de FCI en de andere landen kwamen
ook wij (te) laat aan tafel. Hier wreekte zich het onvoldoende onderhouden van voor de
duivensport kritische relaties in de afgelopen jaren. Wij hebben in hoog tempo de relaties
hersteld met het ministerie van LNV, de EU commissie, Europarlementariërs en de NVWA.
Het vroegtijdig aan tafel komen bij nieuwe en veranderende regelgeving is belangrijk.
Door een gezamenlijke (internationale) inspanning hebben we het voor elkaar gekregen dat
er voor wedstrijdduiven een uitzondering is gemaakt. Het NPO bestuur bedankt de leden van
de EU regelgeving werkgroep voor hun inzet en graag willen we ook het ministerie van LNV
en Europarlementariër mevr. Schreijer-Pierik van het CDA bedanken voor hun hulp en inzet.
De gevolgen voor de duivensport van de Corona pandemie vielen mee in 2021. Dankzij de
inzet van de Covid commissie, afdelingen, verenigingen en de flexibele opstelling van de
liefhebbers hebben we relatief weinig hinder ondervonden van de Corona pandemie in het
vliegseizoen. Maar we zijn er nog niet vanaf. Door maatregelen en lockdowns is ons
winterseizoen behoorlijk ontregeld. Zo moesten we helaas, voor het tweede jaar op rij, de
geplande NPO kampioenen huldigingen afgelasten. De NPO kampioenen hebben inmiddels
hun prijzen thuis ontvangen. Richting het nieuwe vliegseizoen zijn we optimistisch gestemd.
De opgedane ervaringen in 2020 en 2021 zullen ons helpen in 2022 het inkorven en spelen
met duiven wederom in goede en vooral veilige banen te leiden.
Vogelgriep begon ons op een gegeven moment ook parten te spelen, met name richting
einde vliegseizoen. Inmiddels grijpt de vogelgriep om zich heen en is daarmee een punt van
zorg voor de start van het seizoen 2022. Ook dit volgen we nauwgezet om de impact zoveel
mogelijk te beperken.
Sinds haar aantreden in juni 2020 heeft het NPO bestuur een groot aantal onderwerpen
aangepakt. We zijn erin geslaagd bestuurlijk in rustiger vaarwater te komen. De
verhoudingen met de diverse geledingen in de sport zijn hersteld en genormaliseerd en we

kijken weer vooruit. Door Corona gedwongen hebben we digitaal vergaderd met de
Ledenraad in zowel maart als november. Uiteraard heeft het NPO bestuur een voorkeur voor
in persoon vergaderen. Maar het is even niet anders en we kunnen ons niet veroorloven stil
te staan. Dus roeien we met de “digitale” riemen die we nog wel hebben en die het ook
mogelijk hebben gemaakt wat vaker overleg te hebben met de Ledenraad en Afdelingen.
Duidelijkheid en transparantie kenmerkt de werkwijze van het NPO bestuur.
In 2021 is een nieuw bestuursmodel geïntroduceerd voor de duivensport. Een bredere
vertegenwoordiging vanuit de afdelingen in de Ledenraad en de nieuwe Sectie Sportbeleving
moet zorgen voor nieuwe impulsen. Nu de Ledenraad is uitgebreid zijn er ook meer kansen
voor jongeren om te participeren in het vernieuwingsproces. Het NPO bestuur kijkt ernaar
uit.
Het IWB is in 2021 grondig gemoderniseerd. De beschikbare hulpmiddelen voor het IWB en
de Lossingsfunctionarissen zijn flink verbeterd en de bemensing is vernieuwd. Zoals met elke
vernieuwing waren er wat opstart problemen aan het begin van het seizoen. Een zo goed
mogelijk gebruik van de hulpmiddelen heeft aandacht gekregen en zal ook in 2022 een punt
van aandacht blijven. Het Hitteprotocol is ook vernieuwd in 2021. Door een grote inzet van
het IWB, de Nationale Lossingscommissie en de Lossingscommissies van de Afdelingen zijn
de vluchten vaak toch goed afgelopen ondanks de lastige weersomstandigheden die ons
parten hebben gespeeld in 2021. Daarvoor verdienen het IWB en de Lossingsfunctionarissen
onze waardering en dank! En daar waar het minder goed ging zijn de omstandigheden
vastgelegd om ervan te leren.
Na jaren van stilstand is in 2021 het doping controle programma weer ter hand genomen.
De doping commissie en de doping controleurs hebben uitstekend werk afgeleverd. Meer
dan 80 controles zijn uitgevoerd en gelukkig waren ze allen negatief. Het toedienen van
stoffen met het oogmerk de prestaties te verbeteren doet afbreuk aan een eerlijke
competitie en is schadelijk voor de duif. De vergoeding van 2 cent per ingekorfde duif was
dekkend om het doping controle programma te financieren. Dank aan de doping commissie
en de controleurs voor hun inzet, vele werk en mooi resultaat.
In 2021 heeft het NPO bestuur in samenwerking met het Spoor der Kampioenen de Grand
Prix concoursen georganiseerd. Het was fijn dat er vlot acht sponsoren beschikbaar waren
om dit nieuwe initiatief te steunen. Dank hiervoor! Wij hebben in dit eerste jaar een aantal
prachtige Grand Prix concoursen gehad met geweldige deelname, mooie beschouwingen
vooraf en reportages van de winnaars. Er komt ter afsluiting nog een prijsuitreiking en een
boek met alle winnaars. Het smaakt naar meer. Dus laten we dit mooie nieuwe initiatief
verder uitbouwen.
Het Losplaatsenbeleid is in 2021 door de Ledenraad vastgesteld. Het Losplaatsenbeleid is er
niet om allerlei beperkende maatregelen op te leggen. Het tegendeel is waar; het zijn
duidelijke afspraken die belangrijk zijn voor een toekomstbestendige duivensport. De rode
draad is dat er tijdig afspraken worden gemaakt over waar gelost gaat worden. Het
Losplaatsenbeleid is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het overleg dat heeft
plaatsgevonden met onze collega bestuurders van de KBDB. In 2021 hebben wij twee keer
een overleg gehad met het bestuur van de KBDB. Het is goed dat er uitstekende contacten

zijn, dat wij samen optrekken bij het vinden en behouden van goede losplaatsen en elkaar
wederzijds snel weten te vinden als het nodig is.
De Ladies League kende afstemming problemen met name met de afdelingen. Uiteindelijk is
het toch gelukt de competitie vorm te geven. De winnaars en kampioenen zullen worden
gehuldigd op de Voorjaarsbeurs in Houten. Wel is duidelijk dat de opzet van de competitie
verbeterd moet worden. Het NPO bestuur gaat dat oppakken in 2022.
In de Ledenraad in maart 2021 is de Gedragscode voor de Nederlandse duivensport
vastgesteld. Waar het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat we respectvol en netjes met
elkaar omgaan is dat helaas niet altijd de realiteit. Ook de duivensport ontsnapt kennelijk
niet aan de toenemende maatschappelijke verruwing. De Gedragscode is een duidelijke stap
om paal en perk te stellen aan verruwing binnen de duivensport. In 2022 gaat het NPO
bestuur inzetten op een actieve handhaving van de Gedragscode. Nette en respectvolle
omgangsvormen zijn in ons aller belang en in het belang van de duivensport.
De WBTR ofwel de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is in werking getreden op 1 juli
2021. Het doel van de wet is om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren bij
verenigingen en stichtingen. Duivensport verenigingen zullen ook moeten voldoen aan de
eisen die de WBTR stelt. Bestuurlijke aansprakelijkheid en financiën zijn onderwerpen die als
gevolg van de WBTR opnieuw onder de loep moeten worden genomen. De komende twee
jaar zullen verenigingen zich hierover moeten buigen.
De Olympiade 2024 zal definitief door de NPO worden georganiseerd. De eerste
voorbereidingen zullen binnenkort worden getroffen. Uiteraard houden we de vinger aan de
pols wat betreft Covid en afspraken zullen gemaakt worden met Covid als voorbehoud. De
Olympiade is een uitgelezen kans om de duivensport op een positieve manier op de kaart te
zetten en onder de aandacht te brengen. Daarom pakken we organisatie van de Olympiade
in 2024 op.
Financieel was 2021 voor de NPO een stabiel jaar. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het Financieel Jaarverslag 2021 van de penningmeester.
Al met al was 2021 voor het NPO bestuur een druk jaar. Er is 26 keer vergaderd door het
NPO bestuur. Op een enkele uitzondering na waren alle bestuursleden aanwezig in alle
vergaderingen. Er is in persoon vergaderd maar ook veelvuldig digitaal. Digitale
vergadertechnieken besparen kosten en reistijd en houden het werkbaar.
Voor 2022 heeft het NPO bestuur wederom een drukke agenda. Belangrijke onderwerpen
zoals kampioenschappen en eerlijk spel, een nieuwe sector indeling, handhaving en sanctie
beleid, introductie van de NPO Cloud, certificering transportmiddelen en een modernisering
van de NPO website staan op de agenda voor 2022. Er is nog volop werk aan de winkel in
2022 om de duivensport toekomstbestendig te maken waarbij het welzijn van onze duiven
en ons eigen spelplezier voorop blijven staan.
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