NOTULEN NPO LEDENRAAD 28-11-2020 (ONLINE)
AGENDAPUNT 1: OPENING
Goedemorgen dames en heren bij deze vergadering, uiteraard een speciaal woord van welkom
aan de afgevaardigden van de Ledenraad, maar ook de medebestuurders Leen de Rijke en Ton
Geitenbeek die hier vandaag ook niet fysiek aanwezig zijn, onze Gouden Spelddragers en alle
leden die deze vergadering volgen. En last but not least Marjan van Berkel die het verslag voor
vandaag zal opstellen.
Wij hadden onze eerste vergadering met de Ledenraad uiteraard totaal anders voorgesteld. Dit is
de eerste keer in de geschiedenis dat er een vergadering is zonder afgevaardigden in de zaal.
Hopelijk is het direct ook de laatste, maar dat is afwachten, de toekomst zal het leren.
Ik wil graag van de mogelijkheid gebruik maken om hoog over een aantal onderwerpen die vanaf
2 juni aan de orde zijn geweest de revue te laten passeren.
Bij ons aantreden was de Covid-19 werkgroep al in actie en waren de eerste trainingsvluchten
georganiseerd. Hierdoor konden wij direct aan de slag gaan met het opstellen van het Nationaal
vliegprogramma. Een beperkt programma met evenveel vluchten voor alle disciplines. Nogmaals
dank aan alle afdelingen, vervoerscommissies en bovenal alle leden van de verenigingen die het,
door zorgvuldig te handelen mogelijk hebben gemaakt dat er wedvluchten geprogrammeerd
konden worden.
Hierna zijn wij direct aan de slag gegaan met een aantal beleidsbepalende onderwerpen. Bij al
deze onderwerpen heeft de volgende vraag voorop gestaan: wat moeten wij doen en regelen om
ervoor te zorgen dat wij een toekomstbestendige duivensport krijgen. Het welzijn van de duif
heeft daarbij centraal gestaan en U bent het daar mee eens gelet de uitkomst van een recente
poll.
Inmiddels is een flink aantal onderwerpen uitgewerkt en in het beleidsplan vastgelegd en ze
staan vandaag op de agenda. Er is ook nog voldoende werk aan de winkel, want onder andere
onderwerpen als doping, verliezen met jonge duiven, roofvogelproblematiek en onze
gedragscode moeten nog uitgewerkt worden. Er is inmiddels een start gemaakt met het opnieuw
opzetten van het protocol rondom doping. Een flinke klus omdat het van de grond af aan weer
moet worden opgezet, maar zeker noodzakelijk voor een faire duivensport.
Bij onze start hebben wij aangegeven dat wij willen investeren in het verbinden met besturen
van afdelingen, secties en platvormen. Als eerste zijn wij in gesprek gegaan met alle
sectiebesturen. Een prima meeting waar ook de nodige harde afspraken zijn gemaakt. Dat er
inmiddels andere inzichten zijn ontstaan bij de sectiebesturen is ook duidelijk geworden. De
sectie besturen van de secties Dagfond, Jonge Duiven en Vitesse/Midfond en Marathon hebben
aangegeven na deze vergadering af te treden. Wij willen jullie graag bedanken voor hun inzet en
hopen dat ze zich blijven inzetten voor de duivensport.
Het NPO-bestuur komt binnenkort met een voorstel hoe het nu verder moet met de secties.
Inmiddels zijn wij met alle Afdelingsbesturen in gesprek geweest. Een eerste constructieve
kennismaking, waar telkens aan de orde was dat wij elkaar nodig hebben om met vertrouwen de

Notulen Ledenraad 28-11-2020

Pag. 1

toekomst tegemoet de gaan. Met respect voor elkaar met een toekomst-bestendige duivensport
als doel waarin we elk onze eigen rol hebben om dit te realiseren. De duivensport is het meer
dan waard.
Als nieuw bestuur kun je niet alles tegelijk oppakken, maar dat een bezoek aan en kennismaking
met de Nishoek hoog op de agenda heeft gestaan is duidelijk. Inmiddels heeft u in Op (de)
Hoogte een uitgebreid verslag kunnen lezen hoe wij een en ander hebben afgerond in overleg
met de Nishoek.
Het komt natuurlijk nooit gelegen, maar wanneer relatief kort na de start een viertal bestuurders
aangeeft dat zij hun functie weer ter beschikking stellen is dat vervelend, maar het verschaft ook
helderheid en is te respecteren. Dank voor hun inzet is zeker op zijn plaats.
Als bestuur zijn wij zeer tevreden over de wekelijkse deelname aan de polls in Op de Hoogte. Het
aantal deelnemers ligt iedere week ruim boven de 1.000. Het geeft het NPO-bestuur inzicht in
wat onze leden al dan niet belangrijk vinden, het bestuur houdt hier rekening mee, het is voor
het eerst in onze geschiedenis dat wij onze leden rechtstreeks raadplegen.
Iedereen kan wekelijks de nieuwsbrief gratis ontvangen en meedoen met de poll, dus zeg het
voort!
Dan de Olympiade die is toegewezen aan Nederland. Het is nog steeds niet zeker wanneer deze
zal plaatsvinden. Zolang deze onzekerheid er nog is kunnen wij ook nog niet met concrete
voorstellen komen. Wij zijn nog steeds in de running, maar wachten nadere berichten van de FCI
af. Zodra wij meer weten zullen wij zeker van ons laten horen en het aan de Ledenraad
voorleggen.
Beleidsplannen maken, verbinding zoeken met relevante geledingen in binnen- en buitenland,
maar wat gaat er gebeuren op het sportieve vlak? Gaan wij nog weer aansprekende wedvluchten
organiseren? Daar lopen de duivenhouders toch warm voor?
Jazeker, afhankelijk van het resultaat van de stemming bij agendapunt 10 gaan wij de
duivensport weer op de kalender zetten met een aantal aansprekende NPO Grand Prix vluchten.
Wij kunnen, als het uw instemming krijgt, weer iets organiseren waar wij samen naar uit kunnen
kijken en waarmee niet alleen in ons duivenland aan de weg kunnen timmeren, maar ook mee
naar buiten kunnen treden. Straks zullen wij het weten.
Een nieuw element dat de laatste twee jaar is toegevoegd, de Ladies League, krijgt een frisse
herstart. Er is een fantastische start geweest, maar in dit geval was het succes onvoldoende
voorzien en moet er onderhoudswerk worden verricht om het toekomstbestendig te maken.
Maar één ding is zeker het gaat weer een succes worden, met aantrekkingskracht voor veel
vrouwelijke partners en/of huisgenoten.
Alles samengevat hebben wij, het NPO-bestuur, er zin in om toekomstgericht bezig te zijn en
hebben daar alle vertrouwen in, zeker als wij straks na deze vergadering de taken weer met acht
bestuurders kunnen verdelen.
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Wij hebben enkele onderwerpen op de agenda waarover wij graag met fysieke aanwezigheid van
de Ledenraad van gedachten willen wisselen. Deze twee agendapunten zullen wij vandaag dus
ook niet behandelen en zullen op de eerstvolgende vergadering geagendeerd worden.
Wat wij wel gaan behandelen, dat zijn alle onderwerpen waarover besluiten moeten worden
genomen om het seizoen 2021 goed te kunnen voorbereiden. Dit zowel voor verenigingen,
afdelingen alsook voor ons als NPO. Dus laten wij van start gaan.
AGENDAPUNT 2: OVERZICHT AANGEMELDE AFGEVAARDIGDEN VOOR DEZE DIGITALE
LEDENRAAD
Deze Ledenraad vindt plaats onder bijzondere omstandigheden. Wij vergaderen vandaag 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 Ledenraad zijn alleen het dagelijks bestuur van de NPO en mensen van de techniek
lijfelijk aanwezig hier in Wijchen. De overige leden van het NPO-bestuur, de kandidaat
bestuursleden en de notulist volgen de vergadering eveneens op afstand.
Voor deze Ledenraad hebben de afgevaardigden vragen kunnen indienen. Deze vragen worden
behandeld bij de agenda onderwerpen zoals deze vandaag aan bod komen. Ook kunnen
afgevaardigden vervolgvragen stellen op eerder ingediende vragen. Zo mogelijk zullen deze
vragen nog ter vergadering worden meegenomen en ze maken in ieder geval onderdeel uit van
het verslag van de vergadering.
Dat brengt mij op de verslaglegging van deze vergadering. De conceptnotulen zullen
voor 15 december 2020 worden gepubliceerd op de website van de NPO en in Op de Hoogte. Het
definitief vaststellen van de notulen van deze vergadering is uiteraard voorbehouden aan de
voorjaars Ledenraad van 2021.
Voor deze Ledenraad hebben zich 22 kiesmannen aangemeld. Zij hebben hun stem uitgebracht
op maar liefst 14 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 twee NPO Gouden
Spelddragers, te weten de heer Hutten en van Kemenade. Zij hebben de
uitslagen gevalideerd zoals wij die vandaag met U zullen delen.
Dank aan de heer Hutten en van Kemenade. De stemresultaten zullen een integraal onderdeel
zijn van het verslag van deze vergadering.
Tot slot; als duivenliefhebbers zijn we uiteraard het meest benieuwd naar het nieuwe nationale
vliegprogramma voor 2021. Dat programma zal definitief zijn vastgesteld na deze vergadering en
zal komende maandag worden gepubliceerd op de website van de NPO.
Alvast veel plezier en succes gewenst volgend seizoen en laten we hopen dat Corona en EUregelgeving geen roet in het eten gooien.
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AGENDAPUNT 3: NOTULEN VORIGE LEDENRAAD
Naar aanleiding van de notulen van de Ledenraad van 25 januari 2020 zijn de volgende
opmerkingen binnen gekomen van de heer Schuurmans van afdeling 3;
1.
Bij de aanwezigen staat de heer Vos met een vraagteken. Hij was er dat is duidelijk (hij
heeft zelfs het woord genomen), maar waarom dit vraagteken? Ik neem aan dat hij er was
namens de reglementencommissie. Wij zullen het vraagteken verwijderen.
2.
Pagina 2 punt 2a. Hier staat lees hier de tekst van de motie; de link opgenomen onder de
hyperlink hier verwijst NIET naar de tekst van de motie. Dit zal worden gecorrigeerd
3.
Pagina 8 stemming bij punt 2. Ik heb de video bestudeerd omdat de manier van tellen van
de stemmen door de onafhankelijke voorzitter chaotisch verliep. Er waren geen 11
stemmen voor, maar 12 en er was maar 1 blanco stem en geen 2. Graag in de toekomst op
een goede eenduidige manier tellen en voor iedereen zichtbaar ook in de zaal! We nemen
hiervan notie. Op de uitslag van de stemming heeft het verder geen impact.
4.
Pagina 14 punt d. Hier staat bij mijn vraag naar de memorie van toelichting dat hier
instemmend wordt geknikt. Van belang is om te vermelden dat goedkeuren geknikt werd
door dhr. Vos, lid van de reglementencommissie. Waarvan akte.
5.
Pagina 22. Zie ook verslag van vergadering 2 juni. Het voorstel van afd. 9 over de
inkorfbeperking is niet aangenomen met 12 stemmen voor en 9 tegen, maar afgewezen
met 12 stemmen TEGEN en 9 VOOR, dus precies andersom. Wij zullen dit corrigeren, verder
heeft het geen impact.
We willen de heer Schuurmans bedanken voor zijn opmerkingen en aanvullingen. De notulen
van de Ledenraad van 25 januari 2020 zijn aldus vastgesteld.
De notulen van de Ledenraad van 2 juni 2020 waarin het huidige NPO-bestuur is gekozen, waren
een tijd lang onvindbaar. Na het nodige speurwerk zijn ze recent boven water gekomen.
Aangezien de termijn voor het inbrengen van stukken van deze Ledenraad verstreken was zullen
we ze formeel agenderen voor de Ledenraad van komend voorjaar. Inmiddels zijn ze ter
kennisgeving verstrekt.
AGENDAPUNT 4: TERUGBLIK SEIZOEN 2020
Terugkijkend naar het seizoen 2020 is het eerste wat in ons opkomt dat er in april nog geen idee
was of er in verband met de Corona pandemie wel wedvluchten georganiseerd konden worden.
Door voorbeeldige inzet en juiste aanpak van de Covid-19 werkgroep was het in mei al mogelijk
om te starten met trainingsvluchten. Complimenten aan de Covid-19 werkgroep maar tevens aan
alle afdelings- en verenigingsfunctionarissen die veel werk hebben verricht onder andere de uit
te voeren controles. Onder druk wordt alles vloeibaar, is een gezegde, dat gold zeker ook voor
het Nationaal Vliegprogramma dat in ruim één week tot stand is gekomen. Een van de
uitgangspunten was om alle disciplines zo gelijk mogelijk te behandelen met het aantal
wedvluchten. Dat is gelukt.
Tijdens het seizoen hebben wij ook dit jaar weer te maken gehad met extreem hoge
temperaturen. Het hitteprotocol heeft haar dienst bewezen en wordt door onze WOWD
komende periode nog eens onder de loep genomen. Wij komen daar bij het volgende
agendapunt op terug. Fijn was het om te constateren dat er begrip was bij onze leden toen er in
verband met de temperaturen wedvluchten moesten worden afgelast.
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Wij willen graag allen die een topprestatie hebben geleverd bij de Nationale wedvluchten
en de Nationale Kampioenen van de verschillende disciplines van harte feliciteren met het
behaalde resultaat. Bijzonder knap om bij de allerbesten te horen van Nederland, iets om trots
op te zijn. Door de Coronapandemie kunnen wij nu geen kampioenen huldigen, maar dat zullen
wij zeker doen als de omstandigheden het toelaten. Het zal niet zo zijn dat zo’n bijzondere
prestatie niet de aandacht krijgt die het verdient.
Vooruitkijkend naar 2021 hebben we naast Corona ook te maken met nieuwe EU-regelgeving.
Wat betreft Corona blijft de werkgroep stand-by om, afhankelijk van de omstandigheden, snel te
kunnen reageren. We hebben inmiddels ervaring opgedaan hoe we veilig met duiven kunnen
spelen in Coronatijd.
Wat betreft de nieuwe EU-regelgeving, welke een bedreiging is voor onze sport, heeft het NPObestuur snel actie ondernomen. Internationaal zijn de FCI en onze zusterorganisaties
gemobiliseerd en met het ministerie van LNV is in goed overleg een plan opgesteld hoe we dit
kunnen oplossen. LNV heeft inmiddels de EU laten weten dat voor wedstrijdduiven een
uitzondering dient te worden gemaakt. Onze zuster organisaties benaderen via hun overheid ook
de EU met berichten van gelijke strekking. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking.
Wij houden U op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.
AGENDAPUNT 5: HITTEPROTOCOL
De duivensport krijgt in toenemende mate te maken met perioden met hoge temperaturen
tijdens het vluchtseizoen.
De Nederlandse overheid stelt eisen aan het transport van dieren. Waar in het verleden
richtlijnen van kracht waren en zelfregulering het uitgangspunt was, is sinds 2 juli 2020 een
beleidsregel van kracht met mogelijk ook grote gevolgen voor de duivensport.
Het NPO-bestuur stelt zich op het standpunt dat deze nieuwe beleidsregel van 2 juni 2020 niet
van toepassing is op het transport van postduiven. Mocht de overheid in de toekomst
bovenstaande beleidsregel ook van toepassing verklaren op het transport van postduiven dan
kan dit flinke beperkingen bij hoge temperaturen met zich mee brengen.
Het is daarom van het grootste belang de huidige zelfregulering van het postduiven transport in
stand te houden. Een goed Hitteprotocol is daarbij onmisbaar. De eerste versie van het
Hitteprotocol dateert van 2019.
In het wedvluchtseizoen 2020 is het Hitteprotocol wederom meerdere weken toegepast. De
NPO-bestuursleden Van de Aast en Geerink zijn verantwoordelijk voor het inwerking stellen van
het Hitteprotocol. Zij doen dat door het volgen van de regels van het Hitteprotocol en ook mede
op adviezen van het IWB.
Het Hitteprotocol heeft zich in de zomer van 2020 wat het NPO-bestuur betreft bewezen als een
noodzakelijk en goed instrument bij het zorgvuldig en diervriendelijk houden, vervoeren en
lossen van postduiven in perioden met hoge temperaturen.
Bij het gebruik van het Hitteprotocol zijn er in de praktijk nog wel een aantal verbeteringen
mogelijk. Zo zou je als NPO-bestuur meer dwingende middelen tot je beschikking willen hebben.
Het kunnen afdwingen van 1 nacht mand voor zowel oud als jong is daarvan een voorbeeld. Nu
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kan het voorkomen dat de ene afdeling een advies om een vlucht te beperken tot 1 nacht mand
wel opvolgt en een andere afdeling niet. Dit leidt tot verwarring en onbegrip bij liefhebbers en
onrust binnen afdelingen.
Een ander punt waar we het Hitteprotocol kunnen aanscherpen is in de definities. Een voorbeeld
daarvan is voor welk tijdvak van de dag de grens temperaturen gelden. Is dat gedurende de hele
dag of alleen tijdens de veronderstelde vliegtijd?
Ook is het wenselijk een oplossing op te nemen voor onvoorziene omstandigheden. De Nationale
dagfond vlucht Issoudun is daarvan een voorbeeld. Niet zozeer de verwachte temperatuur op de
geplande vlucht dag was het probleem maar wel de zeer hoge temperaturen tijdens het
transport overdag. Een praktische oplossing voor dit soort onvoorziene omstandigheden is een
discretionaire bevoegdheid van het NPO-bestuur op te nemen in de reglementen.

Wat betekent dit alles nu concreet
1.
Het NPO-bestuur heeft de WOWD gevraagd de suggesties die direct impact op het
Hitteprotocol hebben in overweging te nemen. De WOWD zal hier onafhankelijk over
adviseren. Een volgende versie van het Hitteprotocol wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de voorjaar Ledenraad van 2021.
2.

Daar waar het aanpassingen van de bestuurlijke bevoegdheden van het NPO-bestuur bij
het toepassen van het Hitteprotocol betreft zal dit ook ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de voorjaar Ledenraad van 2021.

3.

Met een aldus geactualiseerd Hitteprotocol en bestuurlijke bevoegdheid zijn we dan
klaar voor het nieuwe seizoen.

Tot zover de toelichting bij dit agendapunt. De binnengekomen vragen over dit onderwerp zijn
daarmee ook behandeld.
AGENDAPUNT 6: VOORSTEL AFDELING 10 “DUIF GEVONDEN”
Extra informatie op de website bij “Duif gevonden”. Toelichting: Bij het opvangen van duiven
kom je vaak via “duif gevonden” terecht bij een 06-nummer. Dit 06-nummer zegt niets over de
plaats waar de duif vandaan komt.
Als je weet uit dat de duif bijvoorbeeld uit de directe omgeving komt, dan is de animo om
contact te zoeken groter.
❖ Afdeling 10 stelt voor om op de NPO site een lijst te publiceren met per vereniging (naam
vereniging en vestigingsplaats vereniging) van de afgenomen ringenserie.
❖ Afdeling 10 stelt voor om vanaf 2021 zo’n lijst te publiceren en een link naar deze lijst toe te
voegen aan de pagina “duif gevonden”
Het NPO Bestuur dankt afdeling 10 voor deze goede suggestie en neemt het voorstel over.
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AGENDAPUNT 7: VOORSTELLEN AFDELING 3
Het onderwerp splijtleden blijft de gemoederen bezig houden binnen onze sport. Hoe je er ook
over denkt, reglementair is in onze reglementen hierin voorzien. Het voorstel vanuit afdeling 3
om enerzijds de kosten voor deze leden te reguleren, anderzijds deze leden uit te sluiten van de
kampioenschappen, kon slechts voor een deel op onze steun rekenen.
De uitkomst van de stemming is dat het voorstel van afdeling 3 wat betreft het reguleren van de
kosten (7a) is overgenomen.
❖
De uitslag van de stemming is: 14 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 onthoudingen.
Het voorstel van afdeling 3 om de splijtleden uit te sluiten van kampioenschappen (7b) is niet
overgenomen, conform het preadvies van het NPO Bestuur.
❖
De uitslag van de stemming is: 8 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 2 onthoudingen.
Splijtleden mogen dus deelnemen aan de kampioenschappen in het spelverband waar ze op de
uitslag staan. Het NPO-bestuur zal de reglementen overeenkomstig aanpassen.
Met betrekking tot de vraag van afdeling 9 welke extra kosten Compuclubx1 voor splijtleden in
rekening brengt, moeten wij u het antwoord schuldig blijven op dit moment. Deze vraag zullen
we doorspelen aan Compuclub.
Het voorstel van deze afdeling met betrekking tot de buitenlandse lossingen (7c) is
overgenomen. We zullen de buitenlandse organisaties hierover informeren.
AGENDAPUNT 8 : IWB
Het IWB heeft een belangrijke taak in de duivensport. Het adviseert de afdelingen door meteo
adviezen te vertalen naar relevante informatie voor duivenlossingen en het coördineert de
lossingen om kruislossingen te vermijden. Ook is het als onafhankelijk instituut belangrijk voor de
duivensport in geval van vragen van de overheid en/of maatschappij in algemene zin en bij
calamiteiten.
Het doel van dit alles: onze duiven zo verantwoord mogelijk lossen. We hebben er allen belang
bij dat onze duiven goed naar huis komen. Het IWB en de manier waarop het IWB haar werk
doet maakt aantoonbaar dat we bij het lossen van duiven verantwoord onze sport bedrijven en
dierenwelzijn zeer serieus nemen.
Het nut en de noodzaak van het bestaan van het IWB staat daarmee buiten kijf.
Het is wel opmerkelijk dat in de NPO-reglementen en -statuten weinig tot niets is opgenomen
over de taken en bevoegdheden van het IWB. Het IWB ontleent haar bestaan en rol aan in het
verleden genomen besluiten in de Ledenraad. Aangezien het IWB een cruciale rol vervult in onze
duivensport horen de rol en bevoegdheden van het IWB in de reglementen en statuten
verankerd te worden. Het NPO-bestuur zal hiervoor zorg dragen en deze ter goedkeuring
voorleggen in de voorjaars Ledenraad.
De duivensport moet mee met de tijd en modernisering van het IWB is daar onderdeel van.
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De modernisering van het IWB ziet vooral op de informatie voorziening naar liefhebbers en
lossing functionarissen te stroomlijnen en wedvluchtdata en bijhorende weerdata vast te
leggen.
Indachtig deze overwegingen heeft het NPO-bestuur besloten om met directe ingang de heren
Enrico Doldersum, Johan den Hartog, Jouke Rottiné en Hans Tap te benoemen tot leden van het
IWB. Het NPO Bestuur heeft het volste vertrouwen in Enrico, Jouke, Johan en Hans om deze
modernisering van het IWB vorm te geven.
Er zijn vragen binnen gekomen of dit besluit niet voorgelegd diende te worden aan de Ledenraad
ter goedkeuring. Het NPO-bestuur is van mening dat dit besluit binnen de bevoegdheid valt van
het NPO-bestuur.
Tot slot : De duivensport is veel dank verschuldigd aan de vertrekkende IWB-functionarissen, Arie
van Dam en Kees Elzinga voor vele jaren trouwe dienst. Uit recent emailverkeer is wel duidelijk
dat zij het moeilijk hebben met het genomen besluit. Het NPO-bestuur spreekt de hoop uit dat
Arie en Kees dit hoofdstuk positief afsluiten. Arie en Kees bedankt!
AGENDAPUNT 9: NATIONAAL VLIEGPROGRAMMA 2021
Een van de voornemens van dit nieuwe bestuur was, en dat is al meerdere keren aangegeven,
het vliegprogramma. Het is belangrijk maar mag bij het tot stand komen niet onevenredig veel
tijd opeisen. Er is meer dan genoeg werk aan de winkel om onze duivensport toekomstbestendig
te maken.
Over het Vliegprogramma hebben wij afgesproken dat het ieder jaar voor 15 oktober gereed
moet zijn. Voor het Nationaal Vliegprogramma 2021 hebben wij van het programma, waar 6
januari 2020 overeenstemming over was, alleen de data gewijzigd in 2021 en verder hebben wij
geen wijzigingen doorgevoerd. Dit omdat het in 2020 niet uitgevoerd kon worden en er zulke
lange voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan, dat het op zijn minst uitgevoerd moet worden en
daarna geëvalueerd kan worden en er eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
Wij hebben er als bestuur voor gekozen om eerst het gehele programma in stemming te brengen
en daarna de voorstellen die zijn ingediend te behandelen. Deze kunnen dus wijzigingen
aanbrengen in het programma als ze worden gesteund door de vergadering.
De verschillende punten worden behandeld:
Allereerst stempunt 9: het gehele programma 2021 inclusief de bijbehorende afspraken.
Geert Schuurmans (afdeling Oost-Brabant) geeft hierbij de volgende stemverklaring:
Wij stemmen tegen omdat we een aantal zaken aangepast willen hebben. Deze worden zoals
door u toegezegd separaat besproken/gestemd en worden later verwerkt in het definitief
vliegprogramma. Het ware beter geweest eerst over de wijzigingen te stemmen en dan over het
definitieve vliegprogramma. Dat had ons de mogelijkheid om onze stem duidelijker te kunnen
bepalen. Nu stemmen we tegen omdat we delen van het nationaal vliegprogramma niet steunen.
Sommige delen hebben wel onze goedkeuring, maar u stemt als geheel vandaar onze keuze.
Verder ziet de heer Schuurmans graag dat het uitgewerkte Nationale vliegprogramma snel na de
vergadering wordt uitgewerkt en beschikbaar wordt gesteld. Dit wordt toegezegd, het ligt
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inmiddels klaar voor verzending. Dat is weer een voordeel wanneer de stemmen door het
insturen vooraf bekend zijn.
Afgevaardigde Harrie Roks (afdeling Limburg) geeft het volgende aan: Ik vind het ook vreemd, dat
wij eerst het Nationale reisprogramma vaststellen en vervolgens de wijzigingen gaan inbrengen.
Wij nemen in principe een concept aan waarop wij vervolgens wijzigingen aanbrengen om te
komen tot een definitief programma.
Verder geeft de heer Roks aan dat ze graag willen vragen om van de 6 marathonvluchten er 2
met een morgenlossing te vervliegen. Dit is niet als amendement ingediend.
Harrie Blaak (afdeling5 Zuid-Holland) geeft aan Mont-de-Marsan( ipv Dax) tot nationaal spelen.
Ook hier is geen amendement voor binnengekomen.
❖ Uitslag van de stemming: 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Het voorstel over het gehele nationale vliegprogramma is met een zeer grote meerderheid
aangenomen. Waarvoor dank!
9a: Voorstellen van afdeling 8 Gelderse-Overijsselse Unie
Stempunt 9a.1:
Voorstel om geen sector midfondvluchten te houden.
❖ De uitslag van de stemming: 6 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 2 onthoudingen.
Hiermee is het voorstel van afdeling 8 aangenomen.
Omdat het 2 van de 8 geplande NPO Grand Prix vluchten zijn, zal het NPO-bestuur kijken of zij ze
op een of andere manier toch nog kunnen organiseren, zodat ook de midfondspelers deel
kunnen nemen aan een NPO Grand Prix in 2021. Dat is iets voor de voorjaarsvergadering.
Stempunt 9a.2:
voorstel om de minimale afstand van de 2e sectorvlucht E29 terug te
brengen van 650 naar 550 km.
Dit voorstel heeft het NPO-bestuur bewust niet opgevoerd als stempunt, zij vindt dat de
afdelingen samen prima in staat zijn om aansprekende beschikbare losplaatsen te kiezen. De
vermelde afstanden zijn indicatief.
Stempunt 9a.3:
Voorstel om de 6e marathonvlucht over te laten aan de afdelingen.
Dat is volgens het Nationaal Vliegprogramma nu al het geval, A21 is optioneel en het is aan de
afdelingen om deze al dan niet in sectorverband in te vullen.
Stempunt 9a.4:
Voorstel om de eerste 3 jonge duiven vluchten J27, J28 en J29 niet op te
nemen in het Nationaal vliegprogramma en deze vluchten eventueel door de afdelingen te
laten programmeren als trainingsvluchten.
Het bestuur heeft een negatief préadvies gegeven omdat deze vluchten een jaar geleden bewust
op deze wijze geprogrammeerd zijn, om de jonge duiven een optimaal leerprogramma te
bieden.
❖ De uitslag van de stemming: 13 stemmen voor het handhaven van deze 3 vluchten, 7
stemmen tegen en 1 onthouding.
Dat wil zeggen dat het voorstel van afdeling 8 is verworpen en deze 3 vluchten voor jonge
duiven op het programma blijven staan.
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9b: Voorstellen afdeling 9 Oost-Nederland:
Stempunt 9b.1:
Voorstel betreffende het inlassen van een extra vitesse vlucht.
Pré advies van het NPO-bestuur is tegen, omdat wanneer er een extra vlucht zou bijkomen
daardoor het oude duiven programma één week extra doorloopt.
❖ De uitslag van de stemming: 4 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 2 onthoudingen.
Dat wil zeggen dat dit voorstel niet is aangenomen.
Stempunt 9b.2:
Voorstel van afdeling 9 om de gemelde afstanden op het Nationaal
vliegprogramma los te laten.
Wordt niet in stemming gebracht, zie ook het voorstel van afdeling 8 onder 9a.2 . De aangegeven
afstanden zijn indicatief, de afdelingen kunnen hier prima invulling aan geven.
Stempunt 9b.3:
Voorstel van afdeling 9 om het vliegprogramma voor een periode van 3 of
5 jaar vast te leggen.
Het bestuur is voor dit voorstel, echter zou het willen laten ingaan bij het vliegprogramma 2022.
Door Covid hebben wij dit najaar niet of slechts beperkt kunnen vergaderen. Hopelijk kunnen wij
in het najaar van 2021 wel een bredere dialoog voeren over het gewenste nationale
vliegprogramma, de ervaringen van 2021 evalueren, en het vervolgens voor een periode van 3 of
5 jaar vastleggen.
Afdeling 9 heeft aangegeven akkoord te zijn met deze aanpak.
9c: Voorstellen afdeling Oost-Brabant
Stempunt 9c.1:
Voorstel betreffende het omwisselen van vitesse- en midfondvluchten.
Het komt erop neer dat afdeling 3 graag de mogelijkheid wil om maximaal 2 weekenden vitesse
en midfondvluchten te wisselen op het eigen afdelingsprogramma. Het préadvies van het NPObestuur is negatief, omdat er op deze manier variatie ontstaat op het Nationaal vliegprogramma
op vitesse en midfond. Het NPO-bestuur wil iedereen graag zoveel mogelijk gelijke kansen
bieden en daarvoor graag één Nationaal vliegprogramma te hanteren.
❖ De uitslag van de stemming: 8 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 2 onthoudingen.
Het voorstel is dus verworpen.
Stempunt 9c.2:
Voorstel om op het nationaal vliegprogramma 5 vluchten op te nemen
die voldoen aan de dagfondcriteria conform de Olympiade-richtlijnen en daarnaast een
reservevlucht te programmeren zodat we toch aan 5 vluchten kunnen komen als er
onverhoopt 1 uitvalt.
Het NPO-bestuur is tegen dit voorstel omdat het Nationaal vliegprogramma in januari 2020 tot
stand is gekomen na zeer intensief overleg. Er staan zes dagfondvluchten op het programma
waarbij de laatste geprogrammeerd kan worden door de afdelingen, bij voorkeur in
sectorverband.
❖ De uitslag van de stemming: 11 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Het voorstel om vijf dagfondvluchten te organiseren is dus aangenomen.
Het programma zal worden aangepast en voor de kampioenschappen van de dagfond tellen
4 van de 5 vluchten.
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Stempunt 9c.3:
Voorstel om voor de marathon maximaal 5 vluchten op te nemen en één
reserve vlucht.
Dit is ook de feitelijke situatie. Er staan 5 marathon vluchten op het Vliegprogramma plus vlucht
A21 die door de afdelingen optioneel kan worden geprogrammeerd.
Het punt behoeft dus niet in stemming te worden gebracht.
Bij dit punt over de marathon vraagt afgevaardigde Dalmolen van afdeling 10 Noord-Oost
Nederland zich af wat de motivatie is om agendapunt 9c.3 niet in stemming te brengen en 9c.2
wel. Bij beiden, zowel bij dagfond als bij de marathon wordt gesproken over een reservevlucht.
Bij de dagfond wordt de reservevlucht in stemming gebracht (Stempunt 9c.2) en bij de marathon
niet.
Het antwoord is dat er bij de dagfond in werkelijkheid 6 vluchten geprogrammeerd zijn en bij de
marathon zijn dat er 5, met de optie er 1 aan toe te voegen. Dat is wezenlijk anders en daarom is
de marathon niet in stemming gebracht.
Stempunt 9c.4:
Voorstel over het jongeduivenprogramma
Dit voorstel is identiek aan dat van afdeling 8, onder punt 9a.4.
Daar is het in stemming gebracht en afgewezen.
Stempunt 9c.5:
Voorstel om oude duiven toe te staan op de jonge duivenvluchten.
Het NPO-bestuur heeft voor dit voorstel een negatief préadvies gegeven omdat het toestaan van
oude duiven voor jonge duiven de concoursen kan beïnvloeden aangezien niet alle afdelingen dit
kunnen of zullen overnemen.
❖ De uitslag van de stemming: 9 stemmen, 12 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Daarmee is het voorstel van afdeling Oost-Brabant verworpen.
Samengevat zijn er dus twee wijzigingen aangebracht:
1. 5 in plaats van 6 dagfondvluchten
2. er worden geen nationale sectorvluchten voor de midfond geprogrammeerd.
Onder het vliegprogramma staan onder andere de afspraken over de kampioenschappen, daar
staat aangegeven: Afdelingen worden nadrukkelijk opgeroepen geen extra wedvluchten te
plannen.
Hier hechten wij veel waarde aan, wij hebben samen immers veel energie gestopt in het
samenstellen van het vliegprogramma. Laten wij het daar dan ook bij houden.
Een veel gehoorde opmerking die wij vaak te horen krijgen is dat er steeds meer vluchten zijn en
dat dit weerstand oproept bij de leden. Als elke afdeling het nu uitvoert zoals wij het hebben
afgesproken, kunnen wij het ook evalueren na het einde van het seizoen en gaan wij geen appels
met peren vergelijken.
Ik wens iedereen het komende seizoen veel succes en een goede voorbereiding van de duiven
met dit mooie vliegprogramma.
Het definitieve vliegprogramma wordt komende maandag gepubliceerd op de NPO website.
AGENDAPUNT 10: NIEUWE OPZET NATIONALE CONCOURSEN.
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Zoals u uit het voorstel heeft kunnen opmaken, zijn wij van mening dat onze geliefde sport baat
heeft bij een aantal aansprekende vluchten, zowel en vooral voor onze leden, maar ook als
middel voor het op een positieve manier uitdragen van onze sport.
Het NPO Bestuur is verheugd te constateren dat U er ook zo over denkt.
❖ Stempunt 10: Met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen is het voorstel voor de nieuwe
opzet van de Nationale Concoursen of Grand Prix-vluchten aangenomen.
Er wordt ter vergadering en in de livestream een filmpje getoond dat mede op het initiatief van
een aantal deelnemende partners, is gemaakt.
Het idee hoe we een en ander verder willen uitwerken, zullen wij u in de komende tijd
voorleggen. Uiteindelijk komt de feitelijke uitwerking op de agenda te staan voor de volgende
ledenraad. De voorzitter heeft in zijn reactie op het vliegprogramma al aangegeven dat wat
betreft de midfondvluchten nog nadere uitwerking nodig is.
Dat geldt niet voor de indeling van sector 1 voor de niet marathonvluchten.
❖ Stempunt 10b: Met 10 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 9 onthoudingen is het voorstel
van afdeling 3 aangenomen.
Mede op voorstel van afdeling 9 (stempunt 10a) is het wel gewenst nader stil te staan bij de
totale opzet en inrichting van de vlieggebieden en sectoren voor onze Nationale Concoursen. Een
eerste overleg hierover met de voorzitters van de afdelingen staat inmiddels gepland. U kunt een
voorstel verwachten voor een nieuwe sector en vlieggebied indeling op de voorjaars-Ledenraad.
Het al dan niet verder opsplitsen van de overige sectoren, zoals gevraagd door afdeling 10, zal
hier eveneens bij betrokken worden.
(Noot: agendapunt 11 was een korte pauze die niet heeft plaatsgevonden)
AGENDAPUNT 12: KAMPIOENSCHAPPEN EN EERLIJK SPEL.
Zoals in de opening al aangegeven waren er voor deze Ledenraad enkele agendapunten die niet
geschikt zijn om te behandelen, omdat er eerst in een debat aandacht aan moet worden
geschonken. Daar komt bij dat er voor deze bespreekpunten ook geen tijdsdruk aanwezig is,
daarom kunnen ze worden doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering. Wij hebben het over
Kampioenschappen en eerlijk spel, dit zijn essentiële punten die aandacht verdienen en waar wij
uitgebreid over in gesprek/discussie moeten gaan met elkaar.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier over in gesprek te gaan tijdens de brainstormdag
van 3 oktober jongstleden. Afhankelijk van de mogelijkheden in de nabije toekomst zullen wij dit
alsnog gaan doen, dus eerst met elkaar in gesprek en brainstormen en daarna agenderen voor de
Voorjaarsledenvergadering zoals het er nu uitziet.
AGENDAPUNT 13: LOSPLAATSENBELEID
Het is in het algemeen belang van de duivensport dat we goede losplaatsen hebben en
behouden in met name België en Frankrijk. Zonder losplaats immers geen vlucht.
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Wanneer er een grotere groep duiven gelost wordt kan dit overlast veroorzaken. Meetrekkende
jonge duiven, beïnvloeding van een concours op de losplaats zijn voorbeelden van overlast. Dit
geeft onrust en onvrede onder Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse duivenliefhebbers.
Daarnaast is het uiteraard vanzelfsprekend dat er op de losplaats geen sprake is van normoverschrijdend gedrag en dat de losplaats altijd schoon wordt achtergelaten.
In toenemende mate is er kritiek vanuit met name België en Frankrijk op ons lossingsbeleid.
Deze kritiek heeft vaak betrekking op onaangekondigde of illegale lossingen en last
minute verandering van losplaats. Het lokaal bevoegd gezag heeft ook steeds vaker de neiging
lossingen te verbieden al dan niet onder druk van lokale duivenliefhebbers. De Belgische en
Franse bond hebben de vraag bij de NPO neergelegd hoe we ons lossingsbeleid beter gaan
reguleren.
Om dit probleem aan te pakken heeft het NPO-bestuur bij dit agendapunt een voorstel
ingediend. Voorspelbaarheid en duidelijke afspraken zijn in dit voorstel de rode draad. Ook het
welzijn van onze duiven is in het voorstel gezekerd. Een noviteit is ook een duidelijk
sanctiebeleid.
❖ Stempunt 13: Met 18 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 onthoudingen is het voorstel
betreffende het losplaatsenbeleid aangenomen.
Deze afspraken gelden met ingang van seizoen 2021 voor alle wedvluchten en trainingsvluchten.

AGENDAPUNT 14: NPO VERKIEZING BESTUUR
Wij vinden fijn dat wij u in deze vergadering drie nieuwe NPO-bestuurders kunnen voorstellen.
Er zijn geen tegenkandidaten en het betreft ook geen functies in het dagelijks bestuur, dus de
kandidaten Annette Espeldoorn-Dokter, Menko Rittersma en Peter Pennekamp kunnen bij
acclamatie conform NPO statuten art 24 lid 4 worden benoemd. Overigens is de positie van
secretaris nog steeds vacant. Dus als u denkt daar heb ik wel energie voor, neem dan contact
met ons op.
Bij dit agendapunt geeft de heer Dalmolen, afgevaardigde van afdeling 10 aan dat de verkiezing
van de nieuwe bestuursleden gaat bij acclamatie. Hij zegt: Weten dat er sprake is van een groot
draagvlak is, lijkt ons belangrijk voor de nieuwe bestuurder. Is het mogelijk om daar aandacht
aan te besteden bij de verkiezing? Een breed draagvlak geeft de nieuwe bestuursleden een
stevige zetel in het bestuur. We zijn trouwens zelf erg blij met de drie kandidaten en zeggen
volmondig ja tegen hen.
Het NPO-bestuur is hier blij mee. Zij houdt zich aan de reglementen, maar is uiteraard bereid
deze aan te passen als daar een voorstel voor binnenkomt.
De voorzitter heet mede namens zijn medebestuursleden Annette, Menko en Peter hartelijk
welkom in het NPO-bestuur en wenst ze veel succes, maar vooral ook plezier, want dat geeft
energie en dat is nodig om onze mooie sport toekomstbestendig te houden.
AGENDAPUNT 15: PILOT ELEKTRONISCH STEMMEN.
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Betrokkenheid vanuit uw en onze achterban bij de ontwikkelingen binnen onze organisatie is van
groot belang. Moderne middelen verruimen de mogelijkheden hiertoe. Door de mogelijkheid
elektronisch te stemmen wordt een wens hiertoe ingevuld. Misschien moeten we voor de nabije
toekomst nog eens nadenken over een verdere betrokkenheid vanuit onze achterban door
middel van een zogenaamd referendum. Wellicht nog een mooie discussie bij het concept
beleidsplan voor 2021 en volgende jaren.
Het voorstel van afdeling 10 om ook dit agendapunt door te schuiven, hebben we niet
overgenomen. Los van de discussie met betrekking tot het bestuursmodel is het goed om de
mogelijkheid te hebben op deze manier te stemmen.
❖ Stempunt 15: Met 18 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 onthouding is het voorstel
Pilot Elektronisch Stemmen Secties aangenomen.

AGENDAPUNT 16: BELEIDSPLAN NPO.
Bij het opstellen van het Beleidsplan hebben we als NPO-bestuur als voornaamste doel voor
ogen het toekomstbestendig maken van de duivensport. Door het welzijn van de duif daarbij
centraal te stellen denken we die gewenste toekomstbestendige duivensport het best vorm te
kunnen geven. Een aantrekkelijke sportbeleving is ook essentieel bij het opstellen van het
Beleidsplan.
We hebben het vandaag al meerdere keren moeten herhalen, maar door de bijzondere
omstandigheden waarin we verkeren is een fysieke ontmoeting in de afgelopen periode slechts
zeer beperkt mogelijk geweest. Dat is jammer want bij de discussie over de richting van onze
organisatie, verwoord in een beleidsplan, is het essentieel om elkaar te ontmoeten en
al filosoferende dan wel door middel van een brainstorm het beleid “in te kleuren”.
Op de agenda van deze Ledenraad komen al wel een flink aantal onderwerpen reeds aan
bod. Onderwerpen waar we verder mee moeten als organisatie. Maar het beleidsplan zoals dat
nu voorligt is zeker nog niet af. Veel onderwerpen hebben inmiddels al wel een plek gekregen in
het plan, maar een groot aantal nog niet. Niet omdat we daarover geen ideeën en opvattingen
hebben, maar simpelweg vanwege het feit dat de periode vanaf het moment van aantreden te
kort is geweest om alles op te pakken.
Hoog op de agenda staat zoals gememoreerd de onderwerpen in het beleidsplan. Daarnaast
hebben we de volgende onderwerpen geprioriteerd:
• Dopingcontroles en sancties
• Roofvogel problematiek
•
Gedragscode voor de duivensport
• Verbeteren van het imago van de duivensport
•
Het beperken van de verliezen met jonge duiven
• Transportmiddelen certificering (in het licht van welzijn van de duiven)
• Splijtleden en buitenlandse leden
• Communicatiestrategie van de NPO
Graag gaan wij met u het overleg over deze eveneens belangrijke onderwerpen aan.
AGENDAPUNT 17: BESTUURSMODEL NPO
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Tja, en dan wordt je verrast door het opstappen van alle sectiebestuurders. We hebben het
vandaag al eerder gememoreerd, dat je soms voor omstandigheden komt te staan die niet te
voorzien waren. Het voorliggende voorstel moeten we dus verdagen omdat we tijd nodig hebben
na te denken over mogelijke alternatieven. Feit is wel dat dit bestuur zoekt naar een goede
balans in de ledenraad tussen de inbreng van de afdelingen en de rechtstreekse inbreng vanuit
onze liefhebbers. De feitelijke uitwerking zoals die voorligt was daar op gebaseerd. Wij
verwachten u binnen nu en een paar weken een alternatief te kunnen voorleggen, waardoor
behandeling in de voorjaarsvergadering mogelijk moet zijn.

AGENDAPUNT 18: VERWACHTING 2020 EN BEGROTING 2021.
Een meerjarenbegroting opstellen zonder dat het beleid voor de komende jaren is vastgesteld
zou de verkeerde volgorde zijn. Daarom dat wij u slechts een begroting voor het komende jaar
kunnen voorleggen. Het afgelopen jaar kunnen we afsluiten met een batig saldo, grotendeels
veroorzaakt door het niet doorgaan van een aantal activiteiten. In tegenstelling tot voorgaande
jaren presenteren wij u nu ook het tussentijdse resultaat over 2020.
Met betrekking tot de vraag van afdeling 10 inzake het afboeken van de NPO app kunnen we kort
zijn: Er is geen resultaatafspraak gemaakt met de leverancier. De app werkt niet en is ook niet
tegen aanvaardbare kosten werkzaam te krijgen. Dus een mislukt project.
Verschillende afdelingen hebben gevraagd naar de tussentijdse balans en de liquiditeiten positie
ultimo 2020. Zoals uit de toelichting valt op te maken bedraagt de algemene
reserve ongeveer € 500.000. De totale liquiditeitspositie is nu ongeveer € 900.000.
In de basis beschikt de NPO slechts over 3 vormen van inkomsten, te weten:
• De ringen, zowel de vaste als de elektronische
• De contributie
• De bijdrage voor de lossingsvergunningen
We hebben veel wensen, maar steeds minder leden. Samen zullen we moeten kijken naar de
realisering van onze voornemens, zonder dat de kosten voor u en onze leden zeer sterk oplopen.
Die kostenstijging zal onontkoombaar zijn, maar willen we wel beperken.
Een mogelijkheid daartoe is om het aantal administratieve handelingen binnen onze organisatie
te beperken. Hoe klein dan ook, het draagt bij aan deze visie.
Het bureau is de afgelopen jaren in omvang behoorlijk teruggebracht. Naar onze mening is deze
capaciteitsvermindering te groot geweest. Daardoor wordt door de collega’s op het bureau de
tijd grotendeels besteed aan uitvoerend werk en is de ondersteuning voor u en het bestuur,
zeker op het gebied van beleidsontwikkeling en -uitvoering in het gedrang gekomen. Dat is een
onwenselijke situatie. Daarom is in de begroting een uitbreiding voorzien van 0,8 fte die is
opgevangen door besparingen op andere posten.
Voor een verantwoorde lossing van onze duiven hebben we het IWB. De kosten hiervoor zijn
voor alle afdelingen noodzakelijk. Daarnaast moeten we kosten maken voor de buitenlandse
lossingen. In de afgelopen jaren zijn deze kosten op basis van het aantal lossingsvergunningen
doorbelast aan de afdelingen. Werkwijze: per vergunning een aparte factuur en veel
administratief werk.
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Daarom is er voor 2021 een andere systematiek voorgesteld, namelijk per afdeling een vast
bedrag gekoppeld aan het nationale vliegprogramma. Indien en voor zover de afdelingen nog
overige vluchten organiseren zoals opleervluchten en taartvluchten komt daarvoor wel een
aparte factuur. De hoogte daarvan is gelijk aan die van 2020. Door dit systeem wordt het aantal
administratieve handelingen teruggebracht.
Meerdere afdelingen hebben een nadere toelichting gevraagd over de opbouw van de totale
kosten en de dekking hiervan.
Wij zullen de opbouw van de kosten nader toelichten door een bijlage hierover bij het verslag te
voegen. Omdat er een herschikking van de te maken kosten heeft plaatsgevonden zullen we
deze specificatie uitwerken op basis van de afgelopen jaren.
We vertrouwen erop dat deze toelichting alsdan voldoende duidelijkheid zal geven. Mochten er
dan nog steeds vragen zijn, weet u ons wel te vinden!
De kosten voor de in de begroting opgenomen afschrijvingen zijn gebaseerd op de huidige
investeringen en die vallen voor het overgrote deel terug op de automatiseringskosten.
Voor 2021 is voorzien in de investering in de NPO-cloud, waarbij die kosten worden gedekt
vanuit het door de afdelingen beschikbaar gestelde budget begin vorig jaar.
Verdere investeringen als ook de dekking hiervan wordt besproken in het kader van het
(meerjaren-)beleidsplan. Zodra dit plan er ligt, zal ook een meerjarenbegroting hieraan
gekoppeld worden.
De voorliggende begroting is voor het grootste gedeelte gebaseerd op bestaand beleid en
afspraken uit het verleden. Tegelijkertijd heeft er een herschikking plaatsgevonden van de
toerekening van kosten en opbrengsten. Gesaldeerde budgetten zoals in de voorgaande
begrotingen gebruik was, hebben we gecorrigeerd, enerzijds om transparanter te zijn, anderzijds
om de budgetten ook taakstellend te zien.
Met betrekking tot de overige gestelde vragen:
•
Ladies league: afdeling 10 vraagt naar de contributieopbrengst van de deelneemsters aan de
league. De deelneemsters die ook lid zijn geworden, zitten de in de raming van de
contributies. In 2019 zijn 91 dames van de Ladies League lid geworden.
•
Nationale dagen: zowel afdeling 3 als afdeling 10 hebben hier vragen over gesteld. Zoals
eerder gememoreerd hebben wij nog geen beeld over het al dan niet laten doorgaan
hiervan. Budgettair is erin voorzien, de discussie erover is onderdeel van het
meerjarenbeleidsplan.
•
Afdeling 10 vraagt naar een andere verantwoording van de bijdrage in de ringenprijs ter
dekking van de kosten van de nationale manifestatie. Voor mij als nieuwe penningmeester
was überhaupt deze afspraak niet bekend. Daarom dat deze bedragen nu expliciet in de
begroting zijn opgenomen. De wijze van presenteren kan een kwestie van smaak zijn.
•
Door afdeling 9 is de vraag gesteld naar het bruikbaar krijgen /maken van de chipclips. Dat
kan, maar in 2018 is dit al onderzocht. De kosten voor het maken alleen al van de mal
werden toen geraamd op € 40.000. Daar komen de kosten voor de productie nog overheen.
In 2014 is besloten vanaf 2020 geen ringen meer te leveren waar de clips aan zouden
kunnen. De bestaande voorraad clips is tegen gereduceerd tarief verkocht.
•
Afdeling 8 vraagt naar de begroting voor de Olympiade. Om heel eerlijk te zijn, zolang er nog
zoveel onduidelijk is, heeft het opstellen van een begroting geen zin.
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•

De opbouw van de bestuurskosten, zoals gevraagd door afdeling 10, zullen we eveneens als
bijlage bij het verslag voegen.
•
De vragen van afdeling 5 hopen we met bovenstaande antwoorden eveneens te hebben
beantwoord.
Door bovenstaande toelichting zijn de vragen die gesteld zijn, hopelijk voor nu in voldoende
mate beantwoord. Een aantal specificaties is toegezegd en zal onderdeel uitmaken van het
verslag. Mochten er alsdan nog vragen zijn horen we dat graag.
Stempunt 18b: Met 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 4 onthoudingen is de begroting
voor 2021 aangenomen.
De penningmeester bedankt de FBCC. Hij heeft in de afgelopen periode al een aantal keer met
hen aan tafel gezeten om stil te staan bij ons noodzakelijke financiële beleid en beheer. Het
advies van de FBCC maakt onderdeel uit van de vergaderstukken.
Door het stoppen van de heer Kristelijn, die we veel dank verschuldigd zijn voor zijn inbreng in de
afgelopen jaren, is de FBCC inmiddels behoorlijk onderbezet. Het NPO-bestuur doet een
indringend beroep op u allen om nieuwe kandidaten te leveren voor de commissie.
AGENDAPUNT 19: ECS STRATEGIE
De Nederlandse liefhebber en de NPO kiezen voor een evolutie op het gebied van ECS systemen.
Geen revolutie. Dat betekent dat bestaande en nieuwe ECS systemen nog geruime tijd naast
elkaar zullen bestaan. Bij het invoeren van nieuwe systemen moeten liefhebbers verleid worden
deze nieuwe systemen aan te schaffen, niet gedwongen. Om dit te bereiken moeten de
vernieuwingen voldoende aanspreken. Uiteraard zullen de nu in gebruik zijnde ECS systemen
moeten blijven voldoen aan de door de NPO vastgestelde concoursveiligheidseisen.
Wat betreft vernieuwingen zet het NPO-bestuur in op de volgende vernieuwingen.
1. Live aankomsten of automatisch melden wordt gezien als een meerwaarde.
Een behoorlijke groep liefhebbers ziet Live aankomsten inderdaad als meerwaarde gelet de
uitkomst van een recente poll in Op de Hoogte. De meeste leveranciers ondersteunen
inmiddels deze functionaliteit. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u meerdere systemen
kopen.
2. Op afstand of thuis afslaan ziet het NPO-bestuur als nuttige functionaliteit.
In de toekomst kunnen afstanden tot inkorflokalen verder toenemen, zijn liefhebbers in
toenemende mate gebaat bij flexibiliteit en bij pandemieën zoals Covid-19 spreken de
voordelen van deze functionaliteit ook voor zich. Het eerste ECS systeem met deze
functionaliteit is inmiddels goedgekeurd. De verwachting is dat er zeer binnenkort er meer
volgen.
3. Een standaard USB aansluiting bij nieuwe systemen is vereist voor het aansluiten van
randapparaten en uniforme communicatie met computer systemen. Wij zullen die eis stellen
als we nieuwe systemen ter keuring krijgen aangeboden.
4. De inkorfapparatuur die in gebruik is in de verenigingen is in veel gevallen toe aan
vernieuwing. Een uniforme inkorfantenne welke zowel nieuwe als bestaande ECS systemen
ondersteunt, zou wat dat betreft voorzien in een behoefte.
Nieuwe ECS systemen dienen sowieso te kunnen werken met een uniforme inkorfantenne.
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Het NPO-bestuur spreekt haar vertrouwen uit in deze strategie welke duidelijk is voor liefhebbers
en ECS leveranciers.
De secretaris gaat in op een specifieke vraag van afdeling 6 Noord-Holland: Tot hoe lang mogen
de bestaande elektronische systemen gebruikt worden?
Het antwoord hierop is: Net zo lang ze voldoen aan concoursveiligheidseisen die de NPO eraan
stelt. Het zou kunnen dat in de toekomst updates voor software update vereist zijn (vanwege
veiligheidseisen). Als de bestaande systemen de update kunnen krijgen is er niets aan de hand.
Maar er kan een punt komen dat systemen dat niet meer kunnen. We streven dit niet actief na,
maar het is in ieders belang dat we letten op concoursveiligheid.
Een voor NPO strategische ontwikkeling is de NPO-Cloud. De NPO-Cloud is een
geautomatiseerde database waarin alle wedvluchtgegevens van de verenigingen door de NPO
worden opgeslagen. De NPO-Cloud koppelt deze gegevens aan de NPO-leden administratie, de
NPO-ringenadministratie en de PMV (Paramyxo) enting gegevens in de NPO-Cloud.
Als de NPO-Cloud gerealiseerd is, zal er een automatische controle plaatsvinden van iedere
ingekorfde duif: of de duif op naam van de liefhebber is geregistreerd en of de duif een geldige
enting heeft tegen PMV. Deze sluitende centrale administratie kan dan op verzoek worden
overlegd aan de controlerende instanties. De NPO-Cloud maakt geen uitslagen van wedvluchten
en er kunnen ook geen aankomsten worden gemeld bij de NPO-Cloud. Daar is de NPO-Cloud niet
voor bedoeld.
Een aantal recente ontwikkelingen zoals de concept nieuwe EU-regelgeving ter voorkoming van
het verspreiden van dierziekten, maken de noodzaak voor een goed functionerende NPO-Cloud
nog meer urgent.
De NPO zal de NPO-Cloud laten bouwen. De offerte-aanvragen zijn inmiddels de deur uit, de
reacties zijn binnen en het NPO-bestuur staat op het punt om een keuze te maken voor een
leverancier. Het bouwen van de NPO-Cloud zal geld gaan kosten. In het recente verleden is
hiervoor reeds een fonds gevormd door een opslag per ingekorfde duif. Er is dus een budget
beschikbaar.
In 2021 zal de NPO-Cloud worden ingevoerd en kan er gestart worden met het testen van het
systeem. De binnengekomen vragen zijn hiermee ook integraal afgehandeld.
AGENDAPUNT 20: AFSCHAFFEN EIGENDOMSBEWIJZEN EN HOKLIJSTEN.
Afschaffen eigendomsbewijzen;
Het NPO-bestuur heeft navraag gedaan bij een aantal commerciële duivenliefhebbers.
De terugkoppeling is dat men tegen het afschaffen van eigendomsbewijzen is omdat;
• Het lastiger wordt duiven te verhandelen zonder eigendomsbewijs met name bij export.
De situatie in de UK, waar men geen eigendomsbewijzen kent, wordt daarbij aangehaald als
voorbeeld. Dit levert veel gedoe op.
• Eigendomsbewijzen worden door de Belastingdienst gehanteerd bij het vaststellen van
aanslagen; geen eigendomsbewijs meer betekent duif verkocht
• Terugvorderen van gestolen duiven zal een stuk lastiger worden zonder eigendomsbewijs
met name in het buitenland
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Nu is het uiteraard niet zo dat commerciële liefhebbers het beleid van de NPO bepalen.
Anderzijds is commercie in de sport een gegeven welke veel breder impact heeft dan voor een
paar professionals. Het grote aantal (internet) verkopingen door liefhebbers spreekt wat dat
betreft boekdelen.
Duiven diefstal is ook nog steeds een probleem. Zonder eigendomsbewijzen zal het lastiger
worden de duiven terug te halen met name uit het buitenland.
Samenvattend; het lijkt niet verstandig om eigendomsbewijzen af te schaffen.
Afschaffen Hoklijsten;
Hier is het beeld dat er nog een aantal zaken onduidelijk zijn op dit moment.
• In hoeverre hoklijsten een belangrijke rol gaan spelen bij doping controles. Een hoklijst geeft
aan dat u eigenaar bent van de duif en dat hij op uw hok verblijft. Dus als de
dopingcontroleur langskomt is de hoklijst daarbij waarschijnlijk belangrijk. Ook in andere
landen zoals België is dat het geval. Dus voor we hoklijsten eventueel afschaffen, zal dat
duidelijk moeten zijn.
• Het is ook mogelijk dat bij de nieuwe EU-regelgeving rondom quarantaine:
- De Duitse autoriteiten zitten op de lijn dat de quarantaine niet geldt, als aantoonbaar is dat
de duif minimaal 21 dagen op uw hok heeft verbleven of verblijft.
De hoklijst zou daar een goed instrument voor zijn.
Hier zal de komende maanden meer duidelijkheid over komen als doping en de EU-regelgeving
verder wordt uitgewerkt.
Samenvattend: voor seizoen 2021 moeten er hoklijsten worden ingevuld en gecontroleerd zoals
gebruikelijk.
AGENDAPUNT 21: AANVULLENDE VRAGEN
Afdeling 6:
Is het mogelijk op verschillende niveaus met verschillende aantallen duiven te
spelen (bijv. iemand speelt op dagfond en wil daarop ook een aantal marathon duiven inspelen,
maar toch mee kunnen blijven doen op de dagfond)?
Dat is toegestaan. U kunt een deel van uw duiven meegeven als invliegduif. Vrachtduiven zijn te
allen tijde verboden, maar invliegduiven mag. U mag ook een gedeelte van wat u inkorft
meegeven als invliegduif. Ik verwijs daarbij naar het Wedvluchtreglement artikel 69, lid 3 waarin
dit is geregeld. (Noot ter verduidelijking: een Basislid dat duiven inkorft, is verplicht al zijn ingekorfde
duiven op één spelniveau in te zetten. Op de hogere niveaus kan de liefhebber zijn duiven allemaal
of voor een gedeelte buiten de wedvlucht houden. Maar alle in te korven duiven moeten over de
antenne).
Vragen die ter vergadering zijn binnengekomen:
Afdeling Midden-Nederland nr. 7: In de begroting staat een afschrijving van € 61.000,=. Waar
wordt dat op afgeschreven?
Penningmeester: Dat betreft met name automatisering van de afgelopen jaren. Systemen voor
ledenadministratie, computers en programma’s zijn de afgelopen jaren helemaal herzien. Dat is
de enige belangrijke balanspost die er nog staat waarop afgeschreven wordt.
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Afdeling 3 Oost-Brabant vraagt of ze inzicht krijgen in het stemmen per afdeling en sectie. Als we
in de zaal zitten zien ze dit immers ook. De secretaris zegt dit toe, er is een overzicht gemaakt van
de stemresultaten per punt en deze zullen een integraal onderdeel zijn van de verslaglegging van
deze vergadering.
Afdeling Oost-Brabant verzoekt ook nog wat verhelderingen op te nemen omtrent het
vliegprogramma en de vluchten die tellen. De secretaris geeft aan dat deze al in het voorstel
staan en ook aanstaande maandag op de website van de NPO mee gepubliceerd worden.
Afdeling 5 Zuid-Holland was in de veronderstelling dat zij een voorstel had ingediend. Er is
blijkbaar wat verwarring nu het niet live is, maar het NPO-bestuur zal ernaar kijken. Het was door
ons geïnterpreteerd als een opmerking, maar uit de mail op te maken was het een amendement.
Sectie Dagfond komt terug op de notulen van 25 januari, bladzij 16. Er zou een commissie komen
voor een nieuwe indeling van Nederland. Het NPO-bestuur is zich bewust dat dat gezegd is maar
heeft er nadrukkelijk voor gekozen om het zelf te doen. Omtrent een nieuwe indeling van
sectoren en vlieggebieden is er op 7 december een eerste vergadering met alle
afdelingsvoorzitters waarbij we vooraf vragenlijsten hebben verstuurd. Als we deze
terugontvangen hebben we hopelijk een beeld van de knelpunten, wensen en mogelijkheden.
Het wordt voortvarend opgepakt, mede naar aanleiding van een voorstel van afdeling 9.
Sectie Dagfond wil benadrukken dat ze reglementair aftreden en niet nu. We zullen daar contact
met ze over opnemen. We hadden begrepen dat ze tot deze vergadering aanbleven en wat het
verschil is, kunnen wij zo niet overzien en wat reglementair aftreden dan betekent. We komen er
op terug.
Afdeling 4 komt terug op het punt van 2 ochtendlossingen bij de marathon, dat was ook bedoeld
als amendement. De secretaris geeft aan dat als het als amendement gezien was, het in
stemming was gebracht. Het NPO-bestuur komt ook hierop terug.
Meer ter informatie: het NPO-bestuur heeft 10 december een overleg met de ZLU. Dan komt het
onderwerp ochtendlossing ook wel aan de orde. We willen de verhoudingen onderling
normaliseren en opnieuw invullen. Als er resultaten bekend zijn, informeren we u via Op de
Hoogte.
AGENDAPUNT 22 SLUITING
Sluiting door de voorzitter: Bedankt voor het beantwoorden van de binnengekomen vragen. Wij
zijn aan het einde gekomen van deze digitale vergadering. Niet ideaal en zoals wij gewend zijn
met interactie vanuit de Ledenraad. Gelukkig hebben wij vandaag wel besluiten kunnen nemen
zodat wij verder kunnen met de voorbereidingen voor het seizoen 2021. Ik wil graag iedereen
bedanken voor de werkzaamheden die worden verricht in de verenigingen, de samenspelen en
in de afdelingen. Zonder u geen duivensport. Dank voor u inzet. Verder wil ik iedereen die
daaraan heeft bijgedragen bedanken voor de inbreng van vandaag. Tenslotte wens ik u allen een
fijn weekend toe en laten wij ons in de decembermaand houden aan de voorschriften van onze
overheid, want gezond 2021 ingaan is het allerbelangrijkste.
Tot een volgende keer!
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