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Het Bestuur heeft in de afgelopen periode gediscussieerd over deze notitie en wil u
meenemen in de richting die zij op wil gaan. Uiteraard moet dit in de reglementen en statuten
mogelijk worden gemaakt, daarom stellen wij u nu alvast op de hoogte van onze plannen en
zullen wij op een latere vergadering het voorstel met de bijbehorende reglementen aan u
voorleggen.
Daarnaast treft u het kiesregister aan met de leden en verenigingen op de peildatum 01-022018, 2017 en 2016.

Centrale Hokken

Oktober 2017

Afgelopen periode zijn alle centrale hokken bezocht door bestuur NPO. Doel van
deze visitaties was om een beter contact te krijgen met de beheerders. Verder is
het van belang om te weten hoe de hokken er voor staan met name ten opzichte
van kwantiteit/kwaliteit. Om het welzijn van opgevangen duiven op goede wijze te
garanderen, is het idee ontstaan om te gaan werken aan certificatie van een
centraal hok. Beheerder blijft ten alle tijde verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor
het wel en wee op het centrale hok. Beheerder van een centraal hok functioneert
slechts onder auspiciën van de NPO. De certificatie richt zich voornamelijk op het
welzijn van de aanwezige duiven in een centraal hok.
Hoewel we er nog steeds van uit kunnen gaan dat een duivenhouder, die een duif
opvangt van een collega duivenhouder, dit onderling op gaat lossen, worden er
jaarlijks enkele duizenden duiven gebracht naar een centraal opvanghok. Bij een
duif die opgevangen wordt bij een niet duivenhouder, is het belangrijk om de weg
te kunnen wijzen naar een centraal hok. Iedere duivenhouder heeft hierin een
grote mate van verantwoordelijkheid om op correcte wijze om te gaan met de
achterblijvers. Als wij dit niet op correcte wijze afhandelen, raakt het tevens het
imago van de sport.
Inventarisatie visitaties;









Op een enkeling na was er bij eenieder zichtbaar waardering voor het
bezoek aan de hokken.
Voor een drietal hokken was de vooraankondiging aanleiding om de
activiteiten direct te beëindigen.
De afvoer van duiven gaat ten opzichte van verleden jaar een stuk beter,
aan het advies, dat vorig jaar bij de gezamenlijke bijeenkomst voor
hokbeheerders is gegeven om onderling contact uit te wisselen, is gehoor
gegeven.
Er is tevredenheid over de automatisering, wel doet een aantal beheerders
suggesties om het e.e.a. uit te breiden en te verbeteren.
Helaas is een tiental beheerders nog niet in staat om de werkzaamheden
via een computer uit te voeren.
Door de automatisering kunnen de liefhebbers van een opgevangen duif
dezelfde dag bericht ontvangen van het centrale hok.
Het aanleveren van duiven aan handelaren zorgt voor de nodige problemen,
zeker als bij een doorverkoop contact wordt gezocht met de oorspronkelijke
eigenaar bij wie de duif is kwijtgeraakt en wanneer deze, veelal vanuit het
buitenland, wordt benaderd met het verzoek om inlichtingen te verstrekken
over afstamming van de duif.



Inmiddels is tevens geconstateerd dat duiven op illegale wijze te koop
worden aangeboden op het parkeerterrein van de wekelijkse Barneveldse
markt.

Voorstellen n.a.v. de visitaties;
•

•

In samenspraak met bestuur afdeling zal een aantal hokken vanwege
slechte hygiëne, overbevolking onder structureel toezicht komen te staan
en indien noodzakelijk zal de overeenkomst met een centraal hok worden
beëindigd.
Belangrijke aanbeveling is om voor dat een centraal hok van start gaat te
zorgen voor duidelijke communicatie vanuit NPO over verwachtingen en het
eisenpakket goed door te spreken.

De huidige ervaring en de verwachting voor de nabije toekomst is, dat slechts 20
% van de opgevangen duiven door verantwoordelijke liefhebbers terug wordt
gehaald.
Aandachtspunten;
 Voorstel om de handel van duiven uit centrale hokken niet meer toe te
staan, doelstelling is om alle overgebleven geregistreerde duiven uit roulatie
te nemen.
 Tevens worden aan het eind van ieder vliegseizoen veel uitgeselecteerde
duiven aangeboden aan de centrale hokken. Afzetmogelijkheden zijn hierin
beperkt.
 Het afvoeren van duiven via afvalcontainers is niet toegestaan er zullen dan
ook afspraken moeten worden gemaakt met Rendac uit Burgum/Son over
de verwerking.
 Regelgeving/problematiek rond de opvang van duiven bespreken met
buurlanden en eventueel af te stemmen in FCI verband.
Aantallen;
2016 – 38 Centrale hokken
2017 – 29 Centrale hokken
Voorstel Ledenraad:
Bestuur NPO stelt voor om vanaf seizoen 2018 voor alle opgevangen duiven in de
centrale hokken automatisch 5 euro te gaan innen, verrekening via afdeling
/vereniging, ongeacht of betreffende liefhebber de duif wel of niet gaat terughalen.
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Reglementair heeft elke sectie/elk platform 2 afgevaardigden. Het totaal komt hiermee op 27 afgevaardigden.
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Van de secties en platformen is nu het aantal leden nog niet bekend, dat zal voor 10 maart bekend worden.
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