Jaarverslag 2017

Al die kritiek deed me weer eens beseffen dat we in Nederland ergens heel goed in zijn;
Bij een voorstel of plan vooral benadrukken waarom iets niet werkt, waarom iets toch niet lukt ;
Maar spelers op de reservebank maken geen doelpunt. (R. Joosten)

Inleiding
Een jaarverslag waarbij we niet alleen terugkijken, maar ook onze blik op de toekomst willen
richten. Met feiten en door ervaringen met elkaar te delen. Onze sport is helaas de afgelo pen
jaren onvoldoende bezig geweest met innovatie. We gaan er alles aan doen om in de komende
periode wel te innoveren. Om de duivensport te behouden, is het noodzaak dat we niet alleen
dezelfde dingen doen zoals we die jaar in jaar uit al hebben gedaan. T erug naar de basis en
ervoor zorgen dat de duivensport weer de uitstraling krijgt die ze verdient. Daar doen we het
voor. Iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd om met de sport te bereiken wat we nu bereikt
hebben, danken we van harte. Hopelijk zijn de resultaten voor 2018 van dien aard dat we
gezamenlijk in goede harmonie verder kunnen. Het gezegde 'samen bereik je meer' geldt ook
binnen onze sport. Als collectief bereik je meer dan als een verzameling individuen. Vaak wordt
benadrukt dat afdelingen aut onoom zijn, en dat onderschrijven we als NPO-bestuur van harte.
Voor ons is het uitgangspunt dan ook: 'Centraal wat moet en decentraal wat kan'.
De vreugde na goedkeuring om noodzakelijke wijzigingen aan te kunnen brengen in onze
statuten en reglementen op 15 mei 2017 heeft toch wel een wat wrange nasmaak gekregen
met een vervelend juridisch staartje. Dat met name de zuidelijke afdelingen de gang van
zaken procedureel/juridisch onderuit willen halen, komt de saamhorigheid niet ten goede.
Als bestuur van de NPO willen we alle vragen graag beantwoorden. Moeite hebben wij echter
met vragen die slechts bedoeld zijn om zaken te vertragen. Daar gaat veel tijd, geld en
energie verloren die wij hard nodig hebben om onze duivensport of duivenhobby te promoten.
Afdelingsbesturen die louter en alleen bezig zijn om te halen en niets te brengen zullen met
hun leden in gesprek moeten gaan om ervoor te zorgen dat ook bij hen een verandering
plaats gaat vinden. De duivensport vraagt om de nodige vernieuwingen en als blijkt dat de
huidige zittende besturen hier niet mee weten om te gaan, dan is het de hoogste tijd om hier
anderen voor te benaderen. Het kan toch niet zo zijn dat individuen een noodzakelijke
verandering tegenhouden.
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Verheugend is om te zien dat velen beseften dat 15 mei 2017 een historisch moment was voor
de duivensport in Nederland. Het is gelukt om de structurele blokkade van afgevaardigden te
wijzigen door aanpassingen met toevoeging van secties in de statuten. Ondanks de vele
eerdere pogingen was tot deze datum het beleid in handen van slechts een handjevol
afgevaardigden. Afgevaardigden die decennialang niet in staat zijn gebleken om in te spelen op
veranderingen, om mee te gaan in de vaart der volkeren. In marketingtermen: het is
belangrijk de eigen organisatie binnen de markt te positioneren, te onderscheiden van de
concurrentie en op die manier waarde toe te voegen. Dat het tijd werd dat we als sport en als
organisatie zaken moesten veranderen heeft nooit ter discussie gestaan. Wel horen we
regelmatig dat er verschil van inzicht is in de wijze waarop we veranderen. Om als bestuur
duidelijk te krijgen wat er zoal leeft, is zeer veel tijd en energie gestoken in gesprekken met
zowel groepen als individuele leden. Het afgelopen jaar heeft het bestuur w ederom belangrijke
coaching gehad van hoogleraar sport en recht prof. mr. Marjan Olfers. Hierbij ontvangt het
bestuur ook de nodige adviezen ten over het proces van bestuurlijke activiteiten.
NPO-Bureau
In 2017 waren de volgende medewerkers actief op het bureau:
Frank Marinus, Carmen van Schaijk, Marjan van Berkel, Heiny van Manen, Yolanda Pluigers,
Diana Anbeek, Jurgen Menkhorst en Miranda van den Berg.
Dit team werd aangestuurd door Fred an Haack, die tijdelijk is aangesteld om de reorganisatie
op het bureau en de verhuizing te managen. Het bestuur realiseert zich dat de reorganisatie en
de bijbehorende veranderingen de nodige pijn veroorzaken bij het team. Ondanks deze
moeilijke omstandigheden is er veel werk verzet door eenieder. Het team verdient hiervoor een
groot compliment.
Contactpersoon bestuur: Maurice van der Kruk

De NPO is een organisatie met heel veel vrijwilligers. Net als vele andere
organisaties die draaien op de inzet van vrijwilligers, hebben ook wij te
maken met vacatures die steeds langer vacant blijven. Dit kan betekenen dat
we in de nabije toekomst gedwongen zijn deze plaatsen te vervangen door
betaalde krachten.

Financiële Begeleidings- en Controle Commissie (FBCC)
De leden van de FBCC hebben dit jaar bijzondere en int ensieve inspanningen moeten leveren
om alle veranderingen van een positief advies te kunnen voorzien.
Samenstelling FBCC: J.N. Bosman, C. van Buijten C. Kramer, J. van Gent en J. van Kemenade
Contactpersoon bestuur: Ton Geitenbeek

Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD)
Binnen de NPO is de werkgroep 'Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven' (WOWD) actief.
Deze werkgroep beschikt sinds het afgelopen jaar 2017 over een eigen website waar
onder andere alle onderzoeksresultaten en publicaties te raadplegen zijn (www.wowd.nl).
De werkgroep is in 2017 uitgebreid met Sandra van Iwaarden en omvat nu in totaal 10
personen. De werkgroep heeft in het afgelopen jaar een drietal artikelen in O(d)H gepubliceerd
over een nieuw dodelijk virus dat bij postduiven in Australië is opgedoken. In samenwerking
met de afdeling Resource Ecology Group van de Wageningen University & Research (WUR) is in
2017 een onderzoek gestart met postduiven die waren uitgerust met GPS-ringen en afkomstig
waren van de hokken van de firma Belgica de Weerd.
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In dit onderzoek werd gekeken naar het effect van het dragen van de GPS -ringen op het
duivenwelzijn en naar bepaalde landschapskenmerken die de route die duiven vliegen zoud en
kunnen beïnvloeden. In 2018 zullen de resultaten daarvan geanalyseerd worden. Ook is
contact gelegd met de vogeltrekspecialist van de sectie Wildlife Management van de Van Hall
Larenstein Hogeschool te Leeuwarden. Dat contact zal in 2018 gecontinueerd w orden. De
werkgroep heeft voorts zijn kennis ingebracht bij het Ministerie van Economische Zaken ter
beantwoording van Kamervragen, die waren gesteld n.a.v. de in de pers verschenen berichten
over veronderstelde grote verliezen op de wedvlucht vanaf Barcelona.
Samenstelling WOWD: Voorzitter ing. L.W. (Leo) van der Waart , secretaris dr. J.J. (Jaap) van
Doormaal, ir. ing. R. (Roland) den Blanken, ing. J.F. (Koos) Gaiser, drs. J.F.M. (John) Hilbers,
ing. J.F.M. (Sandra) van Iwaarden, drs. R. (Rudo) Reiling, dr s. J. (Hans) van der Sluis, ing. W.
(Wiebren) van Stralen en dr. ir. A. (Albert) Winkel.
Contactpersoon bestuur: Harrie Meijners
Commissie Lossingen en Vervoer(CLV)
Samenstelling CLV voor Frankrijk: M.J. Laban, G.E. Doppenberg en L. Bruinenberg jr.
Contactpersoon bestuur: Willem van Breene

Lossingscommissie nationale vluchten
Het bestaande lossingsprotocol is afgelopen zomer vervangen door een nieuwe versie.
Na het nodige overleg in de secties kan deze ter besluitvorming worden aangeboden.
Samenstelling FBCC: J. Kooistra, P. Janssen en T. van Zwienen
Contactpersoon bestuur: Harrie Meijners

Rechtsgang/Aanklager
De aanklager ziet toe op de naleving van de Statuten en Reglementen NPO. Per 1 januari 2017
is de NPO aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit betekent dat alle tuchtzaken en
geschillen worden uitgevoerd door het ISR, met uitzondering van administratief verzuim
(zaken betreffende Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven en dispensatieaanvragen).
De aanklager is: mr. L.J. Krijgsman
Contactpersoon bestuur: Maurice van der Kruk
Beroepscollege
Het beroepscollege bestaat uit: E.M. Hoorenman, J. Lamers en H. Kasperts
Contactpersoon bestuur: Maurice van der Kruk

Nederlandse Doping Autoriteit Duivensport (NDAD)
De heer dr. Patrick Derycke houdt zich bezig met de begeleiding van de activiteiten die het
gebruik van oneigenlijke middelen in de duivensport kunnen voorkomen. Samen met Ton
Ebben heeft hij zich beziggehouden met de voorbereiding van de oprichting van de NDAD.
Organisatie in oprichting.
Contactpersoon bestuur: Maurice van der Kruk
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Reglementencommissie
De heer P. Fidder en de heer N. Meuwsen zijn gestart met het herschrijven van delen van de
reglementen. Streven is om een en ander in het voorjaar 2018 te kunnen afronden.
Momenteel zijn de posities binnen deze commissie vacant.
Contactpersoon bestuur: Harrie Meijners
Wedvluchtbegeleiding (IWB)
Het IWB begeleidt alle door de afdelingen en NPO georganiseerde wedstrijd- en
trainingsvluchten. Bij het houden van vluchten wordt advies gegeven aan de lossings coördinatoren van de afdelingen en aan de Nationale Lossingscommissie. Alvorens het IWB
advies geeft aan de lossingcoördinatoren is er frequent overleg met de meteorologen van de
Meteo Group Wageningen. Meteo Group heeft voor zowel de commissieleden IWB als de
lossingscoördinatoren een specifiek weersoverzicht internetprogramma gemaakt waar de voor
de duivensport relevante weerkaarten zijn in te zien. Daarnaast is er een specifiek
computerprogramma beschikbaar, die kruislossingen en vermengingen in beeld brengt. Het
IWB heeft een zwaarwegende adviesbevoegdheid aan de lossingscoördinatoren inzake het
lossen en de afstemming van de lossingen.
Samenstelling IWB: A. van Dam, K. Elzinga en K. Godschalk
Alle leden hebben voldoende kennis van meteorologische omstandigheden die van belang zijn
voor de vliegveiligheid van onze duiven.
Contactpersoon bestuur: Evert Diepeveen

Commissie Elektronisch Constateersystemen (ECS)
De commissie is in 2017 tweemaal bijeen geweest. Voor een van de bijeenkomsten waren de
softwareschrijvers uitgenodigd. De volgende punten zijn onder andere aan de orde geweest:
beveiliging D-bestanden, de met ingang van het vliegseizoen 2017 niet meer toegelaten
chipringen worden niet meer geaccepteerd door de systemen en de problematiek rond WCS
code. Daarnaast heeft de commissie ad hoc overleg met de diverse leveranciers om de
geconstateerde problemen op te lossen en over nieuwe softwareversies.
Samenstelling ECS: R. Hanegraaf en F. Huynen
Contactpersoon bestuur: Ton Geitenbeek

Nationale Dagen en Tentoonstellingscommissie
De Nationale Dagen zijn georganiseerd door medewerkers van het NPO-Bureau met
ondersteuning van Leo Heesakkers en een vaste groep vrijwilligers waar men al jaren op kan
rekenen.
In het weekend van 9 en 10 december vond in Rosmalen het eerste NPO-ledencongres plaats.
Een mooi begin met 150 bezoekers. De entree op de ND was wederom gratis. Dit is mogelijk
gemaakt door het schenken van een duivenbon door de nationale winnaars 2017 en andere
topliefhebbers.
Samenstelling tentoonstellingscommissie: W. de Vries, B.G. Prasing en P.A.C. Van de Horst
Contactpersoon bestuur: Evert Diepeveen
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Olympiadecommissie
Aan de vooravond van de Olympiade 2017 heeft het NPO-bestuur, vanwege onoverbrugbare
verschillen, de samenwerking met de toen zittende Olympiadecommissie beëindigd.
Door de inzet van diverse zeer betrokken mensen hebben de deelnemers aan deze Olympiade
hier niets van gemerkt en is alles tot een goed einde gebracht. Onze Nederlandse duiven
hebben een goed resultaat neergezet met 4 top-3 noteringen:
•
•
•

J.C. van Donk in Categorie A
St. v. Breemen-v.d. Bos in Categorie B
Theo & Mirjam Boelens en Hok Huijsmans in Categorie G.

Over een jaar, te weten van 25-27 januari 2019 vindt de volgende Olympiade plaats in Poznan,
Polen. We hopen hier weer met een mooie afvaardiging naartoe te kunnen, omdat wij als
bestuur de overtuiging hebben dat de beste duiven in Nederland zitten. Sinds 2017 hebben we
in onze sport een mooie aanvulling gekregen met het Neerlands Postduiven Orgaan en hun
competitie ‘De Allerbeste’. Deze competitie wordt berekend op basis van de door de FCI
vastgestelde regels voor de berekening van de Olympiadeduiven voor de Sportklasse. Met deze
tool weten we dus wekelijks hoe een ieders duiven er in de klassering voor de Olympiade
voorstaan. Dit bespaart de Olympiadecommissie veel werk. De Olympiadecommissie is thans
onbemand en met de nieuwe Olympiade in het vooruitzicht zijn wij hard op zoek naar mensen
die ons in de aanloop naar de volgende Olympiade weer kunnen helpen.
Wil jij een positieve bijdrage leveren in de sport en ervoor zorgen dat de beste duiven van ons
land een goede Olympiade krijgen? Neem dan contact met ons op om te zien wat jij kunt
betekenen.
Momenteel zijn de posities binnen deze commissie vacant.
Contactpersoon bestuur: Jeffrey Voorn
Contact NPO/ZLU
Al jaren hebben de ZLU en de NPO goed contact met elkaar. Het afgelopen jaar heeft in het
teken gestaan van het intensiveren van onze band en zijn we druk doende geweest met de
nieuwe neutralisatietijd voor de ochtendlossingen, de NFO.
Het ZLU-bestuur werkt samen met een commissie van de NPO aan de uitwerking en ook deze
samenwerking gaat erg goed. Omdat de marathonspelers van de NPO ook deelnemers zijn van
de ZLU-vluchten staan de komende jaren zeker in het teken van samenwerking. Daar waar we
elkaar kunnen helpen en aanvullen zullen wij dat ook zeker doen.
Contactpersoon bestuur: Jeffrey Voorn
FCI – La Fédération Colombophile Internationale
Op dit moment is binnen de diverse FCI-commissies de NPO vertegenwoordigd door; Willem
van Breene (Sport, Standaard, Solidarity, Youth/Communication en Statute s), Henk de Weerd
en Leo van der Waart (Veterinary & Science), Maurice van der Kruk (Finance, Europe &
Youth/Communication), Patrick Derycke (Control Sport & Doping), Jo Vos (Sub Commission
Grand Prix).
Contactpersoon bestuur: Willem van Breene
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Voortgang GPS 2021
Waar het jaar 2016 vooral in het teken stond van de planvorming van het meerjarenplan GPS
2021, was het seizoen 2017 vooral het jaar van het realiseren van de eerste stappen uit het
meerjarenplan. Dat daar veel tijd en energie in is gaan zitten is evident. Als we terugkijken
kunnen wij zien we dat een aantal fundamentele stappen genomen zijn.
De statutenwijziging van 15 mei, de goedkeuring van de sectie - en platformreglementen op
4 november en de toekenning van Postduivensport als Immaterieel Cultureel Erfgoed op
10 december zijn historische gelegenheden en memorabele momenten voor de duivensport in
Nederland.
Ondertussen hebben wij met de inzet van de FBCC en onze interimmanager, de reorganisatie
van het NPO-Bureau, de verkoop van het pand in Veenendaal en de verhuizing naar Papendal
kunnen starten. Dit zijn geen eenvoudige maar wel noodzakelijke processen. Begin 2018 vindt
de afronding plaats. Ondertussen gaat de ontwikkeling op automatiseringsgebied voort en
investeren we in de communicatie; daar willen wij vooral in 2018 de vruchten van gaan
plukken.
Contactpersoon bestuur: Maurice van der Kruk

Bestuur NPO
Na het overlijden van onze secretaris Hans van Dijk op 16 februari 2017 was het even
onwerkelijk; van de ene op de andere dag was het team uitgedund en moesten we zonder
Hans verder. De vacature is ondanks herhaaldelijke oproepen tot op heden niet definitief
ingevuld. Wel hebben we de vacature FCI weten in te vullen: Willem van Breene uit Driebergen
(lid van de P.V. Soest). Willem verblijft thans voor het grootste deel van het jaar in Frankrijk en
is ‘spelend’ lid van de postduivenvereniging l’ Hirondelle te Isigny sur Mer. Naast de genoemde
vacature voor secretaris is ook de zevende zetel in het bestuur nog vacant.

Samenstelling bestuur
-Maurice van der Kruk, voorzitter
-Harrie Meijners, secretaris a.i.
-Ton Geitenbeek, penningmeester
-Evert Diepeveen, tweede voorzitter
-Jeffrey Voorn, tweede penningmeester
-Willem van Breene, FCI
-vacature

Bestuursvergaderingen
De vergaderfrequentie was in het begin hoog doordat er wekelijks vergaderd werd. In de loop
van dit seizoen is de frequentie van de reguliere AB-vergaderingen omgezet naar één keer per
drie weken. Daarnaast is er in de loop van het jaar een agendacommissie v an start gegaan die
de voorbereiding van de vergaderingen voor haar rekening neemt.
In totaal is er een 30-tal vergaderingen geweest. De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de
orde geweest:
Overleg en implementatie WCO, overleg losplaatsen, lossingvergunningen en losplaatsproblematiek,
voorbereiding
oprichting NDAD, problematiek pensioenfonds personeel,
profiel(en) vacatures, handhaving invliegduiven, trajecten GPS 2021 organisatie – bezoek alle
afdelingen, traject huisvesting, protocol vogelgriep, automatisering, verkoop pand.
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Dispensatieverzoeken, oproepen ISR, project visitatie centrale hokken, overleg FBCC,
representatieve verplichtingen, uitnodigingen binnen-/buitenland, interviews, TT SBS, PvdD,
PVH, verhuizing, Neerlands Postduiven Orgaan, roofvogelproblematiek, bezetting FCI, doping
problematiek,
reglementen
secties
en
platforms,
klachtenregeling,
begroting,
statutenwijziging,
NOC/NSF,
vliegschema's,
Marjan
Olfers,
GPS-ringen,
Papendal,
onderscheidingen, meldplicht, KBDB, verdeling portefeuilles, overleg vitesse/Fond/Jonge
duiven coaches, schorsing, Blackpool, enting/hoklijsten, vermeende onregelmatigheden
besluitvorming, beantwoording vragen met betrekking tot GPS2021, monitoring vervoer,
protocol Olympiade, juridische afhandelingen, afslaan in eigen lokaal, kansspelbelasting,
felicitaties nationale winnaars, overleg juridische aanklachten, compuclub, problematiek
afdelingen, Nationale Dagen, controle inkorfstaten, Bureau office -365, KWPN- paardensportorganisatie,
mediationreglement,
dierenambulance
diensten,
acquisitie, duivenbonnen,
neutralisatiemethode, GIS methodiek, ornithologische werkgroep Nederland, NBS/KLN/NBvV.
ODH, wedvlucht, issuemakers, intellectueel erfgoed, gedrag liefhebbers – verdwaalde duiven
bij particulieren, gummiringen, VOG, splijtleden.

Kiesregister NPO
Ledental per 01-02-2018
Nr.

Afdeling

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zeeland
Brabant 2000
Oost-Brabant
Limburg
Zuid-Holland
Noord-Holland
Midden Nederland

-

Gelders Overijsselse Unie
Oost Nederland
Noord Oost Nederland
Friesland
Totaal aantallen
Airsport

Aantal
verenigen
30
51
47
73
89
47
49
78
80
61
57
662

Leden
2016
902
1.627
1.667
1.695
2.603
1.219
1.457
2.376
2.003
1.580
1.477
18.606
67

Leden 2017
851
1.547
1.564
1.599
2.502
1.145
1.365
2.245
1.938
1.537
1.405
17.698
75

Leden
2018
825
1.458
1.480
1.505
2.409
1.098
1.320
2.112
1.896
1.472
1.357
16.932
89

Kies
2017
1
2
2
2
3
1
1
2
2
2
1
19

Van de secties en platformen is nu het aantal leden nog niet bekend, dat zal voor 10 maart
bekend worden. Reglementair heeft elke sectie/platform 2 afgevaardigden.
Het totaal komt hiermee op 27 afgevaardigden
De daling bedraagt 4,5% over Nederland
84 verenigingen hebben minder dan 15 leden

Harrie Meijners – wnd. Secretaris
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Kies
2018
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
15

