A. VOORSTEL TOT WIJZIGI NG DISPENSATI EREG LEM ENT

Voorstel tot Reglementswijzigíng:
ln het dispensatiereglement staat in art. 2 over de procedure:

o

Het NPO Rechtscollege besluit over het al dan niet verlenen van dispensatie.

Echter, in artikel ó over geschillen staat Een geschil betreffende een besluit von het bestuur
inzake een dispensatieaanvraag kan worden voorgelegd aan de arbitragecommissie van het
I

nstituut Sportrechtspraak.

Dit is niet met elkaar in overeenstemming. De strekking van de dispensatieregeling was dat
een college het besluit zou nemen. Het voorstel van Bestuur NPo is daarom:
o De tekst "een besluit van het bestuur" in artikel ó vervangen door "een besluit van het
NPO Rechtscollege"

B. NATIONAAL VL¡EGSCHEMA 2OT7
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Nationaal Vliegschema 2017
Het vliegschema van 2OL7 is gebaseerd op het vliegschema van 201,6.
Start officiële vliegseizoen in het weekend van 8/9 april.
ó vitesse vluchten. Start vitesse 8/9 april. Einde vitesse 24/25 juni.
ó midfond vluchten. Start midfond t3/74 mei. Einde midfond in het weekend van 29/30 juli.
Eendaagse Fond start op27/28 mei. Einde eendaagsefondvluchten 5/ó augustus.
lndien de Nationale eendaagse vlucht vanuit Chateauroux wordt afgelast, dan zal deze worden ingehaald in
het weekend van 5 /ó augustus.
Marathonvluchten starten op vrijdag 1ó juni met de vlucht 5t. Vincent.
De afdelingen kunnen maximaal twee Marathonvluchten extra plannen die meetellen voor het
Marathonkampioenschap na 1ó juni. Voor deze twee vluchten telt de afdelingsuitslag.
B. Jonge duíven programma start in het weekendvan 7/2juli. Einde jonge duiven programma in het weekend
van23/24 september.
Einde vliegseizoen wordt bepaald op 23/24 september.
10. Kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per afdeling/sector.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
9.

Vitesse

75 kilometer tot 350 kilometer

Midfond

250 kilometer tot 500 kilometer

Eendaagse Fond

450 kilometer tot 750 kilometer

Marathonvluchten

vanaf 700 kilometer

Jonge duivenvluchten

vanat 75 kílometer tot 500 kílometer, rekening houdend met de losplaatsen
genoemd in het NPO Wedvluchtreglement.

Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de
bovengenoemde minimale afstanden van kracht, om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende
kampioenschap.
Vluchten die tellen voor de Nationale Kampioenschappen:
Vitesse

5 van de ó vluchten

Mldfond

5 van de ó vluchten

Eendaagse Fond

4 van de 5 vluchten

Marathonvluchten

3 van de 5 vluchten (duifkampioenschap)

4 van de 5 vluchten (hokkampioenschap)
Jonge duivenvluchten

ó van de 7 vluchten

Voor de categorieën Vitesse/Midfond en jonge duivenvluchten kunnen de afdelingen een reserve vlucht opgeven
De afdelingen geven ruim voor aanvang van het seizoen op welke vluchten tellen voor de nationale
kampioenschappen en de indeling van de samenspelen die tellen voor de nationale kampioenschappen. De
afdelingen zijn er verantwoordelijk voor dat de indeling bij de rekenaar correct is.

C. VOORSTEL VERVREEMDING PAND

VOORSTEL VERVREEMDING PAND NPO

Bestuur NPO vraagt mandaat om de stappen te zetten die leiden tot vervreemding van het
huidige pand van de NPO aan het Landjuweel in Veenendaal. De redenen hiervoor zijn de
volgende:

.
.
.
.
.
.

het huidige pand heeft veel te veel vierkante meters ten opzichte van het aantal
medewerkers dat hier gebruik van maakt, waardoor er gedurende grote delen van de
dag veel leegstand is.
het huidige pand is onwenselijk voor het imago van een moderne sportbond.
de wenselijkheid om deel uit maken van een pand met daarin meerdere organisaties,
het liefst sportorganisaties. Dit om optimaal gebruik te maken van synergie voordeel.
er kan tegen in ieder geval gel'rjke, maar waarschijnlijk lagere kosten, alternatieve
huisvesting betrokken worden.
er ligt een positief advies van een makelaar over de verkoopbaarheid van het huidige
pand.

we gaan naar een situatie dat we eenmalig de financiële positie van het de NPO
versterken, om daarna de kosten definitief verlaagd te hebben. Hiermee wordt een
oplossing gecreëerd voor de huidige, te dure, huisvestingssituatie.

Dit kan zodra nieuwe gepaste huisvesting is gevonden of door het pand onder'voorbehoud
van het vinden van geschikte kantoorruimte'te verkopen.
Met het laatste wordt op zeker gespeeld. Je vertrekt pas bij de verkoop van het eigen
kantoor.
Op grond van dit artikel 22lid 2 en 3 van de Statuten NPO is Bestuur NPO bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
maar voor het sluiten van de in lid 2 van het artikel genoemde overeenkomsten is de
goedkeuring van Ledenraad NPO vereist.

Het bestuur vraagt mandaat om de overeenkomst te mogen sluiten en ondertekenen en de
verkoop te effecturen, op basis van artikel 22lid 2 en 3 van de statuten Npo.

D

MANDAAT TESTEN ELEKTRONISCHE SYSTEMEN VS
WEDVLUCHTREGLEMENT

MANDAAT TESTEN ELEKTRONISCHE SYSTEMEN VS WEDVLUCHTREGLEMENT
ln het kader van het testen van elektronische constateersystemen kan men het zijn dat
bepaalde artikelen van het Wedvluchtreglement niet nageleefd kunnen worden. Bestuur NPO
vraagt daarom een mandaat van de Ledenraad om in het seizoen 2Ot7 waar nodig af te
mogen w'rjken van het Wedvluchtreglement NPO.

E. INKORVEN IN ANDERE VERENIGING,
AFSLAAN IN EIGEN VERENIGING

Preadvies NPO bestuur:
Naar aanleiding van de gesprekken tussen de Compuclub en het NPO bestuur kunnen wij
het ingediende voorstel van Afdeling 5 uit de vergadering van 12 december 2016, zoals
nogmaals bijgevoegd, ondersteunen .
De door Compuclub geautomatiseerde controles kunnen in stand blijven wanneer de eigen
vereniging uiterlijk de avond voor het arriveren van de duiven, gebruikelijk de vrijdagavond,
de D bestanden doorstuurt naar de Compuclub(rekenaar) .
De inkorvende vereniging zal conform de richtlijnen moeten voldoen aan alle eisen die
gesteld worden aan het inkorven van de duíven en zal dus een print maken en deze laten
ondertekenen van de inkorvende gastliefhebber. De inkorvende vereniging zal aan de
concourscommissie van de afdeling deze prints bezorgen.
Na constateren en uitlezen van de klokken stuurt de eigen vereniging het W bestand naar
de Compuclub(rekenaar).

Afdeling 5 Zuid-Holland
Secr. RandwegL22

Opgericht 30-11-1996

29s1 XT

K.v. K. nr.40448581

Alblasserdam,

14 september 2016.

Geacht bestuur N.P.O.
Namens Afdeling 5 willen we een voorstel indienen om tegemoet te komen aan de kleiner

wordende vereniging door de mogelijkheid te openen om meer centraal in te gaan korven
maar wel de mogelijkheid te krijgen om in de eigen vereniging de klokken af te slaan.
Hiervoor moet het mogelijk gemaakt worden om de UDP bestanden van de, in een andere
vereniging inkorvende leden, op de avond van inkorving dígitaal bij de betreffende rekenaar
aan

te leveren. De verantwoording hiervoor berust bij de leden die elders inkorven.

Omdat we niet exact kunnen aangeven welke artikelen in het Wedvluchtreglement hierop
betrekking hebben laten we die invullinggraag,aan u over.

Wij nemen aan dat u dit voorstel nog wilt meenemen in de eerstkomende ALV van de NPO
omdat dit een voorstel betreft wat breed in de organisatie wordt gedragen en zelfs al
oogluikend wordt toegestaan.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Afdeling 5
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De Kwakel0l-10-2016

Aan: Bestuur NPO
Adres: Landjuweel33
Plaats: Veenendaal

Geacht bestuur en kiesmannen,

Na het insturen van het voorstel betreffende het inkorven in een andere vereniging en uitslaan
in eigen vereniging, welke in de vergadering van maart 2016 als niet ontvangen is
bestempeld, dien ik het voorstel hier omtrent nogmaals in voor de ALV van 5 november a.s.
Gezien de terugloop van het aantal leden, worden de verenigingen kleiner'
Om de kleine verenigingen op het platte land in zoveel mogelijk in stand te houdenn en leden
te behouden, vinden wij dat mogelijLrfiedCIr geschapen dienen te worden d.m.v. ons voorstel,
het plezier in eigen vereniging te behouden, vooral na de vluchten.
Doen wij dat niet,zal dit op korte termijn tot behoorlijk leden verlies leiden.
Bestuur NPO en ook de Afclelingen zullen gezamenlijk dit probleem ter harte moeten nemen,
vandaar ons voorstel.
Namens bestuur Aftleling 6 Noord Holland,

w. Wijfie
2" secretaris

fnkorven bii een andere verenirri
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Inkorven in een andere verenisins en uitslaan in eigen vereniging is
toegestaan onder de onderstaande voonryaarden.

1.

Als men bij een andere vereniging dan de eigen vereniging inkorft, dan moet na het

inkorven van de duiven een print van de inkorfstaat worden gemaakt in het betreffende

korfcentrum/lokaal.
Hierna kan een liefhebber/bestuurslid (als die aanwezig isf of een liefhebber (aangewezen
door het bestuur vereniging) de klokken/modules meenemen naar het eigen
vere n igingslokaal/inkorfcentru m.
ln het eigen verenigingslokaa/inkorfcentrum wordt nog dezelfde avond een print van de
inkorfstaat gemaakt, de klokken in de eigen computer ingelezen en de Data naar de
rekenaar (Compuclub) verzonden.
(Men kan indien men een eigen(verenigings) laptop heeft, deze meenemen en de Dln

bestanden vanuit het desbetreffende inkorf lokaal verzenden)

2.

Het betreffende inkorfcentrum/lokaalverzamelt de inkorfstaten van de gast inkoruende
liefhebbers en stuurt deze z.s.m. naar de Controle Commissie Concoursen en Constateren

ter controle van de desbetreffende Afdeling.

3.

Het u¡tslaan in eigen vereniging kan/mag alleen als er minimaal5 inko¡vende leden ziin,

waarbij minimaall bestuurslid aanwezig is,

4.

De basis vereniging dient een extra print van de klokkenstaat te maken en deze na het

uitlezen van de klokken/modules z.s.m. naar de Controle Commissie Concoursen en
Constateren van de desbetreffende Afdeling op te sturen, zodat deze op dinsdag na de

betreffende vlucht bij de commissie aanwezig is.

5.

Bij het niet nakomen van of houden aan bovenstaande worden de deelnement aan

desbetreffend concours hiervan uitgesloten en niet in de uitslag opgenomen.
Oordeel hiervan is aan de Controle Commissie Concoursen en Constateren.

Preadvies op het voorstel inkorven in een andere vereniging/afslaan in de eigen vereniging:
lngediend door afd 5. najaar 201ó
De vereniging waar wordt ingekorfd moet ervoo( zorgen dat de gegevens van alle inkorvende leden
worden ingestuurd naar de rekenaar. Na afloop van de wedvlucht moet de vereniging beschikken
over het bestand van de eigen leden die bij de andere vereniging hebben ingekorfd. Zodat zij de
gegevens van de eigen leden na de wedvlucht in kunnen sturen. De rekenaars moeten ervoor
zorgen dat er niets met de inkorfgegevens van de deelnemers gebeurd en dat alleen de aanwezige
inkorftijden ingelezen worden bij de duiven.

Dit voorstel geld niet voor de nationale wedvluchten, maar alleen voor de afdelingswedvluchten.
Het Nationaal inkorfcentrum moet dan het tijdstip van afslaan zodanig bepalen dat deelnemers van
andere basisverenígingen, die op meerdere vluchten ingekorfd hebben, in staat zijn eventueel op 2
plaatsen tijdig aanwezig te kunnen zijn.
Afspraak N POlCompuclub;
!.
lndien liefhebber om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid is bíj de eigen
vereniging op tijd zijn duiven in te korven, zullen de gegevens van de liefhebber toch in de eigen
club moeten worden ingebracht, de vereniging waar ingekorfd is maakt een print van de inkorfstaat
en geeft een kopie met de liefhebber mee voor de administratie in de eigen vereniging, indien
liefhebber niet klokt en invlíeg of vracht duiven heeft, dan brengt de inkorfverenigíng deze duiven
in en stuurt alle gegevens D en W bestand in.
2- Dagfond beperkt ophalen, indien verenigingen zelf willen afslaan, moeten ook de D
bestanden door de vereniging worden ingestuurd. Dit kan ook op de vríjdagavond na het inkorven
van de andere vlucht, de vereniging waar de dagfond ingekorfd is maakt een print van de
inkorfstaat en geeft een kopÍe met de liefhebber mee voor de administratie in de vereniging, de
vereniging waar ingekorfd is brengt geen gegevens van deze liefhebbers in zodat er geen dubbele
informatie in de D bestanden komt.
3. Dagfond beperkt ophalen en vereniging wil zelf niet afslaan, de liefhebbers zijn dan verplicht
af te slaan in de vereniging waar ingekorfd is. Deze vereniging verzorgt zowel van het inkorven en
versturen van het deelname ( D ) bestand, als ook het versturen van het aankomst (W ) bestand.
Let er op dat alle gegevens van deze liefhebber worden meegestuurd. Hiervoor is dan een
rekenprogramma dat meerdere verenigingen kan verwerken nodig. Zie de NPO site voor
toegelaten reken programma's.

F. TELETEKST

Teletekst
Bestuur NPo stelt voor om uitsluitend pagina 8ó1 sBs te gebruiken voor:

.
a

weers- en lossingsinfo

publicatie uitslagen sectorale en nationale concoursen zaterdags zo snel mogelijk

t/m de woensdag daaropvolgend.
Maxímaal 10 winnaars per concours gebaseerd op 1o/ooyât't het aantal deelnemende
duiven.
a

publicatie NPO eendaagse fond maximaal 10 winnaars per concours gebaseerd
op lYoo van het aantal deelnemende duiven.

a

Publicatie 3 vitesse-/ 3 midfondvluchten/ 3 jonge duivenvluchten per afdeling
Maximaal L0 winnaars per concours gebaseerd op 1 o/ooyãtr het aantal deelnemende duíven
per afdeling. Níet in het weekend van een sectoraal, nationaal of NPO eendaagse
fondvlucht.
Uitslagen worden gepubliceerd vanaf zondagmiddag 13.00 uur t/m de woensdag daarop
volgend.

a

publicatie ZLU uitslagen ( 1 pagina

a

actuele informatie NPO

)

Verouderde en niet relevante informatie wordt zsm verwijderd ter verhoging van
de "doorloopsnelheid".
Aan de afdeling de keuze om teletekst in tweeën te delen Noord/Zuid of Oost /West.
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G. AMENDEMENT AFDELING 9 OOST-NEDERLAND EN PREADV¡EZEN BESTUUR

Secret¿ris: Atjan van de \)üillige
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Oost Nededand

Tel.06 -166737 02
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Aan bestuur NPO

Rijssen, S mei2017

Geacht bestuur,

ln de stukken voor de NPO-ledenraad van 15 mei a.s. vraagt u ons aan te geven wat er nog ontbreekt om een
vervolg stap te kunnen nemen in het proces omtrent de organisatievernieuwing. Namens Afdeling 9 willen
wrj hierbii een aantal amendementen inbrengen betreffende dit proces. Verder staat Afdeling 9 achter de
plannen voor de vernieuwingen. Hopelijk zien de andere afdelingen het e.e.a. ook metvertrouwen tegemoet.
Namens Afdeling 9 willen wij een amendement inbrengen op de statutenwijziging. ln de concept statuten

staat opgenomen dat er een congres zal plaatsvinden eens in de twee jaar. Bij het bezoek aan onze afdeling
werd door de aanwezige NPO-bestuurders aangegeven dat het conßres eens per jaar gehouden zal worden.
Afdelíng 9 is van mening dat wanneer het congres eens per jaar wordt gehouden dít ook zo in de statuten
moet worden opgenomen. Via dit amendement wíllen wij deze wijzígen in de statuten dan ook inbrengen.
Zoals al aangegeven staat Afdeling 9 achter de plannen voor de vernieuwing van onze organisatie. Wat wij

hierin zeer belangrijk vinden is de aansluiting bÍj NOC*NSF. We zijn van mening dat dit als eerste gerealiseerd

moet worden. Ook als de statutenwijziging in de NPO-ledenraad niet de benodigde meerderheid haalt zijn
wij van meníng dat we er samen alles aan moeten doen om toch lid te kunnen worden van NOC*NSF. We
willen dan ook een amendement inbrengen voor het geval de statutenwijziging het nÍet haalt. Via dit
amendement willen wij inbrengen om ons toch aan te sluiten bij NOC*NSF maar dan volgens de minimale
toelatíngseisen.
Namens Afdelíng 9 willen wij hierbij ook een amendement inbrengen op de door u voorgestelde Nationale

kampioenschappen. Voor aanvang van het seizoen 2017 heeft u ons vliegprogramma ontvangen. HÍerdoor

had u al kunnen zien dat deze níet correspondeert met uw voorstel. Op het door ons ingeleverde
vliegprogramma hebben wij van u geen reactie ontvangen en zijn wij ervanuit gegaan dat ons
vliegprogramma akkoord is. Om onze leden bij voorbaat al niet uit te schakelen voor de Nationale
kampioenschappen willen wij de volgende wijziging inbrengen.
Het betreft een amendement op de weken van het Nationale vliegschema. Doordat onze afdeling i.v.m, het
niet hoeven inkorven op Hemelvaartsdag de eerste dagfondvlucht een week naar voren heef! gehaald

voldoen wtj op de midfond en dagfond niet aan de weken van het Natíonale vliegschema 2017. Via dit
amendement willen wij inbrengen om de midfond te laten starten ín het weekend van 6-7 mei en de dagfond
laten starten in het weekend van 20-2L mei zodat onze leden ook met de eerste midfond en dagfondvlucht
kunnen deelnemen aan de Nationale kampioenschappen.

Tot slot willen wij nog een amendement inbrengen op het voorstel inkorven in een andere vereniging en
afslaan in de eigen vereniging. Vooropgesteld wij als Afdeling 9 zijn er een groot voorstander van dat er een
dergelíjke regeling komt, We kunnen ons echter níet vinden in de afspraken tussen de NPO en Compuclub.
Zoals daar, Voorstellen bestuur pagina 10, beschreven staat worden de inkorfgegevens van alle íngekorfde

duiven niet door het inkorflokaal aan Compuclub verstuurd. Dit vinden wij geen goede zaak. Door de
ínkorfgegevens over straat te verspreiden blíjft het e.e.a. fraudegevoelig. ln een eerder amendement hebben
wij al aangegeven dat wíj onze regels niet moeten aanpassen naar de mogelíjkheden van de rekenaar. De
rekenaar dient zijn software zodanig aan te passen dat hij kan rekenen naar zoals wij het willen hebben. Ons

amendement is dan ook dat de D-bestanden vía het inkorflokaal ingestuurd dienen te worden en dat de
vereniging die gebruikt maakt van de mogelíjkheid om in de eigen vereniging af te slaan alleen nog het Wbestand ínstuurt. De rekenaar dient ervoor te zorgen dat zijn software dit mogelijk maakt.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 9

Arjan van de Willige
Secretaris

Preadviezen Bestuur op de amendementen van afdeling 9 oost-Nederland

Punt 1

-

Statutenwijziging:

Het Bestuur ondersteunt het voorstel. Het Bestuur heeft in de bijeenkomsten in het land
inderdaad gecommuniceerd over een jaarlijks congres. Dit zullen we in de
statute n w i jzigi ng ve rwe rke n.

Punt2 - Aansluiting NOC/NSF
Het Bestuur ondersteunt het voorstel niet. Het is niet mogelijk zonder de
statutenwijziging aansluiting te krijgen bij NOC/NSF. De statutenwijziging is een
voorwaarde om toegelaten te worden.
Punt 3

- Vervroegen midfond en dagfond:

Het Bestuur ondersteunt het voorstel. Het Bestuur heeft hier geen problemen mee
Punt 4 - lnkorven, het inkorflokaal verstuurt de D-bestanden, de eigen vereniging alleen
de W-bestanden

Het Bestuur ondersteunt het voorstel niet. Als de door het Bestuur voorgestelde
procedure gevolgd wordt, is het niet fraudegevoelig. Men gaat met de klok naar de eigen
vereniging, die stuurt het D-bestand in. Compuclub heeft mogelijkheden om de gegevens
te controleren. Bovendien houdt de inkorvende vereniging de uitdraai.

