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STATUTEN NPO
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In deze statuten wordt verstaan onder:
1.
Afgevaardigden: personen die namens alle leden het stemrecht van die leden
uitoefenen (voorheen in vorige statuten genoemd kiesman, of kiesmannen).
Waar in de reglementen kiesman of kiesmannen staat moet afgevaardigde/
afgevaardigden worden gelezen;
2.
Beroepscollege NPO: belast met het berechten van overtredingen op het gebied van
doping; behandelt beroep tegen uitspraken van het Tucht- en Geschillencollege NPO.
3.
Bestuur: het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 BW
4.
Commissie van Beroep, de Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak
voor zover belast met het berechten van overtredingen, met uitzondering van
overtredingen op het gebied van doping;
5.
Congres: Tweejaarlijkse vergadering van afgevaardigden van leden en/of verenigingen
6.
F.B.C.C. : Financiële Begeleidings- en Controle Commissie
7.
F.C.I. : Federation Colombophile Internationale
8.
Leden, Leden Afdelingen, Leden Basisverenigingen, Basisleden, Jeugdleden, Ereleden,
Leden van Verdienste
9.
Ledenraad: het orgaan als bedoeld in 2:40 BW;
10. NPO: Nederlandse Postduivenhouders Organisatie;
11. Platform: Groep leden die belangen van jongeren en transport behartigen
12. Sectie: Groep basisleden per discipline van de wedstrijdsport
13. Tuchtcommissie: Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak voor zover belast
met het berechten van overtredingen, met uitzondering van overtredingen op het
gebied van doping.
14. Tucht- en Geschillencollege NPO, voor zover belast met het berechten van
overtredingen op het gebied van doping.
VASTSTELLING STATUTEN
De Statuten zijn vastgesteld tijdens de Ledenraad NPO van vier maart
negentienhonderdnegenentachtig en gewijzigd in 1991, 1992, 1997, 1999, 2003, 2009, 2010,
2016 en voor het laatst tijdens de Ledenraad NPO van 11 maart 2017
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: "NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS
ORGANISATIE".
De vereniging wordt verder in deze Statuten en in de Reglementen aangeduid met: NPO
Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal.
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DUUR, VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR
Artikel 2
1.

De NPO is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar van de vereniging, is gelijk aan het kalenderjaar.
DOEL

Artikel 3
1.

NPO stelt zich ten doel:
a. Het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij in al haar
verschijningsvormen en de wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin van het
woord en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe
bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede verband houdt.
b. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van duiven binnen de
postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven;
c. Het behartigen van de belangen van de leden.
d. Het vertegenwoordigen van de leden bij nationale en internationale organisaties,
waaronder de FCI

2.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren, uitschrijven en
aanmoedigen van wedstrijden en het zoveel mogelijk ontwikkelen van andere
initiatieven en activiteiten die de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met
postduiven kunnen dienen, conform wet- en regelgeving.
ORGANISATIE

Artikel 4
1.

De NPO wordt geleid door het bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de
ledenraad.

2.

De NPO kent afdelingen, zoals nader geregeld in artikel 6 van de statuten. Elke
afdeling wordt geleid door het bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de
afdelingsvergadering. De afdelingsvergadering benoemt de afgevaardigden die hun
afdeling in de ledenraad vertegenwoordigen.

3.

De NPO kent de sectie Jonge Duiven, de sectie Vitesse/Midfond, de sectie Dagfond,
sectie Marathon zoals nader geregeld in de artikelen XXX van de statuten en in het
Sectiereglement. De secties hebben geen rechtspersoonlijkheid.

4.

De NPO kent het platform Jong NPO en het platform Transport, zoals nader geregeld
in de artikelen 17 van de statuten en in het Platformreglement. Platformen hebben
geen rechtspersoonlijkheid.

5.

Elke sectie wordt geleid door een sectiebestuur dat verantwoording verschuldigd is
aan de sectieraad. De sectieraad benoemt de afgevaardigden die hun sectie in de
ledenraad vertegenwoordigen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van het
sectiebestuur, alsmede de positie van de sectie worden geregeld in het
sectiereglement.
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6.

Ieder platform wordt geleid door een platformbestuur dat verantwoording
verschuldigd is aan de platformraad. De platformraad benoemt de afgevaardigden die
hun platform in de ledenraad vertegenwoordigen. De samenstelling, taken en
bevoegdheden van het platformbestuur, alsmede de positie van het platform worden
geregeld in het platformreglement.

7.

Organen van de NPO zijn het bestuur, de Ledenraad NPO, het congres, het
sectiebestuur, de sectieraad, platformbestuur, platformraad, bestuur jong NPO,
algemene vergadering Jong NPO, de tuchtcommissie en de commissie van beroep van
het Instituut Sportrechtspraak, de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak, de
Aanklager NPO, het Tucht- en Geschillencollege NPO, het beroepscollege NPO en de
Financiële Begeleidings- en Controle Commissie.

8.

De NPO kent een werkorganisatie die belast is met werkzaamheden van de NPO. De
werkorganisatie is belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken, met de
uitvoering van besluiten van het bestuur en van de Ledenraad.

9.

NPO houdt een ledenadministratie bij, waarin de gegevens van de lid-rechtspersonen
zijn opgenomen en persoonsgegevens van de basisleden.

10.

Indien het basislid hiermee instemt kunnen schriftelijke mededelingen aan en van
(organen van) de NPO geschieden langs elektronische weg. Elektronische berichten
worden aan het elektronische adres gestuurd dat het lid voor dit doel aan NPO kenbaar
heeft gemaakt.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 5
1.
2.

NPO kent Leden Afdelingen, Leden Basisverenigingen, Basisleden, Jeugdleden,
Ereleden, Leden van Verdienste en Begunstigers.
De NPO houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens
bijgehouden welke voor het realiseren van het doel van de NPO noodzakelijk zijn. Na
voorafgaande toestemming van de ledenraad kan het bestuur geregistreerde gegevens
aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen die verstrekking bij het bestuur
NPO schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
LEDEN AFDELINGEN

Artikel 6
1.

Leden Afdelingen zijn afdelingen, gevestigd in Nederland:
a. die Basisleden tellen, die zijn verenigd in Leden Basisverenigingen en waarvan het
werkgebied geheel is gelegen binnen het in sub c vastgestelde werkgebied ;
b. waarvan de rechtsvorm die van een vereniging is, waarvan de Statuten zijn
opgenomen in een notariële akte en welke Statuten alsmede het Huishoudelijk
Reglement door Bestuur NPO zijn goedgekeurd;
c. waarvan het werkgebied door de Ledenraad NPO is vastgesteld;
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2.

a.
b.
c.
d.

3.

Aanmelding van een Lid Afdeling geschiedt schriftelijk bij Bestuur NPO;
Bestuur NPO legt deze aanmelding voor ter goedkeuring of ter afwijzing aan de
Ledenraad NPO, die daarover besluit;
Bestuur NPO is gehouden gemotiveerd aan te geven waarom het de aanmelding
ondersteunt of afwijst;
Ledenraad NPO kan aan het toelaten van een Lid Afdeling voorwaarden verbinden.

Alléén de Ledenraad NPO kan de werkgebieden als bedoeld in lid 1 sub c instellen en
wijzigen. Voor besluitvorming als in dit lid bedoeld is een twee derde meerderheid van de
Ledenraad NPO vereist.
LEDEN BASISVERENIGINGEN

Artikel 7
1.

Leden Basisverenigingen zijn verenigingen:
a. die tenminste een bij Huishoudelijk Reglement NPO geregeld aantal Basisleden
tellen;
b. die lid zijn van een afdeling die als Lid Afdeling bij NPO is aangesloten, en die
binnen het werkgebied van die Afdeling zijn gelegen;
c. waarvan Statuten en Huishoudelijk Reglement door Bestuur Afdeling zijn
goedgekeurd;
d. die volledige of beperkte rechtspersoonlijkheid bezitten.

2.

Indien het bestand aan Basisleden, gemeten over drie opeenvolgende peildata als gemeld
in lid 4 is gezakt beneden het minimum aantal genoemd in lid 1 onder a, dan vervalt van
rechtswege het lidmaatschap van het Lid Basisvereniging en de Basisleden, onverminderd
het bepaalde in artikel 17 lid 4 van deze Statuten.

3.

a. Aanmelding van een Lid Basisvereniging geschiedt schriftelijk bij Bestuur Afdeling;
b. Bestuur Afdeling beslist over toelating, met inachtneming van het bij Huishoudelijk
Reglement NPO geregelde betreffende overgang en oprichting nieuwe
Basisvereniging;
c. Bestuur Afdeling kan aan toelating voorwaarden verbinden;
d. tegen weigering tot toelating of tegen gestelde voorwaarden staat beroep open bij
Ledenraad Afdeling;
e. verkrijging lidmaatschap Afdeling houdt in verkrijging lidmaatschap NPO

4.

Voor de toepasbaarheid van het bepaalde in dit artikel is bepalend het aantal Basisleden,
als lid geregistreerd bij Basisvereniging en Afdeling per één februari laatstleden.
Tussentijdse mutaties in het basisledenbestand hebben derhalve geen gevolg.
BASISLEDEN

Artikel 8
1.
2.

Basisleden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder, die zijn opgenomen in het
ledenregister van de in artikel 7 lid 1 van deze Statuten genoemde Basisverenigingen.
a.

Aanmelding als Basislid geschiedt schriftelijk bij Bestuur Basisvereniging;
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b.
c.
d.
e.

f.

Bestuur Basisvereniging beslist over toelating, met inachtneming van het bij
Huishoudelijk Reglement NPO geregelde inzake overgang en het
dispensatiereglement;
tegen weigering tot toelating staat beroep open bij Ledenraad Basisvereniging;
verkrijging lidmaatschap Basisvereniging houdt in verkrijging lidmaatschap Afdeling
en lidmaatschap NPO
Basisleden worden ingedeeld bij de sectie van de discipline van de competitie die
zij beoefenen. Basisleden kunnen tevens worden ingedeeld bij een tweede sectie
waarvan zij de discipline beoefenen. Basisleden kunnen maximaal in twee secties
worden ingedeeld.
Basisleden jonger dan 50 jaar worden naast het bepaalde in sub e ingedeeld bij het
platform Jong NPO.
JEUGDLEDEN

Artikel 9
1.

Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben
bereikt en aan wie door een Lid Basisvereniging toestemming is verleend deel te nemen
aan de activiteiten van NPO, Afdeling en Basisvereniging.

2.

Rechten en plichten van Jeugdleden worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement
NPO

3.

Jeugdleden zijn geen leden in de zin van de wet.
ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Artikel 10
1.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die door Bestuur NPO als zodanig zijn benoemd op
voordracht van één of meer Leden Afdelingen of van Bestuur NPO zelf. Zij dragen de
Gouden Speld.

2.

Leden van Verdienste zijn natuurlijke personen, die door Bestuur NPO als zodanig zijn
benoemd op voordracht van één of meer Leden Afdelingen of van Bestuur NPO zelf. Zij
dragen de Zilveren Speld.
BEGUNSTIGERS

Artikel 11
1.

Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens NPO
schriftelijk verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage.

2. Zij worden als zodanig erkend door Bestuur NPO en worden opgenomen in een register.
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BIJZONDERE PERSONEN
Artikel 12
Bijzondere Personen zijn personen die zijn aan te merken als voormalige Basisleden van een
Lid Basisvereniging en die om bijzondere redenen (te regelen bij Huishoudelijk Reglement
NPO) hun lidmaatschap bij de betreffende Basisvereniging niet meer kunnen continueren,
terwijl ze wel de Statuten en Reglementen van NPO en de daarbij behorende organisatievorm
onderkennen. Bestuur Afdeling kan aan het zijn van "Bijzonder Persoon" voorwaarden stellen.
De rechtspositie van het zijn van Bijzonder Persoon kan bij Huishoudelijk Reglement nader
worden geregeld.
VERPLICHTINGEN LEDEN
Artikel 13
Leden NPO zijn verplicht:
1.

De statuten en Reglementen en Besluiten van de organen van de NPO na te leven;

2.

de Statuten, Reglementen en Besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven
waar onder het Algemeen Tuchtreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie, het
Reglement Matchfixing, met uitzondering van het Dopingreglement en het
Tuchtreglement dopingzaken;

3.

alle overige verplichtingen welke de NPO in naam of ten behoeve van de leden aangaat
of welke uit het lidmaatschap van de NPO voortvloeien te aanvaarden en na te komen;

4.

een basisvereniging en een afdeling zijn verplicht in de statuten een bepaling op te
nemen op grond waarvan de statuten, de reglementen en besluiten van de NPO alsmede
de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing zijn op haar basisleden
en waarbij haar basisleden verplicht zijn te handelen in overeenstemming daarmee.

5.

de belangen van NPO, van één van haar organen of van de duivensport in de breedste zin
des woords niet te schaden;

6.

zich eerlijk en sportief te gedragen en ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras en geslacht te eerbiedigen.

7.

de gezondheid en het welzijn van aan wedstrijden en andere evenementen deelnemende
duiven te bevorderen.

8.

zich te onthouden van deelneming aan wedvluchten die door Bestuur NPO niet zijn
toegelaten;

9.

zich te onthouden van inkorving van duiven ter zake van africhtingvluchten in het
buitenland, tenzij Bestuur NPO in het desbetreffende geval dispensatie heeft verleend;

10. alle overige verplichtingen, welke NPO in naam van haar Leden aangaat of welke uit het
lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
11. geen bepalingen in hun Statuten en Reglementen op te nemen, die strijdig zijn met
Statuten, Reglementen en besluiten NPO
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AANSPRAKELIJKHEID NPO
Artikel 14
Aansprakelijkheid van NPO, de bij haar aangesloten Afdelingen, Basisverenigingen en
wedvluchtorganiserende instanties, is uitgesloten voor schade en kosten ontstaan ten gevolge
van beslissingen en/of activiteiten direct of indirect de duivensport betreffende zoals
wedvluchten, kampioenschappen, tentoonstellingen, enzovoort, tenzij opzet dan wel grove
schuld kan worden verweten.
EINDE LIDMAATSCHAP LID AFDELING
Artikel 15
Het lidmaatschap van een Lid Afdeling eindigt:
1.
2.

door ontbinding, aanvraag van surseance van betaling en/of faillissement;
a.
b.
c.
d.

3.

a.
b.

c.

door opzegging lidmaatschap door het Lid Afdeling;
deze opzegging geschiedt schriftelijk uiterlijk vier weken voor einde verenigingsjaar
NPO;
bij tussentijdse opzegging is het Lid Afdeling gehouden de financiële verplichtingen
van het lopende verenigingsjaar geheel te voldoen;
opzegging door het Lid Afdeling kan slechts geschieden bij besluit Ledenraad
Afdeling, welk besluit genomen is met twee/derde meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin de Leden Basisverenigingen met
minimaal twee/derde van het maximaal uit te brengen stemmen vertegenwoordigd
zijn;
door opzegging namens Bestuur NPO;
deze opzegging geschiedt schriftelijk:
wanneer het Lid Afdeling heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap, geregeld bij deze Statuten, te voldoen;
wanneer een Lid Afdeling zijn financiële verplichtingen jegens NPO niet
nakomt;
wanneer redelijkerwijze van NPO niet gevergd kan worden het lidmaatschap
van een Afdeling te laten voortduren;
tegen opzegging door Bestuur NPO staat beroep open bij Ledenraad NPO,

4.

door royement/ontzetting. Royement van een lid-rechtspersoon houdt tevens in
intrekking van de aansluiting van die rechtspersoon. Royement geschiedt door de
tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak indien het
gaat om zaken die zijn voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak, waar onder
overtredingen van het Algemeen Tuchtreglement.

5.

Wanneer beëindiging plaatsvindt ingevolge het bepaalde in lid 3 of 4 van dit artikel, kan
worden bepaald, dat beëindiging niet eerder ingaat dan drie maanden nadat dit besluit
schriftelijk ter kennis van het Lid Afdeling is gebracht.
Gedurende deze drie maanden kan het Lid Afdeling de beëindiging lidmaatschap
voorkomen door te voldoen aan de door NPO gestelde eisen en behoudt alle rechten en
plichten van een Lid Afdeling.
Het gestelde in dit lid wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement NPO
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EINDE LIDMAATSCHAP LID BASISVERENIGING
Artikel 16
Het lidmaatschap van een Lid Basisvereniging eindigt:
1.

door ontbinding, aanvraag van surseance van betaling en/of faillissement alsmede van
rechtswege in geval als gemeld in artikel 31 lid 2.

2.

a. door opzegging lidmaatschap door het Lid Basisvereniging;
b. deze opzegging geschiedt schriftelijk bij Bestuur Afdeling uiterlijk vier weken voor
einde verenigingsjaar NPO;
c. bij tussentijdse opzegging is het Lid Basisvereniging gehouden de financiële
verplichtingen van het lopende verenigingsjaar geheel te voldoen;
d. opzegging door het Lid Basisvereniging kan slechts geschieden bij besluit
Ledenraad Basisvereniging, welk besluit genomen is met twee/derde meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin twee/derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is;

3.

a.
b.

c.

door opzegging namens Bestuur Afdeling;
deze opzegging geschiedt schriftelijk:
wanneer het Lid Basisvereniging heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap, geregeld bij deze Statuten, te voldoen;
wanneer het Lid Basisvereniging zijn financiële verplichtingen jegens NPO
en/of de Afdeling niet nakomt;
wanneer redelijkerwijze van NPO en/of van de Afdeling niet gevergd kan
worden het lidmaatschap van een Basisvereniging te laten voortduren;
tegen opzegging door Bestuur Afdeling staat beroep open bij Ledenraad Afdeling;

4.

door royement/ontzetting. Royement van een lid-rechtspersoon houdt tevens in
intrekking van de aansluiting van die rechtspersoon. Royement geschiedt door de
tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak indien het
gaat om zaken die zijn voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak, waar onder
overtredingen van het Algemeen Tuchtreglement.

5.

Indien de Afdeling, waartoe het Lid Basisverenging behoort, ophoudt als Lid van NPO te
functioneren, kan Bestuur NPO het Lid Basisvereniging de mogelijkheid bieden het
lidmaatschap voort te zetten. Hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden.
EINDE LIDMAATSCHAP BASISLID

Artikel 17
Het lidmaatschap van een Basislid eindigt:
1.
a. door overlijden;
b. door opzegging door het Basislid;
c. door opzegging namens Bestuur Basisvereniging;
d. door ontzetting.
2.

a.
b.

Opzegging van het lidmaatschap door het Basislid kan slechts geschieden voor
één januari door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris Basisvereniging;
bij tussentijdse opzegging is het Basislid gehouden de financiële verplichtingen van
het lopende verenigingsjaar geheel te voldoen.
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3.

a.

b.

Opzegging namens Bestuur Basisvereniging kan slechts geschieden:
wanneer het Basislid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
Lidmaatschap te voldoen;
wanneer het Basislid zijn financiële verplichtingen jegens de Basisvereniging,
de Afdeling en/of NPO niet nakomt;
wanneer redelijkerwijze van de Basisvereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
tegen opzegging door Bestuur Basisvereniging staat beroep open bij Ledenraad
Basisvereniging.

4.

Royement geschiedt door de tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak indien het gaat om zaken die zijn voorbehouden aan het Instituut
Sportrechtspraak, waar onder overtredingen van het Algemeen Tuchtreglement, het
Reglement Seksuele Intimidatie en het Reglement Matchfixing. Royement vanwege een
dopingovertreding is voorbehouden aan het tucht- en Geschillencollege NPO en het
beroepscollege NPO, voor zover belast met het berechten van overtredingen op het
gebied van doping.

5.

Indien de Basisvereniging, waartoe het Basislid behoort, ophoudt als lid van NPO te
functioneren, kan Bestuur Afdeling aan het Basislid de mogelijkheid bieden het
Basislidmaatschap voort te zetten. Hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden.
EINDE ERELIDMAATSCHAP, LIDMAATSCHAP VAN
VERDIENSTE OF BEGUNSTIGERSCHAP

Artikel 18
1.

Het zijn van Erelid, Lid van Verdienste of Begunstiger eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het Erelid, Lid van Verdienste of Begunstiger;
c. door opzegging namens Bestuur NPO;
d. door ontzetting.

2.

a.
b.

3.

De in lid 1 onder c genoemde opzegging wordt nader geregeld bij Huishoudelijk
Reglement NPO;
door ontzetting.

Royement geschiedt door de tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak indien het gaat om zaken die zijn voorbehouden aan het Instituut
Sportrechtspraak, waar onder overtredingen van het Algemeen Tuchtreglement, het
Reglement Seksuele Intimidatie en het Reglement Matchfixing. Royement vanwege een
dopingovertreding is voorbehouden aan het tucht- en Geschillencollege NPO en het
beroepscollege NPO, voor zover belast met het berechten van overtredingen op het
gebied van doping.
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SECTIES
Artikel 19
1.

De NPO kent secties. Secties hebben geen rechtspersoonlijkheid.
De ledenraad stelt voor de verschillende disciplines van de wedstrijdsport secties in
en heft deze op. De NPO kent in ieder geval de secties:
a. Jonge Duiven;
b. Vitesse/Midfond;
c. Dagfond;
d. Marathon/ZLU.

2.

De ledenraad kan nog andere secties instellen.

3.

De secties regelen de zaken die uitsluitend de eigen sectie betreffen. Het werkterrein
van een sectie betreft in elk geval het wedstrijdwezen van de desbetreffende discipline
van de wedstrijdsport.
Elke sectie wordt geleid door een bestuur (sectiebestuur) dat verantwoording
verschuldigd is aan de algemene vergadering van die sectie (sectieraad).

4.
5.

Een sectiebestuur heeft tot taak in de sectie het beleid van het bestuur en van de
ledenraad uit te voeren en is hiervoor aan het bestuur verantwoording verschuldigd.

6.

Een sectiebestuur is bevoegd eigen activiteiten binnen zijn sectie te verrichten,
waarvoor het sectiebestuur verantwoording verschuldigd is aan de eigen sectieraad.
De eigen activiteiten mogen niet in strijd zijn met het beleid van de NPO. Een
sectiebestuur is met betrekking tot de eigen activiteiten bevoegd te handelen binnen
de door de eigen sectieraad goedgekeurde begroting, mits die begroting is vastgesteld
door het bestuur. Leden van het sectiebestuur handelen krachtens een door het
bestuur verleende volmacht.

7.

Een sectiebestuur is bevoegd om, samen met de andere secties, een voorstel te doen
aan het bestuur NPO voor de samenstelling van de wedstrijdkalender. Het bestuur
NPO stelt de wedstrijdkalender vast.

8.

Een sectieraad bestaat uit alle bij die sectie ingedeelde leden. De basisverenigingen
vertegenwoordigen in de sectieraad zichzelf en hun basisleden.

9.
secties of van het bestuur NPO mede de belangen van een andere sectie raken,
overleg te plegen met dat sectiebestuur. Komen de sectiebesturen niet tot
overeenstemming dan beslist het bestuur NPO.
10.

Indien het bestuur NPO en een sectiebestuur over hun bevoegdheden van mening
verschillen beslist de ledenraad.

11.

Bestuursleden van de sectie worden op voordracht van het NPO-bestuur door de
sectieraad van de sectie benoemd. Bestuursleden moeten voldoen aan het door het
bestuur NPO opgestelde functieprofiel.

Statuten NPO

(01-10)-2

PLATFORMEN
Artikel 20
1.

Een platform heeft geen rechtspersoonlijkheid.

2.

De NPO kent een platform jong NPO.

3.

Het bestuur Jong NPO behartigt de belangen van de jongeren, onder andere door ten
behoeve van de doelgroep:
a. discussie-, studie- en voorlichtingsbijeenkomsten op landelijk niveau te
organiseren om jongeren te informeren, kennis uit te wisselen en hun
deskundigheid en vaardigheden op het gebied van de duivensport te vergroten;
b. hun inbreng en/of vertegenwoordiging te bevorderen in besturen en commissies;
c. de duivensport gerichte opleidingen en trainingen te (doen) verzorgen.

4.

Het platform jong NPO wordt geleid door een bestuur dat verantwoording
verschuldigd is aan de algemene vergadering van het platform (platformraad).

5.

De platformraad bestaat uit alle leden jonger dan 50 jaar.

6.

Bestuursleden van jong NPO worden op voordracht van het NPO-bestuur door de
platformraad van het platform benoemd. Bestuursleden moeten voldoen aan het door
het bestuur NPO opgestelde functieprofiel.

7.

Indien het bestuur NPO en het platformbestuur over hun bevoegdheden van mening
verschillen beslist de ledenraad.

Artikel 21
1.
2.
a.
3.
4.
5.
6.
7.

De NPO kent een platform Transport.
Het platform bestuur behartigt de belangen van het transport door:
Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur bij plannen die het
transport raken, binnen de kaders van het beleid van de NPO.
Het platform Transport kent een bestuur en een algemene vergadering.
Iedere afdeling benoemt een afgevaardigde voor de algemene vergadering Transport.
Het platform wordt geleid door een bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de
algemene vergadering van het platform.
Bestuursleden van het platform transport worden op voordracht van het NPO-bestuur
door de algemene vergadering van het platform benoemd. Bestuursleden moeten
voldoen aan het door het bestuur NPO opgestelde functieprofiel.
Indien het bestuur NPO en het platformbestuur over hun bevoegdheden van mening
verschillen beslist de ledenraad.
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GELDMIDDELEN
Artikel 22
1.

De inkomsten van NPO bestaan uit:
a. contributies en bijdragen van Basisleden, Jeugdleden en Begunstigers;
b. batige saldi verkregen uit door of vanwege NPO georganiseerde evenementen;
c. vergoedingen verkregen door verlening van administratieve diensten bij de
verstrekking van vaste voetringen en concoursringen;
d. eventuele verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. andere wettig verkregen baten.

2.

Basisleden en Jeugdleden betalen een contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld
door Ledenraad NPO

3.

Begunstigers betalen jaarlijks een bijdrage, waarvan de minimumhoogte wordt
vastgesteld door Bestuur NPO

4.

Bestuur NPO beheert het vermogen, voert de financiële administratie en brengt binnen
zes maanden na afloop van ieder verenigingsjaar het financieel jaarverslag, tenminste
bevattend een balans en een staat van baten en lasten, over het afgelopen boekjaar en
een begroting voor het komende boekjaar uit en legt deze ter goedkeuring voor aan
Ledenraad NPO
BESTUUR NPO

Artikel 23
1.

Bestuur NPO is opgedragen aan tenminste vijf en ten hoogste negen personen.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door Ledenraad NPO en betreft bij
voorkeur een oneven aantal.

2.

Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

3.

Bestuur NPO oefent zijn werkzaamheden uit op basis van een bestuursreglement. Het
vaststellen en wijzigen van dit reglement is voorbehouden aan Bestuur NPO. Voor
wijzigingen is een quorum van twee derde of meer van de bestuursleden vereist.

4.

Indien het aantal leden Bestuur NPO beneden vijf is gedaald, is Bestuur NPO slechts
bevoegd lopende zaken af te handelen. In dit geval roept Bestuur NPO binnen drie
maanden een Ledenraad NPO bijeen, waarin in de vacatures wordt voorzien.
BENOEMING/EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP NPO

Artikel 24
1.

Bestuur NPO wordt benoemd voor een periode van drie jaar door Ledenraad NPO uit
de Basisleden op voordracht van tenminste twee afgevaardigden NPO, van één of meer
Leden Afdelingen of van Bestuur NPO Aftredend en zijn terstond tweemaal
herbenoembaar. Na een ononderbroken zittingsduur van maximaal negen jaar is een lid
Bestuur NPO gedurende drie jaar niet benoembaar.
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2.

Een rooster van aftreden wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement NPO Bij
tussentijdse benoeming in een vacature neemt het nieuw benoemde bestuurslid in het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

3.

Bij stemmingen over benoeming en/of ontslag van leden Bestuur NPO worden
besluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.

Bij enkele kandidaatstelling geschiedt benoeming bij acclamatie.

5.

Ieder bestuurslid is tegenover NPO gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn
taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de portefeuille van twee of meer
leden van het bestuur NPO behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter
zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

6.

Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door
de Ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor
ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot
ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit
tot opheffing van de schorsing. De Ledenraad neemt zijn besluit niet eerder dan nadat
het desbetreffende lid van het bestuur door de Ledenraad is gehoord, althans daartoe in
de gelegenheid is gesteld.

7.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door de dood van het lid of door diens
ontslag, door bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en
wanneer het lidmaatschap van NPO eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het
bestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met
het lidmaatschap van het bestuur.

8.

Het bestuur stelt een bestuursreglement vast.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR NPO

Artikel 25
1.

Bestuur NPO is belast met het besturen van NPO

2.

Bestuur NPO is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij NPO zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan derden verbindt.

3.

Voor het sluiten van de in lid 2 van dit artikel genoemde overeenkomsten is de
goedkeuring van Ledenraad NPO vereist.

4.

Bestuur NPO is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door Bestuur NPO worden
benoemd, of door anderen.

5.

Bestuur NPO kan besluiten van een Lid Afdeling, indien deze besluiten tevens de
belangen van NPO betreffen, aan zijn goedkeuring onderwerpen.
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6.

Bestuur NPO doet aan Ledenraad NPO voorstellen tot het instellen of wijzigen van
colleges ten behoeve van rechtspleging binnen NPO. Het bestuur is niet bevoegd tot
het instellen of wijzigen van colleges voor zover de tucht- en geschillen rechtspraak
middels overeenkomst is voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak. het gaat om
de (tucht)rechtspraak.

7.

Het werkgebied van een college van de NPO, met uitzondering van de colleges die
vallen onder het Instituut Sportrechtspraak, omvat één of meerdere afdelingen NPO.
Een afdeling kan slechts tot het werkgebied van één college behoren.
NPO is ingedeeld in het werkgebied van het college, waar NPO statutair haar zetel
heeft.

8.

Bestuur NPO is belast met het uitvaardigen van uitvoeringsreglementen die
voortvloeien uit de door Ledenraad NPO vastgestelde kaderregelgeving.

9.

Bestuur NPO legt aan Ledenraad NPO een Nationaal Vliegschema voor bestaande uit:
- begin- en einddatum van het officiële vliegseizoen;
- start en einde jonge duivenseizoen;
- aantal vluchten per discipline;
- de data van de Nationale Wedvluchten.

10.

Bestuur NPO is bevoegd tot vaststelling van de Nationale Wedvluchten.

11.

Bestuur NPO legt aan de Ledenraad NPO een Nationaal Kampioenschapstelsel voor.

12.

Internationale wedvluchten waaraan Basisleden NPO kunnen deelnemen, behoeven
toelating door Bestuur NPO

13.

Het bestuur NPO is bevoegd met de Stichting Instituut Sportrechtspraak een voor de
leden bindende overeenkomst aan te gaan, krachtens welke overeenkomst het
uitoefenen van de (tucht)rechtspraak in NPO en het beslechten van geschillen door
arbitrage worden opgedragen aan de Stichting Instituut Sportrechtspraak. De
rechtspleging op het gebied van doping wordt niet aan de Stichting Instituut
Sportrechtspraak opgedragen.

14.

Het bestuur is bij uitsluiting bevoegd tot voordracht van een bestuurslid NPO voor
benoeming en herbenoeming in het bestuur van de F.C.I. Slechts bestuursleden van de
NPO kunnen zitting nemen in het bestuur van de F.C.I. Het bestuurslid dat zitting heeft
in een orgaan van de F.C.I. is verplicht om voor herbenoeming binnen de F.C.I. het
verzoek tot herbenoeming te agenderen op de bestuursvergadering NPO. Het bestuur
besluit of het bestuurslid zich in een orgaan van de F.C.I. kan laten herbenoemen.

15.

Het bestuur is voorts bij uitsluiting bevoegd personen voor te dragen voor benoeming in
F.C.I. commissies en werkgroepen.
GRATIE

Artikel 26
Een Basislid, een Lid Basisvereniging en een Lid Afdeling, tegen wie een tuchtrechtelijke
maatregel is genomen, kan terzake om gratie verzoeken. De bevoegdheid tot het verlenen van
gratie komt uitsluitend toe aan Bestuur NPO.
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Alvorens op dit verzoek een uitspraak te doen, wordt door Bestuur NPO advies gevraagd bij
het College of het Beroepscollege, dat tegen betrokkene in hoogste instantie een
tuchtrechtelijke maatregel heeft genomen. Het College of het Beroepscollege verstrekt
binnen één maand na ontvangst van het verzoek het gevraagde advies.
Gratie kan gehele of gedeeltelijke opheffing van de tuchtrechtelijke maatregel inhouden. Een
verzoek tot gratie geschiedt aan secretaris Bestuur NPO. De uitspraak, waarbij over het
gratieverzoek wordt beschikt, wordt aan betrokkene verzonden uiterlijk drie maanden na
ontvangst van het gratieverzoek.
Afschrift wordt verzonden aan secretaris Basisvereniging en Afdeling van betrokkene.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 27
1.

NPO wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door Bestuur NPO alsmede kan zij
worden vertegenwoordigd door twee leden gezamenlijk van het Bestuur NPO

2.

Bestuur NPO kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan leden Bestuur NPO of aan
derden om NPO binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
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LEDENRAAD NPO
SAMENSTELLING
Artikel 28
1.

Ledenraad NPO bestaat uit Bestuur NPO, stemgerechtigde leden van de vergadering hierna te noemen afgevaardigden NPO - en adviserende leden van de vergadering.

2.

Waar in de reglementen wordt gesproken van “kiesman” of “kiesmannen”, wordt de
afgevaardigde en afgevaardigden bedoeld.

3.

De ledenraad bestaat uit de volgende stemgerechtigde afgevaardigden:
a. Stemgerechtigde afgevaardigden van de afdelingen, die de afdeling
vertegenwoordigen en diens basisverenigingen en basisleden;
b. Stemgerechtigde afgevaardigden uit de secties, die de sectie vertegenwoordigen
en diens basisverenigingen en diens basisleden;
c. Stemgerechtigde afgevaardigden uit het platform Jong NPO en het platform
Transport.

Afgevaardigden van de afdelingen
4.

a.
b.

c.

d.

f.
g.
h.

De afgevaardigden NPO vertegenwoordigen alle in artikel 5 van deze Statuten
genoemde Leden;
een afdeling benoemt zoveel afgevaardigden NPO als het aantal Basisleden, dat bij
de Afdeling is aangesloten, deelbaar is door een bij Huishoudelijk Reglement NPO
geregeld aantal, waarbij het breukdeel groter dan de helft naar boven wordt
afgerond, met dien verstande dat elke Afdeling het minimale recht heeft op
minimaal één afgevaardigde NPO.
een afdeling, die het recht heeft op één, twee of drie afgevaardigden, benoemt één
reserveafgevaardigde NPO. Een afdeling, die recht heeft op meer dan drie
afgevaardigden, benoemt twee reserveafgevaardigden NPO.
Reserveafgevaardigden NPO vervangen de afgevaardigden NPO bij hun
ontstentenis;
afgevaardigden en reserveafgevaardigden NPO worden per Afdeling voor de duur
van drie jaar benoemd door Ledenraad Afdeling en opgenomen in kiesregister NPO
na schriftelijke aanmelding door secretaris Afdeling;
Aftredenden zijn terstond tweemaal herbenoembaar. Na een ononderbroken
zittingsduur van negen jaar zijn een afgevaardigde en een reserveafgevaardigden
NPO gedurende drie jaar niet benoembaar.
e.
tot afgevaardigden en reserveafgevaardigden NPO kunnen worden
benoemd Basisleden die lid zijn van een Basisvereniging die tot de betreffende
Afdeling behoort; het afgevaardigdenschap of reserve-afgevaardigdenschap vervalt
van rechtswege bij einde lidmaatschap Basislid;
tenminste de helft van de afgevaardigden NPO die door een Afdeling worden
afgevaardigd bestaat uit leden Bestuur Afdeling;
Bestuur Afdeling is bevoegd tot opzegging van het mandaat van één of meer van
hun afgevaardigden. Bestuur Afdeling legt over dit besluit verantwoording af aan
Ledenraad Afdeling;
het kiesregister wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement NPO
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Afgevaardigden van de secties
5.

Elke sectie benoemt het hierna te vermelden aantal afgevaardigden:
a.
Sectie Jonge Duiven: twee afgevaardigden;
b.
Sectie Vitesse/Midfond: twee afgevaardigden;
c.
Dagfond: twee afgevaardigden;
d.
Marathon: twee afgevaardigden;

Afgevaardigden van de platformen
6.

Elk platform benoemt het hierna te vermelden aantal afgevaardigden:
a. Het platform Jong: twee afgevaardigden;
b. Het platform Transport: twee afgevaardigden;

7.

a.

b.
8.

Adviserende leden Ledenraad NPO zijn:
twee leden Beroepscollege als genoemd in artikel 32 van deze Statuten;
twee leden Financiële Begeleidings- en Controlecommissie NPO;
en verder op uitnodiging van Bestuur NPO leden van andere commissies en
andere personen;
adviserende leden Ledenraad NPO hebben het recht het woord te voeren.

Stemgerechtigd zijn uitsluitend de in lid 3 van dit artikel genoemde afgevaardigden
NPO of de voor hen in de plaats tredende reserveafgevaardigden NPO. Zij hebben vrij
mandaat en brengen ieder één stem uit.
BEVOEGDHEID

Artikel 29
Aan Ledenraad NPO komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze Statuten aan
Bestuur NPO zijn opgedragen.
FREQUENTIE EN OPROEPING
Artikel 30
1. Tenminste twee maal per jaar wordt een Ledenraad NPO gehouden.
2.

a.
b.

De jaarvergadering heeft plaats binnen zes maanden na einde verenigingsjaar;
in de jaarvergadering komen aan de orde:
het jaarverslag;
financieel verslag penningmeester NPO;
voorziening in eventuele vacatures;
voorstellen van Bestuur NPO, afgevaardigden NPO of Leden Afdelingen,
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
rapportage door Financiële Begeleidings- en Controlecommissie NPO inzake
financiële jaarverslagen;
dechargeverlening Bestuur NPO
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3

De oproeping geschiedt door Bestuur NPO door middel van een publicatie en tevens
door middel van een uitnodiging gericht aan alle leden van de vergadering, genoemd in
artikel 27 lid 1 van deze Statuten, aan Besturen Afdelingen, besturen Secties en
besturen van het Platform Jong NPO en het Platform Transport.

4.

De oproepingstermijn en de termijnen tot indienen van voorstellen en tot het stellen
van kandidaten worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement NPO
BUITENGEWONE LEDENRAAD NPO

Artikel 31
1.

Een buitengewone Ledenraad NPO wordt belegd:
a. indien een meerderheid van Bestuur NPO zulks nodig oordeelt;
b. op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal afgevaardigden NPO als bevoegd is
tot het uitbrengen van een tiende deel van de stemmen.

2.

Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst van
een daartoe strekkend verzoek door Bestuur NPO uitgeschreven, bij gebreke waarvan de
verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop
Bestuur NPO de Ledenraad NPO bijeenroept.
TOEGANG EN OPENBAARHEID

Artikel 32
1.

Toegang tot Ledenraad NPO hebben, naast de leden van de vergadering, genoemd in
artikel 28 lid 1 van deze Statuten, alle Begunstigers, Ereleden en personen, die door
Bestuur NPO zijn uitgenodigd.

2.

Vergaderingen van de Ledenraad zijn openbaar. Alle basisleden hebben toegang, voor
zover de plaatsruimte dit toelaat, doch zij zijn niet bevoegd aan de beraadslagingen deel
te nemen.

3.

Geen toegang hebben Basisleden die geschorst zijn, afgevaardigden NPO die een
geschorst Lid Afdeling vertegenwoordigen en geschorste leden Bestuur NPO. Evenmin
hebben toegang Basisleden aan wie een verbod - tot bezoeken van vergaderingen is
opgelegd.

4.

Bestuur NPO of Ledenraad NPO kunnen besluiten de vergadering besloten te
verklaren.
Een en ander wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement NPO
CONGRES NPO

Artikel 33
1.

Het congres NPO bestaat uit afgevaardigden die hun basisvereniging en de daarbij
behorende basisleden vertegenwoordigen, alsmede alle andere leden. Het maximaal
aantal vertegenwoordigers per basisvereniging, wordt per congres door het bestuur
NPO bepaald.
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2.

Het congres vindt in ieder geval een keer in de twee jaar plaats.

3.

De voorzitter van het NPO bestuur is tevens de voorzitter van het congres.

4.

Het congres kent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden:
a. Vaststelling van het meerjaren beleidsplan;
b. Vaststelling van de meerjaren begroting.
STEMMINGEN

Artikel 34
1.

Ledenraad NPO kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van de
afgevaardigden of reserveafgevaardigden NPO blijkens de presentielijst ter vergadering
aanwezig is.

2.

Indien niet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aantal afgevaardigden of
reserveafgevaardigden NPO aanwezig is, wordt binnen vier weken een tweede
Ledenraad NPO bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden of
reserveafgevaardigden NPO, bevoegd is besluiten te nemen over voor de vorige
vergadering geagendeerde punten.

3.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

4.

Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij
de wet of deze Statuten anders bepalen.

5.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt hoofdelijk gestemd of
door opsteking van stemkaarten, tenzij de voorzitter of de vergadering schriftelijke
stemming wenselijk acht. Benoeming bij acclamatie is mogelijk.

6.

Indien een schriftelijke stemming verlangd is, benoemt de voorzitter een stembureau
van drie personen; het stembureau telt de stembiljetten, opent ze, stelt de geldigheid
van iedere uitgebrachte stem vast en geeft de uitslag van de stemming.

7.

Ongeldig zijn stembiljetten, die:
a.
wel zijn uitgereikt, doch niet zijn ingeleverd;
b.
blanco zijn;
c.
zijn ondertekend;
d.
onleesbaar zijn;
e.
een persoon niet duidelijk aanwijzen;
f.
de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
g.
voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
h.
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is;
i.
op een andere wijze zijn beschreven dan door de voorzitter bepaald.

8.

a.
b.

Indien bij een schriftelijke stemming meer dan de helft der stemmen niet geldig is
uitgebracht, wordt de totale stemming als ongeldig beschouwd;
indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming
plaats over de twee personen, die de meeste en op één na de meeste stemmen op
zich hebben verenigd;
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wordt door twee of meer personen een gelijk hoogst aantal stemmen behaald, dan
vindt herstemming plaats over deze personen. Staken de stemmen na herstemming
nog, dan beslist het lot.
9.

Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel opnieuw in
stemming gebracht.
Staken de stemmen met herstemming nog, dan geldt het voorstel als verworpen.

10.

a.
b.

Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat in Ledenraad NPO een besluit is
genomen, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of wanneer
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde- indien één
afgevaardigde NPO dit verlangt.
TUCHT- EN GESCHILLENRECHT

Artikel 35
a

Rechtspraak en geschillen Instituut Sportrechtspraak
1.

2.

De in de artikelen 31 a t/m 31 d vermelde (tucht)rechtspraak en
geschillenbeslechting van de Stichting Instituut Sportrechtspraak is van toepassing
op alle leden van NPO. Genoemde stichting wordt in de statuten en reglementen
van NPO nader aangeduid als ‘Instituut Sportrechtspraak’.
Geschillen tussen leden onderling die samenhangen met of voortvloeien uit de
doelstelling van NPO worden beslecht door arbitrage, op de wijze zoals is bepaald
in artikel 31 c.

3.

Geschillen tussen leden onderling dan wel tussen een lid en een sponsor, voor
zover deze betrekking hebben op sponsoring, kunnen worden beslecht door
arbitrage volgens het Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak.

4.

De tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak geschiedt met
inachtneming van het in artikel 31.d. bepaalde.

5.

Wanneer een beslissing, zoals bedoeld in artikel 31.b. t/m 31.d., tot gevolg heeft
dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid
noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl
evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het
opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.

6.

De door het Instituut Sportrechtspraak in NPO krachtens een overeenkomst uit te
oefenen (tucht)rechtspraak en arbitrage geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede
voor rekening en risico van NPO NPO vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak,
zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn aanklagers, zijn ambtelijke
secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur
voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging als met betrekking tot de bij de
oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste
constructie van rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak in NPO
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b.

Rechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak
1.

Ten behoeve van de in artikel 31.a. door het Instituut Sportrechtspraak in NPO uit
te oefenen (tucht)rechtspraak en geschillenbeslechting sluit NPO met het Instituut
Sportrechtspraak een daartoe strekkende overeenkomst in de zin van artikel 46
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke overeenkomst het
uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak en geschillenbeslechting in NPO
wordt opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Het bestuur NPO doet van
deze overeenkomst via een publicatie mededeling aan de leden van NPO.

2.

Het bestuur NPO behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst
met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de
Ledenraad.

3.

Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen
(tucht)rechtspraak en geschillenbeslechting gelden de met het Instituut
Sportrechtspraak overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde
reglementen van NPO, welke reglementen door het bestuur van het Instituut
Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd.

4.

De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden
in NPO in werking op de door het bestuur NPO met het Instituut
Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het bestuur NPO aan
de leden via een publicatie mededeling doet.
Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in werking op de door het
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het bestuur NPO
doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van toepassing zijnd
reglement via een publicatie mededeling aan de leden. NPO is niet bevoegd zelf
een wijziging in een van toepassing zijnd reglement van het Instituut
Sportrechtspraak aan te brengen.

5.

Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn
de van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de
leden van NPO van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het
Instituut Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website
van het Instituut Sportrechtspraak.

6.

NPO en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig
de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak op de (tucht)rechtspraak en geschillenbeslechting van NPO. De
verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor
de leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2
respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7.

De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van NPO de in dit artikel
ten hunnen laste door NPO in de overeenkomst met het Instituut
Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de
beëindiging van hun lidmaatschap van NPO wanneer zij alsdan betrokken zijn bij
een bij het Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in
die zaak onherroepelijk is beslist.
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c.

d.

Beslechten van geschillen door Instituut Sportrechtspraak
1.

Geschillen tussen leden onderling die samenhangen met of voortvloeien uit de
doelstelling van NPO worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door
arbitrage beslecht, zulks met inachtneming van het daartoe in het
Arbitragereglement bepaalde:

2.

Het bepaalde in artikel 30.b. is op het beslechten van geschillen door het Instituut
Sportrechtspraak van toepassing.

3.

Er is sprake van een geschil wanneer een partij aan de andere betrokken partij(en)
schriftelijk verklaart dat dit het geval is.

4.

Het bepaalde in lid 1 vormt de grondslag voor de bevoegdheid van de arbiter(s)
om een geschil tussen leden onderling te beslechten.

Tuchtrechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak
1.

Wanneer in dit artikel wordt gesproken van de tuchtcommissie en van de
commissie van beroep worden de tuchtcommissie en de commissie van beroep
van het Instituut Sportrechtspraak bedoeld.

2.

Overtredingen seksuele intimidatie betreffende worden berecht door de
tuchtcommissie en door de commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak met
inachtneming van Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut
Sportrechtspraak.

3.

Alle leden van NPO zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van NPO, welke
tuchtrechtspraak krachtens een overeenkomst door NPO gedeeltelijk is
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Op de leden is ingeval van
seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement seksuele intimidatie. Bij
alle andere overtredingen is het Algemeen Tuchtreglement van toepassing.

4.

Overtredingen van dopingbepalingen worden niet berecht door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep maar door de tucht- en
geschillencommissie van NPO overeenkomstig het bepaalde in het volgende
artikel.

5.

In gevallen van seksuele intimidatie gelden de in lid 3 genoemde reglementen als
de van toepassing zijnde reglementen van NPO, welke reglementen door het
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. De
reglementen van het Instituut Sportrechtspraak regelen de bevoegdheden en
werkwijze van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep, alsmede de
overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten en
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.

6.

Met inachtneming van het bepaalde in het Algemeen tuchtreglement en het
Tuchtreglement seksuele intimidatie kan het bestuur NPO een ordemaatregel te
nemen. Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke
straf.
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7.

Voor de duur van de in artikel 30.b. lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak
een orgaan van NPO. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken
recht in naam van NPO en hun uitspraken gelden als uitspraken van NPO.

8.

De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden
benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De commissies
worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van
het Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de
tuchtcommissie en de commissie van beroep worden hieronder tevens begrepen
hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het
juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.

9.

Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is bindend,
zowel voor het betrokken lid, de andere leden van NPO als voor NPO zelf. De in
lid 6 genoemde ordemaatregel van het bestuur NPO is bindend voor de duur van
die maatregel.

10.

Alle leden, organen en commissies van NPO zijn gehouden mede te werken aan
het tot stand komen van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de
commissie van beroep en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten
uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen.

TUCHT- EN GESCHILLENRECHT DOOR NPO OP HET GEBIED VAN DOPING
Artikel 36
1.

Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op doping, al het overige tucht- en
geschillenrecht is krachtens overeenkomst opgedragen aan het Instituut
Sportrechtspraak. De aanklager NPO, de Colleges NPO zijn bij uitsluiting slechts
bevoegd in dopingzaken.

2.

a.

b.

c.

Het tucht- en geschillenrecht uitsluitend op het gebied van doping wordt
uitgeoefend door Tucht- en Geschillencolleges (verder aan te duiden als: het (de)
College(s)).
Het tuchtrecht wordt tevens uitgeoefend door de Aanklager Tuchtrecht NPO
(verder aan te duiden als de Aanklager). Al het andere tucht- en geschillenrecht is
voorbehouden aan het Instituut Sportrechtspraak, overeenkomstig artikel 30.
Ledenraad NPO kan in bijzondere gevallen besluiten gedurende een bepaalde
periode een Landelijk College (verder aan te duiden als Landelijk College) in te
stellen dat in eerste instantie als enige belast is met de uitoefening van het
geschillenrecht op een specifiek beleidsterrein.
In haar besluit hiertoe dient Ledenraad NPO te melden voor welke bijzondere
gevallen het geldt, de periode waarvoor het geldt en welk specifiek beleidsterrein
het betreft. Onder het begrip periode dient te worden begrepen binnen welke
tijdseenheid het geschil zich heeft voorgedaan en niet de tijd die benodigd is voor
de beslissing.
Bij het Beroepscollege NPO (verder aan te duiden als: het Beroepscollege) staat
beroep open tegen alle uitspraken van de Colleges en het Landelijke College.
Tegen uitspraken van het Beroepscollege staat geen beroep open.
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3.

De benoeming van de leden van de Colleges en de Aanklager geschiedt door Bestuur
NPO voor drie jaar. Aftredenden zijn terstond herbenoembaar.

4.

De benoeming van de leden van het Beroepscollege geschiedt voor drie jaar door
Ledenraad NPO op voordracht van Bestuur NPO, twee of meer afgevaardigden NPO,
één of meer Besturen Afdelingen of op voordracht van een kandidaat zelf. Aftredenden
zijn terstond herbenoembaar.
Na een ononderbroken zittingsduur van negen jaar is een lid van het Beroepscollege
gedurende drie jaar niet benoembaar.

5.

Het lidmaatschap van het tuchtcollege of het college van beroep van het Instituut
Sportrechtspraak dan wel het zijn van arbiter in een arbitragecommissie van het
Instituut Sportrechtspraak, of een College of het Beroepscollege van NPO of de
benoeming van een Aanklager is onverenigbaar met lidmaatschap Bestuur NPO Bestuur
Afdeling, Bestuur sectie, bestuur Platform, Financiële Begeleidings- en
Controlecommissie of Financiële Controlecommissie Afdeling. Leden van de Colleges
van NPO zijn bevoegd ook in een kamer van een ander College zitting te nemen.
Het lidmaatschap van het Beroepscollege NPO is onverenigbaar met het lidmaatschap
van een College van het NPO

6.

Het is de leden van de Colleges en van het Beroepscollege NPO en de Aanklager NPO
niet toegestaan op te treden als raadsman bij zittingen van de Colleges en het
Beroepscollege.

7.

Het tucht- en geschillenrecht op het gebied van doping wordt nader geregeld bij
Reglement NPO

8.

Indien de burgerrechter een uitspraak van het Beroepscollege NPO vernietigt, vindt een
hernieuwde behandeling door het Beroepscollege plaats.
ADMINISTRATIEF VERZUIM

Artikel 37
1.

Voor administratieve verzuimen wordt verwezen naar het Algemeen Tuchtreglement
van het Instituut Sportrechtspraak. Als administratieve verzuimen worden aangemerkt,
de in het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak, opgenomen
verzuimen.

2.

Administratief verzuim, in aanvulling op de verzuimen genoemd in het Algemeen
Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak, wordt nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement NPO.

3.

Ingeval van constatering van een administratief verzuim is het bestuur NPO bevoegd
een bij uitvoeringsbesluit te bepalen bedrag aan administratiekosten in rekening te
brengen.

4.

Indien een administra ef ver uim langer duurt dan
verzuim kan het bedrag worden verhoogd.
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Onverminderd het voorgaande kan het bestuur NPO de zaak aanbrengen bij de
tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak.
5.

Is de zaak bij het Instituut Sportrechtspraak aangebracht dan zijn uitsluitend de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak
bevoegd de zaak te behandelen.
FINANCIELE BEGELEIDINGS- EN CONTROLECOMMISSIE NPO

Artikel 38
1.

De begeleiding van en de controle op het geldelijk beheer en de financiële administratie
van NPO en de onder haar verantwoordelijkheid functionerende commissies of
instellingen, wordt opgedragen aan de Financiële Begeleidings- en Controlecommissie
NPO, verder te noemen: F.B.C.C.

2.

Leden F.B.C.C. worden benoemd door Ledenraad NPO voor de duur van drie jaar.
Aftredenden zijn terstond tweemaal herbenoembaar. Na een ononderbroken
zittingsduur van maximaal negen jaar is een lid F.B.C.C. gedurende drie jaar niet
benoembaar.

3.

Bestuur NPO verschaft aan de F.B.C.C. alle door haar gewenste inlichtingen en vertoont
haar desgewenst de kas en de waarden van NPO en geeft inzage in de boeken en
bescheiden van NPO
ANDERE RECHTSPERSONEN

Artikel 39
1.

Alle andere rechtspersonen dan Basisverenigingen en Afdelingen, waarin Leden NPO
zich verenigen met het doel activiteiten te ontplooien op het gebied van de
postduivenliefhebberij, behoeven de goedkeuring Bestuur NPO of Afdeling. Deze
goedkeuring wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement NPO

2.

Taken en bevoegdheden van genoemde rechtspersonen worden nader geregeld bij
Huishoudelijk Reglement NPO
HUISHOUDELIJK REGLEMENT NPO, KADERREGELGEVING EN
UITVOERINGSREGLEMENTEN

Artikel 40
1.

Ledenraad NPO stelt het Huishoudelijk Reglement NPO vast.

2.

Ledenraad NPO stelt de kaderregelgeving vast die op alle gebieden van de duivensport
van belang is.

3.

De in lid 2 van dit artikel genoemde kaderregelgeving en de uitvoerings-reglementen
van deze Statuten zijn bindend voor alle in artikel 5 van deze Statuten genoemde Leden
NPO
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4.

De door het Instituut Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van
toepassing verklaarde reglementen kunnen alleen worden gewijzigd door het bestuur
van het Instituut Sportrechtspraak.

5.

Het bestuur NPO publiceert elk door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing
verklaard of nadien gewijzigd reglement.
WIJZIGING STATUTEN

Artikel 41
1.

Wijziging van deze Statuten kan slechts worden behandeld in een Ledenraad NPO,
waartoe tenminste veertien dagen tevoren is opgeroepen en waarbij in de oproeping is
medegedeeld, dat wijziging van de Statuten wordt voorgesteld.

2.

Zij die de oproeping tot de ledenraad NPO ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste veertien dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de ledenraadvergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift van het voorstel toegezonden aan de ledenraadleden,
de secties, beide platformen en de afdelingen.

2.

Het voorstel tot wijziging wordt woordelijk bij de agenda gevoegd.

3.

Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Ledenraad NPO
alle afgevaardigden NPO aanwezig zijn, dan wel via reserveafgevaardigden NPO
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen wordt
aangenomen.

3.

Een besluit tot wijziging Statuten kan slechts genomen worden met twee/derde
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de afgevaardigden NPO blijkens de presentielijst aanwezig is, dan wel
vertegenwoordigd door reserveafgevaardigden NPO.

5.

Wijziging van artikel 3 lid 2 van deze Statuten kan slechts geschieden door een besluit,
dat met algemene stemmen genomen wordt in een Ledenraad NPO, waarin alle
afgevaardigden NPO aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd door
reserveafgevaardigden NPO.

4.

Wijziging Statuten treedt in werking, zodra de wijziging notarieel is verleden.

5.

Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur NPO bevoegd, dat
bevoegd is de NPO te vertegenwoordigen.

6.

De leden van het bestuur NPO zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister.
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ONTBINDING
Artikel 42
1.

Onder ontbinding wordt verstaan het opheffen van NPO

2.

Alleen een speciale daartoe bijeen geroepen Ledenraad NPO kan besluiten tot
ontbinden van NPO, waarbij het bepaalde in artikel 37 van deze Statuten van
overeenkomstige toepassing is en behoudens het bepaalde in de wet.

3.

Ontbinding kan niet plaatsvinden, zolang tien of meer afgevaardigden NPO de
instandhouding van NPO wensen.

4.

a.
b.

Ledenraad NPO beslist welke bestemming zal worden gegeven aan het na de
liquidatie resterende vermogen en de bezittingen.
Indien sedert het besluit tot ontbinding een jaar is verstreken zonder dat Ledenraad
NPO terzake van dit vermogen en deze bezittingen een besluit heeft genomen,
vervalt het voordelig saldo, naar rato van het aantal Basisleden per één maart
laatstleden, aan de Leden Afdelingen van NPO.
SLOTARTIKEL

Artikel 43
In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze Statuten, Reglementen NPO of de wet, beslist
Bestuur NPO.
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