
Soest, 20 november 2019 

 

Geacht NPO-bestuur, 

 

Afgelopen week hebben we als gezamenlijke afdelingen een overleg gehad over diverse zaken 
die ons bezighouden in de duivensport op dit moment. Een van deze zaken is het opnieuw te laat 
binnenkomen van de stukken voor de Ledenraad van 21 december a.s. Dit terwijl we na onze 
vergadering van 4 juni jl. duidelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdspad.  

Deze afspraken zijn door een van de afdelingen op 8 september nog een keer per mail bevestigd 
met daarin ook de opmerking dat wanneer alle stukken niet op tijd binnen zouden zijn, deze 
onderwerpen niet zouden worden behandeld in de vergadering van 21 december. Aangezien we 
helemaal nog geen stukken hebben gezien, hebben we tijdens het overleg met de afdelingen 
unaniem besloten dat de ledenraad op 21 december geen doorgang kan vinden, omdat onze 
ledenraadplegingen die gepland waren op het overeengekomen tijdspad niet meer op een 
aanvaardbare wijze kunnen plaatsvinden. Deze raadplegingen achten wij van groot belang om 
eindelijk te kunnen komen tot breed gedragen besluiten. Wij verzoeken dan ook de Ledenraad te 
verplaatsen naar medio januari 2020 en ervoor zorg te dragen dat de stukken voor deze 
Ledenraad uiterlijk 1 december 2019 bij de afdelingen binnen zijn. 

Ook zijn er tijdens dit overleg vragen gerezen over diverse zaken waar die voor ons als 
afdelingsbestuurders zeer onduidelijk zijn. Deze vraagtekens leiden tot grote twijfel bij ons en 
bij onze achterban of de NPO wel als professionele organisatie fungeert. We verzoeken het NPO-
bestuur dan ook binnen 2 weken met de afdelingsbesturen aan tafel te gaan om duidelijkheid te 
verschaffen over een breed scala aan onderwerpen waar we ons zorgen over maken. Het is geen 
optie om deze vergadering te houden tijdens de Nationale dagen, aangezien er dan afdelingen 
verhinderd zijn. Tijdens dit overleg zullen we direct een nieuwe datum vaststellen voor de 
ledenraad. 

Graag horen we uiterlijk 27 november welke data voor het NPO bestuur schikken. We zullen dit 
dan zo snel mogelijk als afdelingen onderling afstemmen. 

Hoogachtend, 

De afdelingsbesturen van de NPO  

 

 


