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Definitieve agenda NPO Ledenraad zaterdag 28 november 2020 

 

Digitale vergadering  

Aanvang: 10.00 UUR 

       

1. Opening door de voorzitter 

      

2. Overzicht aangemelde afgevaardigden voor deze digitale Ledenraad   

     

3. Notulen vorige Ledenraad redactioneel of naar aanleiding van (bijlage 3) 

     

4. Terugblik seizoen 2020      Toelichting ter vergadering 

 

5. Hitteprotocol (bijlage 5)     Toelichting ter vergadering 

  

6. Voorstel Afdeling 10 “Duif gevonden” (bijlage 6)   

Het NPO Bestuur neemt het voorstel over 

 

7. Voorstellen Afdeling 3; splijtleden en buitenlandse lossingen 

                                                                                                     

a. Voorstel splijtleden kosten (bijlage 7a)                                                          Stempunt 7a 

Het NPO Bestuur neemt dit deel van het voorstel over. Het NPO neemt 

het  verduidelijken van artikel 13.1.b van het HR over evenals als het stellen van  

een maximum wat betreft de in rekening te brengen vergoeding. Het voorstel  

van het NPO Bestuur is om HR artikel 13.1.c toe te voegen als volgt: 

              HR artikel 13.1.c 
Indien een basislid conform deze regel wordt opgenomen in de uitslag van een samenspel, 

waar hij geen lid is dan mogen kosten in rekening worden gebracht. Het betreft hier 

uitsluitend de rekenkosten, met als maximum de kosten per duif die binnen het samenspel in 

rekening worden gebracht, als mede de kosten van een uitslag mits deze niet digitaal wordt 

verstrekt. 

b. Voorstel om splijtleden eventueel uit te sluiten van kampioenschappen.  Stempunt 7b  

 Indien een basislid conform deze regel wordt opgenomen in de uitslag van een 

 Samenspel, waar hij geen lid is van een van de bij dit Samenspel aangesloten 

 verenigingen, dan bepaalt het Samenspel waar hij in de uitslag wordt opgenomen 

 of splijtleden recht hebben op rangschikking in kampioenschappen, deelname op 

 feestavonden en speciale prijzen binnen dat Samenspel. 

 



Het NPO Bestuur wijst het voorstel af om splijtleden uit te sluiten van kampioenschappen. 

Conform HR artikel 13.1.b worden leden opgenomen in de uitslag van het Samenspel waar ze 

wat hun coördinaat betreft thuishoren. Ze vervolgens niet opnemen in kampioenschappen 

etc. acht het NPO bestuur ongewenst.  

 

c. Voorstel buitenlandse lossingen (bijlage 7c)  

Het NPO Bestuur neemt dit voorstel over. Reglementair vastleggen vindt het NPO 

Bestuur niet nodig. 

 

8. IWB (bijlage 8)       Toelichting ter vergadering 

 

9. Nationaal Vliegprogramma 2021 (bijlage 9)     Stempunt 9 

 9a Voorstellen Afdeling 8 (bijlage 9.a) 

1. Sectorvluchten op de Midfond             Stempunt 9a.1 

  Afdeling 8 stelt voor om geen sector midfond vluchten te houden. Het NPO bestuur is 

tegen dit voorstel  en handhaaft in haar advies de twee geplande Midfond sector 

vluchten. Het NPO bestuur wil de vitesse-midfond spelers ook een tweetal vluchten 

bieden met nationale uitstraling. Ervaring uit het verloop van de vluchten zal leren of 

de sector indelingen voor deze vluchten eventueel aangepast zal moeten worden. 

 

2. Terugbrengen van de minimale afstand van E29.  

  De afdelingen zijn prima in staat om, rekening houdend met vervoer, een logische 

afstand opbouw en de afspraken waaraan de verschillende categorieën moeten 

voldoen, aansprekende beschikbare losplaatsen te kiezen. Het NPO bestuur heeft met 

bovenstaande rekening gehouden bij het opstellen van het definitieve nationaal 

vliegprogramma 2021. Afstanden in het nationaal vliegprogramma zijn indicatief. 

 

3. Laat de 6e Marathon vlucht aan de afdelingen over 

  Dat is nu al het geval. A21 is optioneel en aan de afdelingen om in sectorverband in te 

vullen. 

 

4. De eerste 3 jonge duiven vluchten J27, J28 en J29 niet op te nemen in het Nationaal 

vliegprogramma en deze vluchten eventueel door de afdelingen te laten  

programmeren als training vluchten.         

 Stempunt 9a.4 

  Het NPO Bestuur is tegen dit voorstel. Deze vluchten zijn een jaar geleden bewust op 

deze wijze geprogrammeerd om de jonge duiven een optimaal leerprogramma te 

bieden. Door ze te handhaven als wedvlucht wordt deelname gestimuleerd.  

 

9b Voorstellen Afdeling 9 (bijlage 9b punten 1 en 2) 

  1. Het inlassen van een extra Vitesse vlucht            Stempunt 9b.1 

       Het NPO Bestuur is tegen dit voorstel. Het zou betekenen dat er een extra vlucht 

       bijkomt en dat het oude duiven programma 1 week langer doorloopt.  

   



  2. Het loslaten van de afstanden waarop gevlogen wordt. 

       Het NPO Bestuur steunt dit voorstel. Zie ook voorstel afdeling 8 onder agenda 

       punt 9a.2  

 

    3. Het vliegprogramma voor een periode van 3 of 5 jaar vastleggen 

       Het NPO Bestuur is voor dit voorstel, echter zou het willen laten ingaan bij het 

       vliegprogramma 2022. Door Covid hebben we dit najaar niet of slechts beperkt 

       kunnen vergaderen. Hopelijk kunnen we in het najaar van 2021 wel een bredere 

       dialoog voeren over het gewenste nationale vliegprogramma en dat vervolgens  

       voor 3 of 5 jaar vastzetten. Afdeling 9 is akkoord met deze aanpak. 

 

 9c Voorstellen Afdeling 3 (bijlage 9c en bijlage 9c.5) 

 

 1. Omwisselen vitesse en midfondvluchten    Stempunt 9c.1 

 Op de NPO Ledenraad wordt het nationaal vliegprogramma vastgesteld. Nationale 

 vluchten moeten door alle aangesloten afdelingen op het afdelingsprogramma 

 worden opgenomen. Ten aanzien van de vitesse- en midfondvluchten mogen 

 afdelingen het weekend waarin de vlucht op het nationale programma opgenomen 

 staat voor maximaal 2 weekenden verwisselen op het eigen afdelingsprogramma. 

 Het aantal vitesse- en midfondvluchten dient ongewijzigd te blijven. 

 

Het NPO Bestuur is tegen dit voorstel. Het NPO Bestuur voorziet bij het 

aannemen van dit voorstel variatie ontstaan in het nationaal vliegprogramma op 

de vitesse en midfond. Om iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden 

houdt het NPO Bestuur vast aan het nationaal vliegprogramma zoals 

gepubliceerd.  

 

2. Op de Dagfond 5 vluchten plus een reserve vlucht  Stempunt 9c.2  

Het NPO Bestuur is tegen dit voorstel. Het Nationaal vliegprogramma is in januari 

2020 tot stand gekomen na intensief overleg. Op dat vliegprogramma staan 6 

dagfondvluchten waarvan de laatste vlucht geprogrammeerd kan worden door 

de afdelingen bij voorkeur in Sector verband. 

 

3. Voorstel Marathon  

Afdeling 3 stelt voor maximaal 5 vluchten op te nemen plus een reserve vlucht. 

Dat is ook de feitelijke situatie. Er staan 5 Marathon vluchten op het nationaal 

programma plus een vlucht (A21) die door de afdelingen optioneel kan worden 

geprogrammeerd.  

 

4. Jonge duiven  

Dit voorstel is identiek aan het voorstel 9a.4 van afdeling 8.  

  



5. Oude duiven toestaan op jonge duiven vluchten                Stempunt 9c.5  

Afdeling 3 stelt voor om oude duiven toe te staan op jonge duiven vluchten. De 

uitslagen van de oude duiven op deze vluchten tellen voor geen enkele 

competitie.  

Het NPO Bestuur is tegen dit voorstel. Het toestaan van oude duiven op vluchten 

voor jonge duiven kan concoursen beïnvloeden aangezien niet alle afdelingen dit 

zullen of kunnen overnemen.  

 

10. Nieuwe opzet Nationale concoursen (bijlage 10)    Stempunt 10 

 10.a Voorstel Afdeling 9 (bijlage 9b punt 3) 

  Nieuwe Sector indeling       

  Afdeling 9 stelt een nieuwe sector indeling voor waarbij Nederland wordt verdeeld in 

  3 sectoren. Sector 1 zou dan bestaan uit de afdelingen 1, 2, 3 en 4. Sector 2 uit de 

  afdelingen 5, 6 en 7 en sector 3 zou bestaan uit de afdelingen 8,9,10 en 11. Verder  

   zou Sector 1 en 3 zich opsplitsen op de midfond, dagfond en jong conform het voorstel 

  van afdeling 9.  

   

  Het NPO Bestuur vindt dit een vergaand voorstel met grote consequenties voor de 

  sector indeling van Nederland. Bij haar besluit om de Ledenraad digitaal te houden 

  heeft het NPO Bestuur aangegeven dat een aantal onderwerpen, welke naar het 

  oordeel van het NPO Bestuur een brede discussie verdienen, zullen worden  

  doorgeschoven  naar de voorjaar Ledenraad 2021. Dit voorstel valt volgens het NPO 

  Bestuur ook in deze categorie. Het NPO Bestuur stelt voor de komende tijd met de 

  afdelingen welke dit direct raakt in overleg te gaan en dit voorstel aan te houden tot 

  de voorjaar Ledenraad van 2021. Afdeling 9 heeft aangegeven hiermee in te  

  stemmen.   

 

 10.b Voorstel Afdeling 3 (bijlage 10.b) 

  Indeling sector 1       Stempunt 10b 

  Afdeling 3 stelt voor sector 1 voor de niet marathonvluchten te splitsen in 1a  

  (afdelingen 1 en 2) en 1b (afdelingen 3 en 4). De afdelingen van sector 1 ( 1, 2, 3 en 4) 

  steunen allen dit voorstel. Het NPO bestuur steunt dit voorstel eveneens. 

   

11. Korte pauze  

         

12. Kampioenschappen en eerlijk spel  (bijlage 12)   

a. Reactie Afdeling 10 (bijlage 12a) 

b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29 (bijlage 12b) 

c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29  (bijlage 12c) 

Dit agenda punt wordt niet behandeld en doorgeschoven naar de voorjaars Ledenraad 

2021. 

  



13. Losplaatsen beleid (bijlage 13)       Stempunt 13 

 13a Voorstellen Afdeling 9 ter voorkomen van kruislossingen (bijlage 9b punt 4) 

 Afdeling 9 doet diverse voorstellen ter voorkomen van kruislossingen. Het NPO Bestuur steunt 

 deze voorstellen en zal deze meenemen bij het implementeren van het losplaatsen beleid.  

        

14. Verkiezing NPO Bestuur (bijlage 14) 

Aangezien er geen tegen kandidaten zijn en het geen functies in het dagelijks bestuur betreft 

worden de kandidaten Annette Espeldoorn-Dokter, Menko Rittersma en Peter Pennekamp ter 

vergadering bij acclamatie benoemd conform NPO statuten art 24 lid 4. Het NPO Bestuur is 

verheugd over het toetreden van Annette, Menko en Peter tot het NPO Bestuur en wenst ze 

veel succes. 

      

15. Pilot elektronisch stemmen Secties (bijlage 15)    Stempunt 15 

 

16. Beleidsplan NPO (bijlage 16)     Toelichting ter vergadering

  

17. Bestuursmodel NPO (bijlage 17) 

Gelet de bestuurlijke situatie van de Secties wordt dit agenda punt nu niet behandeld en 

doorgeschoven naar de voorjaars Ledenraad 2021.  

 

18. Verwachting 2020 en begroting 2021  

18a Resultaat eerste 9 maanden en verwachting 2020 (bijlage 18a) 

18b Begroting 2021 (bijlage 18b)           Stempunt 18.b 

18c Verklaring FBCC (bijlage 18c) 

  

19. ECS update  (bijlage 19)     Toelichting ter vergadering 

 

20. Voorstel afdeling 9 tot het afschaffen van hoklijsten en eigendomsbewijzen (bijlage 9b 

punt 5) 

Het NPO Bestuur steunt dit voorstel (nog) niet. In de recente notitie over de NPO Cloud wordt 

uitvoerig ingegaan op het belang van een sluitende eigendoms- en enting administratie. Het 

NPO Bestuur wil eerst de gevolgen van het invoeren van de NPO Cloud in beeld hebben voor 

het overschrijven van duiven, alvorens over te gaan tot het eventueel afschaffen van 

hoklijsten en of eigendomsbewijzen. Het eventueel afschaffen van eigendomsbewijzen heeft 

mogelijk ook consequenties voor duiven die verkocht worden naar het buitenland of gestolen 

worden. Op dit moment is ook nog niet duidelijk in hoeverre een hoklijst een rol speelt bij een 

dopingcontrole. Al deze zaken wil het NPO Bestuur eerst duidelijk in beeld hebben alvorens 

eventueel over te gaan tot het afschaffen van hoklijsten en of eigendomsbewijzen. In overleg 

met Afdeling 9 is besloten dit punt door te schuiven naar de voorjaar Ledenraad 2021. 

   

21. Behandeling aanvullende vragen welke ter vergadering zijn binnengekomen.  

        

22. Sluiting           


