Bijlage bij agendapunt 8 ALV. NPO vergaderpunten die ter stemming liggen.
Noot: voor de herkenbaarheid en relatie met de door de NPO gepubliceerde
stukken, wordt de nummering van de NPO agenda hieronder aangehouden
met daarbij het preadvies afdelingsbestuur.
In de stemming geeft u aan of u voor of tegen ons preadvies bent.
9. Nationaal vliegprogramma
Preadvies tegen in huidige vorm. Bestuur afdeling heeft wijzigingsvoorstellen ingediend.
9.a. Voorstellen afdeling 8
9.a.1. Geen sectorvluchten op de midfond. Preadvies: voor
9.a.2. dagfond: minimale afstand 2e dagfondvlucht van 650 km voor de sector terugbrengen.
Preadvies: voor.
9.a.3. Marathon: 5 in nationaal programma. Eventueel 6e vlucht overlaten aan de afdelingen.
Preadvies: voor.
9.a.4. Jong: eerste 3 vluchten die nergens voor tellen overlaten aan de afdeling en niet in nationaal
programma. Preadvies: voor.
9.b. voorstellen afdeling 9.
9.b.1.a. Vitesse: extra 5e vitesse vlucht. Preadvies: tegen. Uitbreiding van vliegprogramma
9.b.1.b. Minimale afstanden niet vastleggen in nationaal vliegprogramma. Preadvies: voor
9.b.2. Nationaal vliegprogramma voor 5 of 3 jaar vaststellen. Preadvies voor 3 jaar.
9.b.3. Voorstel nieuwe sectorindeling w.o. 8 en 9 samen zonder afd. 7. Preadvies: tegen
9.b.4.a Kruislossingen: maximaal 2 lossingen per losplaats. Preadvies: Tegen
9.b.4.b. Een afdeling mag maximaal gebruik maken van 2 losplaatsen. Preadvies: Tegen
9.b.4.c. Gebruik losplaatsen coordineren door NPO. Geen wijzigingen in het seizoen, mits
calamiteiten. Preadvies: voor
9.b.5.a. Afschaffen hok- en entlijsten. Preadvies: Voor
9.b.5.b. Overschrijven eigendomsbewijzen promoten en mogelijkheid door een
verenigingsfunctionaris te laten uitvoeren. Preadvies: voor
9.c. voorstellen afdeling Oost Brabant.
9.c.1. Voor vitesse en midfond alleen periode en minimum aantal vluchten vaststellen in nationaal
vliegprogramma. Preadvies: Tegen. Geeft weer ongelijkheid tussen de afdelingen.
9.c.2. Dagfond: 5 dag fondvluchten programmeren in nationaal vliegprogramma en 1 reserve voor als
er een vlucht uitvalt. Preadvies: voor.
9.c.3. Marathon: Op het nationaal vliegprogramma 5 vluchten die voor heel Nederland gelden met 1
reserve vlucht. Preadvies: Voor.
9.c.4. Jonge duiven: Vluchten 80-140 als trainingsvluchten, maar wedvlucht bij een vereniging mag.
Eerste prijsvlucht minimaal 150 km. Preadvies: wij zijn voor mits de minimale afstand voor een
prijsvlucht niet hoger wordt dan 100 km. Anders tegen.
10. Opzet nationale concoursen. Preadvies: wij zijn voor in de veronderstelling dat de sectorale
midfondvluchten geschrapt worden.
12. Kampioenschappen en eerlijk spel. Preadvies: aan de vergadering.
12.a. Kritische opmerkingen afdeling 10 . t.a.v. puntentelling en ondergrens aantal duiven.
Preadvies: wij kunnen ons vinden in de kritiek.

13. Losplaatsen beleid. Preadvies: Voor.
14. Verkiezing NPO bestuur. Preadvies: akkoord met de kandidaten.
15. Pilot elektronisch stemmen secties. Preadvies: Voor, mits de secties nieuw leven kan worden
ingeblazen. Zoals u weet zijn deze behalve de marathon afgetreden.
17. Bestuursmodel NPO. Preadvies: Voor.

