Welke stappen zetten we?
We doen het met elkaar.
Als NPO- bestuur kunnen we het niet alleen.
Weliswaar heeft de AV de eerste besluiten
genomen (op 17 oktober 2009 het startdocument vastgesteld), maar toch zullen we dit
traject met elkaar moeten doen.
Samen uit… samen thuis.
Samen met u, de liefhebber, gaan we de veranderingen realiseren.
o
o

o

Op 13 maart 2010 besluit de AV over het
basisdocument
Eind mei/begin juni 2010 verschijnt het
einddocument.
Dit einddocument is feitelijk de start van
de “Vlucht naar de toekomst”.
Daarin staan de visie en de uitgangspunten.
Daarin kun je lezen hoe de NPO er uit
gaat zien.
Het document de “Vlucht naar de toekomst” is het principebesluit.
Daarna begint de uitwerking.
Er komen werkgroepen om die uitgangspunten verder uit te werken. De hele uitwerking doen we stap voor stap. Want tijdens de verbouwing blijft de winkel open.
We kunnen niet alles in één keer. Keulen
en Aken zijn ook niet op 1 dag gebouwd!
Wel streven we ernaar om uiterlijk 31
december 2012 met de hele organisatieverandering klaar te zijn.

Waar doen we het allemaal voor?
We doen het voor U!

De NPO
...is in beweging
...gaat veranderen
...kiest voor de vlucht naar de toekomst
...gaat op weg naar een moderne
sportorganisatie
...speelt in op de behoeften van de leden
...is klaar voor de toekomst
...een sportorganisatie waar je bij
wilt horen!

DE NPO?
DAT BENT U!
DOE MEE!
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De NPO is aan het veranderen.
De NPO is in beweging.
De NPO is de duivensportbeweging in Nederland
en dat willen we graag zo houden.
Het plezier in onze sport moet terug!
De sport centraal:
o Op weg naar een moderne sportorganisatie.
Een sportorganisatie waarin het leuk is om
mee te doen!
o We gaan de competitie c.q. inkorfprogramma’s zo inrichten dat een ieder het spel kan
spelen dat hij/zij wil. De sport uitoefenen
naar de behoefte van de leden.
o Daarom kent de NPO de volgende disciplines:
- vitesse (de sprint)
- midfond (middenafstand)
- dagfond (lange afstand)
- marathon ochtendlossing
- marathon middaglossing
- jonge duiven
o De basis voor het kampioenschap is een
nationaal (landelijk) uniforme uitslag per
vlucht.
o We sturen niet meer op een generaal kampioenschap.
o We werken in het vervolg met een bindend
nationaal vliegprogramma.
o Het kampioenschapstelsel is voor heel
Nederland en per speldiscipline gelijk.
We hanteren dezelfde definities.
o We zorgen ervoor dat het spel eerlijk gespeeld wordt. De zuiverheid van het spel.

Meer weten over de inrichting van onze sport?
Kijk dan op onze website: www.npo.nl
Kies de button: Vlucht naar de toekomst!

Lees ook de weblog van onze voorzitter
Albert de Jong:
Hij schrijft daarin o.a.: “Ik zeg het nog maar
een keer, in het nu uitgebrachte document
is de “wat-vraag” beantwoord. Niet meer
en niet minder. In het volgende document
volgt een stuk uitwerking en gaan we echt
zien hoe de duivenwereld eruit gaat zien!
In de publicaties wordt met regelmaat het
woord nationaal gebruikt. Dit houdt in;
allemaal ongeveer dezelfde afstanden per
discipline, dezelfde opbouw van de uitslag
en dezelfde criteria voor kampioenschappen
en dergelijke.”

Veranderingen:
De sport centraal. Het gaat om de sport, de
rest is daaraan ondersteunend.
De organisatie (vereniging en werkorga
nisatie, inclusief de zeggenschapstructuur),
de financiën, het vervoer, de communicatie,
de verkeersleiding, of welk onderwerp
dan ook dienen allemaal ten dienste van
de sport te staan. Al deze onderwerpen
gaan we de komende tijd verder uitwerken
en veranderen met als doel een moderne
sportorganisatie te realiseren.

Het plezier van de liefhebber staat
voorop.
De gezinsvriendelijkheid komt terug.
We gaan voor een beter imago van
onze sport.
We nemen de behoefte van de leden
als basis.
Zo gaan we de organisatie inrichten.

