Wat is er gezegd tijdens het ‘rondje land’
In het kader van het project Vlucht naar de toekomst heeft het bestuur NPO vier bijeenkomsten gehouden om met de
leden in gesprek te raken over de noodzakelijke veranderingen binnen de NPO en de duivensport.
De vier bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op:
- 23 november in Bergen op Zoom
- 24 november in Eindhoven
- 30 november in De Bilt
- 1 december in Zwolle.
In totaal hebben zo'n 220 leden van de NPO de bijeenkomsten bezocht.
Inleiding door Albert de Jong
De avonden begonnen allemaal met dezelfde inleiding door NPO-voorzitter Albert de Jong. Hier de tekst:
'Waarom doen we dit?
Vragen die we ons als bestuur gesteld hebben:
Hebben we onze sport wel goed georganiseerd of wandelen we nog op wegen die al lang niet meer van deze tijd zijn en
lopen we daarom misschien vast?
Hebben we wel voldoende oog waarover het feitelijk moet gaan en gunnen we ieder wel in voldoende mate zijn eigen
spel?
Met andere woorden; is onze organisatie wel zo ingericht dat het spel met de duiven voor de leden echt centraal staat
en dat alles wat daar om heen speelt dienstbaar is aan de duivensporter en zijn of haar duiven?
Willen we onze sport door kunnen zetten dan zullen wij zorg moeten dragen dat er ook toekomst is voor onze sport. En
als ik zeg WIJ dan is dat niet het bestuur NPO, maar dan bedoel ik al onze leden. We zullen samen de weg naar de
toekomst moeten vinden waarbij onderling respect centraal moet staan en we dus oog moeten hebben voor anderen.
In het huis van de duivensport zijn namelijk grote verschillen,
er zijn amateurs en beroepscoaches en amateurs die zich graag met beroeps willen meten of juist niet.
Er zijn duivenhouders met veel en houders met weinig duiven, zoals er ook duivenhouders zijn met veel en weinig tijd.
Ook zijn er duivenhouders met veel geld en weinig geld, met mooie en met eenvoudige accommodaties.
Het is de kunst om allen de discipline te gunnen die men deze graag wil bedrijven terwijl we de ongelijkheden zo goed
als mogelijk met elkaar in evenwicht brengen maar wel met respect voor de manier waarop iedereen de duivensport
wil bedrijven.
Wij zullen het dus met zijn allen moeten doen en niet alleen het bestuur en de kiesmannen.In oktober heeft de
algemene vergadering NPO het zogenaamde startdocument vastgesteld. Daarin lag nadrukkelijk de volgende vraag
voor:
'ALS WE VANDAAG MET DE DUIVENSPORT ZOUDEN BEGINNEN, ZOUDEN WE HET DAN OP EEN ZELFDE
MANIER DOEN ZOALS WE HET NU GEORGANISEERD HEBBEN?'

Een startdocument dat vastgesteld is, is niet een beleidsnota van het bestuur maar simpel en alleen een spoorboekje
waarin is vastgelegd dat we als duivenbeweging ons in deze periode. opmaken voor echte veranderingen in onze sport.
De filosofie daarbij is: Samen uit, samen thuis!
In het startdocument is vastgelegd: Dat het roer om moet! De vraag is op tafel ligt noemde ik al maar ik noem hem
nog een keer: Als we vandaag met onze sport zouden beginnen zouden we het dan op eenzelfde manier organiseren als
we het nu gedaan hebben?
Die vraag gaan we toetsen en verdiepen.
Dat doen we Duivenbeweging breed.
Dat gaan we dat opschrijven in een basisdocument. Een document waarin we de veranderingen gaan benoemen.
Benoemen, Wat we willen aanpakken en Wat we willen vernieuwen!
Dit proces moet gedragen worden breed in onze organisatie. De leden hebben dan ook een eigen verantwoordelijkheid
om daar op welke manier dan ook aan bij te dragen. Dat kan zijn door op vanavond hier uw mening te ventileren.
Met dat basisdocument, met die lijst van veranderingen en vernieuwingen in de hand gaan we kijken hoe we het
concreet gaan invullen en kunnen doorvoeren.
Daarmee zetten we de lijn naar de toekomst uit. Die toekomst schrijven we dan op in een einddocument. Een
einddocument, wat dan als voorstel voor verandering en vernieuwing, naar de algemene ledenvergadering gaat. Dan
ook zijn we terug waar we begonnen zijn met het startdocument.
Het motto was en is: samen uit samen thuis.
Voor de toekomst, moet het roer om!
Met als devies :Samen uit. Samen thuis!'
Na deze inleiding was het woord aan de andere aanwezigen.
Het algemene beeld dat uit de vier bijeenkomsten komt is dat er een grote mate van ondersteuning is voor de huidige
aanpak van bestuur NPO. Velen onderkennen de noodzaak van verandering en ondersteunen de behoefte daaraan.
Tijdens alle bijeenkomsten werd nadrukkelijk aangegeven dat het plezier in de duivensport voorop moet staan. De
aanwezigen stemden in met het uitgangspunt dat sport en spel centraal moet staan bij de inrichting van de
duivensport.
Tijdens de bijeenkomsten zijn per onderwerp punten genoteerd die door de leden genoemd werden. Hieronder een
opsomming van deze punten. Het geeft op dit moment aan wat er onder de deelnemers aan de bijeenkomsten leeft en
waar de discussies vooral om hebben gedraaid.
Sport en spel












De sport is uit elkaar gegroeid, profs en amateurs. In andere sporten wordt ook in klassen gespeeld: waarom
niet in de duivensport? Is op te lossen. Profs en amateurs gaan scheiden.
Geef de profs een licentie en laat ze daarvoor betalen.
Het spel moet aansluiten op het specialisme, bijvoorbeeld minimaal 12 midfondvluchten, dus de mogelijkheden
verruimen om specialisme te kunnen spelen
Waarom niet meer vrijheid om te bepalen waar ik speel?
Het spel in de vereniging moet centraal staan.
Eén speeldag per weekend en in de vakantieperiode een weekend zonder vluchten
Hoe duivensport in de vakantie organiseren?
Vluchtprogramma's voor fondvliegers zijn niet in overeenstemming met enquête.
Erg belangrijk dat er een nationaal vliegprogramma komt waarin vastgelegd: begin- en einddatum programma,































aantal vluchten
Nadeel opheffen dat alle vluchten zijn afgesteld op meerdaagse fondprogramma
Niet te korte afstanden programmeren voor meerdaagse fondvluchten, let ook op de olympiadenormen
Meer aandacht voor vitesse en midfond; is de basis voor de sport
Voor vitesse en midfond is er nu geen vrije keuze.
Vitesse/midfond: 6 vluchten
Alle duiven melden op een eendaagse fondvlucht is niet te doen
Geen moeilijk uit te leggen kampioenschappen
Kampioenschappen standaardiseren
Invliegduiven geven competitievervalsing
Bij nationaal kampioenschap moet er keuze zijn uit alle NPO-vluchten
Internationaal inkorven moet goed worden geregeld
Centrumleiders moeten ontlast worden. Ze moeten nu teveel zaken doen zoals meldingen. Met de huidige stand
van automatisering moet dat anders kunnen
Spelvreugde begint bij eerlijke competities. Dus evenveel vluchten, ook normen stellen voor commerciële
competities
Disciplines worden ondergesneeuwd. We moeten afdelingen maken in snelheid en fond. We liggen met de
snelheid nu weken stil. De snelheid moet minstens 6 tot 7 vluchten krijgen.
Spelvreugde vergroten door in verschillende klassen te vliegen.
Organiseer meerdere africhtingen voor jonge duiven
Geef oude duiven mee met jonge duiven. Het opleiden van jonge duiven is heel belangrijk.
Vereenvoudig de procedures bij inkorven. De NIC's moeten capabel zijn, ze moeten wel alle systemen kunnen
ontvangen.
Ook duivensport voor de kleine beurs ( klokje/gummiringen)
De kleine liefhebber moet zijn spel kunnen spelen.
Fasering van wedvluchten is een punt: om de 3 weken een vlucht.
Afdeling 7 niet opzadelen met meerdaagse fondvluchten
Hoeveel duiven gelden er voor het kampioenschap
Op één dag twee vluchten inkorven is teveel.
Inkorfcentra beperken: fraudebeheersing en beter controle en kwaliteit.

Vervoer, lossingen, vluchtleiding






















Kruislossingen ontmoedigen vele liefhebbers, geen groepslossingen meer of beperken
Meer gezamenlijke lossingen: geeft betere spreiding
Eén vlieglijn voor heel Nederland voorkomt kruislossingen; hart afdeling naar St. Vincent is de vlieglijn;
afdelingen komen elkaar dan vanzelf "tegen"
Meldingen na neutralisatie van in neutralisatietijd geklokte duiven is gevaarlijk
Meer centralisatie in het vervoer
Uniformering kan kostenverlagend werken
Goodwill kweken voor het verkrijgen van losplaatsen
Meer aandacht voor communicatie over internationale lossingen in Nederland
Toestemming voor lossingen centraal leggen
Vervoer is volgend en niet leidend
Ongelijkheden bij lossingen komen niet tot uiting in kampioenschappen
Er moet een nationale lossingcommissie komen
Vluchtleiding centraal regelen. Is hard nodig. Onze centrale organisatie moet tanden krijgen. De NPO moet de
losplaatsen aanwijzen.
Moeten we bij het lossen van jonge duiven geen zwaardere eisen stellen
Een continue registratie van verliescijfers om lossingen te verbeteren
Vluchtleiding en lossing in één hand houden. Warmte zou geen invloed hebben op de vluchten.
Wij moeten de sport betaalbaar houden en daarom geen dubbelvluchten
De kostprijs per regio is verschillend. Hoe kan dat.
Meer coördinatie tussen buitenlandse en Nederlandse lossingen.

Structuur/organisatie




In beginsel is de structuur van de postduivensport goed en die moeten we niet loslaten (één iemand uit
Zeeland).
Niet bekrompen denken, misschien hebben we helemaal geen afdelingen nodig.






























De beslissingen worden nu genomen door iedereen, maar de zeggenschap zou bij de disciplines moeten liggen.
Er praten nu te veel mensen mee over disciplines die ze zelf niet beoefenen.
Gezelligheid moet de basis zijn in de vereniging; 1:3 prijssysteem moet voor iedereen een plaats in de uitslag
kunnen opleveren.
Weinig vertrouwen in veranderingen als de huidige bestuurslagenstructuur gehandhaafd blijft.
Is onze organisatie wel in staat adviezen vanuit de leden te kunnen uitvoeren? De verenigingen komen nooit
aan bod in het huidige systeem. Als wij het systeem niet veranderen, dan verandert er niets. Leden en
verenigingen moeten erbij betrokken worden. De organisatie moet op de schop.
Macht van de afdelingen is te groot
Oprekken unieke werkgebieden
De unieke werkgebieden zouden een eigen vlieglijn krijgen. Daar is niets van terecht gekomen.
Te veel verenigingen die op één of meer personen steunen
Andere methode van besluitvorming waarbij het basislid meer invloed heeft op besluiten die behoren bij de
eigen discipline
Weinig invloed op stemgedrag van kiesmannen
Meer vrijheden voor lidmaatschap binnen gebieden
Om voor zaken te stemmen dienen zowel de snelheid- als fondmensen een licentie te krijgen.
Spelvreugde los zien van afdelingen en aan andere geografische eenheden gaan denken
Kiesmannen mogen geen vrij mandaat hebben.
In zijn algemeenheid meer rechtstreeks stemrecht geven.
De afdelingen moeten zones worden.
De structuur van de organisatie bespreken. Daar zit het op vast.
De liefhebber zit niet in de AV.
Krijgen amper een bestuur bij elkaar voor basisvereniging
Kiesmannen overleggen niet met de liefhebber.
Het afdelingsbestuur luistert niet.
Werkdruk in de vereniging is te groot; de sport gezinsvriendelijker maken.
De afdelingsbestuurder is gericht op een volle auto, niet op het spel.
De indeling in werkgebieden hebben vele leden gekost.

PR en Communicatie

























Het idee doorbreken dat het bestuur niet naar de leden luistert.
Er moet een eigen ledenblad c.q. periodiek komen. Zelfs kleinere organisaties hebben een eigen blad. Op papier
of digitaal.
Digitale nieuwsbrief via de secretarissen naar de leden
Klachtenlijn voor de secretarissen van de vereniging. We zijn afhankelijk van de pers voor informatie.
We moeten elkaar begrijpen, daarom moet er veel worden uitgelegd.
Startdocument is moeilijk te lezen. Maak de stukken beter leesbaar.
Lezen uit de hand is gemakkelijker dan digitaal.
Ringenboekje moet terug.
Dichtgeslibde lijnen van verenigingen naar afdeling
Betere en snellere informatie vanuit NPO-bestuur
Betere mogelijkheden om vragen bij de NPO beantwoord te krijgen
Onderzoek naar de leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor instroming
Voorlichting geven aan de jeugd
Drempel voor de instap verlagen
Geen geheimzinnigheid naar buiten, draag het mooie van de sport beter uit
Kampioenen moeten voorlichting geven
Voorlichting over gezond houden van duiven; idem wetenschappelijk onderzoek
Transparantie is van belang: daar hebben de leden behoefte aan.
Maak een publicatie van deze vier avonden. (Bij deze is dat gebeurd!).
Er is nu een gebrek aan onderlinge communicatie.
De NPO dient alle emailadressen van de leden te hebben
Communicatie is een kwestie van willen.
Verkopingen beter communiceren in landelijke pers.

Overige opmerkingen.


Het jonge duivenprogramma wordt uitgehold.













Enquête houden onder de leden van 15-30 jaar
Zorgen voor voldoende entstof (pokken)
Voorlichting verkoping kritisch bekijken
Geef de leden stemrecht voor het einddocument
Mensen worden gedwongen digitaal te werken, maar worden daarin niet ondersteund.
We moeten over 10 jaar de duivensport nog kunnen uitoefenen.
Administratieve belasting moet worden teruggebracht
Juridische consequenties van het eigenaarschap van de duif verder uitzoeken (aansprakelijkheid, schade,
verzekering, diefstal, politie)
Slecht imago; niemand haalt zijn duiven op.
Toekomst van de duivensport: respect hebben voor elkaar. Betekent ook disciplinaire maatregelen afdwingen.

Er werd veel waardering uitgesproken voor de wijze waarop het bestuur dit rondje land heeft georganiseerd en de
wijze waarop de avonden waren ingericht. Het was een succesvol rondje, waar we mee verder kunnen!

