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Broekland, 17-01-2015
Betreft: Amendementen Extra Vergadering NPO 31 januari 2015
Geacht bestuur,
Bij deze willen we een aantal amendement indienen voor de vergadering van 31 januari 2015.
Organisatiestructuur
Ten eerste zijn we zeer teleurgesteld dat er geen enkel voorstel is ten aanzien van de organisatie
ontwikkeling. Zoals in de mededelingen map van de najaarsvergadering NPO wordt aangegeven is de
extra vergadering onder andere vanwege punten uit het organisatieplan.
Daarnaast stond het volgende genotuleerd over de vergadering van 28 april 2014: “6. STAND VAN
ZAKEN ORGANISATIEVERNIEUWINGSTEAM
Het laatste punt op de agenda betreft het OrganisatieVernieuwingsTeam. Er is een commissie
ingesteld die het bestuur adviseert over de structuur. Mevrouw Schothuis heeft voor de functie moeten
bedanken. Zij heeft een andere functie. Voorzitter Buwalda bedankt haar voor haar inzet. Hans van
der Veer is aan het team toegevoegd. Maandag 1 september wordt er weer een Algemene Vergadering
gehouden. Dan komen de stukken over de structuur aan de orde. De Unieke Werkgebieden worden in
ieder geval een punt van discussie.”
We hebben in de wandelgangen vernomen dat het OVT hun advies/rapport inmiddels voorgelegd heeft
aan bestuur NPO. Indien dit inderdaad het geval is verzoeken wij u dit openbaar te maken en aan de
orde te stellen, zoals ook genotuleerd (zie hierboven). Wij achten de organisatiestructuur een zeer
belangrijk punt in de organisatieverandering en zijn van mening dat we dat zeker organisatie breed
moeten bespreken. Niet alleen binnen het NPO-bestuur, maar ook op de Algemene Vergadering NPO
en voorafgaand met de verenigingen op de afdelingsvergaderingen. We zouden het gesprek over de
wijziging van de organisatiestructuur moeten aangaan met de verenigingen en leden en op basis
daarvan indien nodig en gewenst het beleid moeten bijstellen. We verzoeken u, overeenkomstig uw
toezegging, om het advies van het OVT openbaar te maken en te agenderen op de Algemene
Vergadering NPO.
Notulen en Actielijst
Ten aanzien van agendapunt 3 “Vaststelling notulen Algemene Vergadering d.d. 1 november 2014”
willen we het volgende amendement indienen.
Dat elke vergadering de actielijst besproken wordt met tevens de openstaande acties van
voorgaande vergaderingen. Om dit duidelijk en overzichtelijk te maken, stellen we voor om per
actie de volgende informatie toe te voegen:
• Datum van de actie (dus uit welke vergadering)
• Streefdatum afronding
• Datum van afronding
• Hoe afgerond
Het blijkt namelijk dat veel acties blijven liggen of dat het onduidelijk is of ze afgerond zijn. We
vragen ons o.a. af hoe het staat met de volgende acties:
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•
•
•
•

•

Onderzoeken of de ent- en hoklijst meegenomen kan worden in het proces van het updaten
van het automatiseringssysteem van de NPO. (15-03-14)
Duidelijk vaststellen waar alle grenzen van alle afdelingen precies lopen. (15-03-14)
In januari duidelijkheid verschaffen rondom de term en definitie spelende leden (02-11-14)
Duidelijkheid verschaffen, middels een publicatie, over de regelgeving omtrent de afstand
voor jonge duiven. (02-11-14)
Namelijk naar onze mening is medio 2000/2001 gesproken om 450 km tot hart van de
afdeling als richtlijn aan te houden, zodat de maximale afstand circa 500 km is. En dus niet
500 km tot hart afdeling.
Het up to date maken van de database voor de lossingen, wat in december rond zou zijn.
(02-11-14)

Ten aanzien van actiepunt 5 willen we voorstellen om de tekst te wijzigen in: “Voorstel inzake
grensgebieden aanpassen, na hierover gesproken te hebben met de Belgische
en Duitse Bond op het FCI congres in januari. Daarbij zal een grens van circa 10 km
meegenomen worden.”
Namelijk vanwege het grillige verloop van de landsgrens is het de vraag of voor afdeling 8 op dit
moment exact aan de 10 km wordt voldaan.
Nationaalkampioenschap
Ten aanzien van agendapunt 5a “Nationaal kampioenschappen” willen we het volgende amendement
indienen.
Ten eerste vroegen we ons af waar de minimale deelgetallen op gebaseerd zijn. Naar onze mening
zijn deze te hoog en worden met name de kleine liefhebbers de dupe. Een liefhebber die met 10
vitesse/midfond duifjes begint, zal er nimmer altijd 10 inkorven (door o.a. een duif die achter
gebleven is of als je een aantal duiven een week rust geeft). Tevens zijn er heel veel liefhebbers
die minder dan 5 duiven op St. Vincent inkorven. Als een liefhebber drie duiven mee heeft dan
wordt het aantal punten gedeeld door 5. Dit lijkt ons niet eerlijk. We hebben het aantal ingekorfde
duiven in afdeling 8 over het seizoen 2014 geanalyseerd. Zie onderaan de brief. Op basis daarvan
doen we het volgende voorstel:
Voorstel 1: Het minimum deelgetal te laten vallen.
Voorstel 2: Mocht voorstel 1 geen draagvlak hebben stellen we het volgende voor:
Dagfond/Marathon:
Het minimale deelgetal verlagen naar 3. Als de dagfond en marathon bekijkt, heeft gemiddeld
39% van de liefhebbers minder dan 5 duiven mee. Daarentegen heeft ongeveer 2/3 van de leden
altijd wel 3 duiven mee en bij veel vluchten heeft 80% van de liefhebbers 3 duiven mee.
Overige vluchten:
Het minimale deelgetal verlagen naar 5. Namelijk 10 duiven is te hoog. Er is een groot aantal
vluchten waarbij circa de helft van de liefhebbers minder dan 10 duiven mee heeft. Over alle
vluchten gezien heeft meer dan 80% van de liefhebbers 5 of meer duiven meer.
Daarnaast hebben we nog een tweetal vragen.
• In het verleden telden maar de eerste 20 of 30 van de vlieglijst. Is dit nu komen te vervallen?
• Hoe wordt met de zaterdagvliegers omgegaan? Binnen afdeling 8 kennen we liefhebbers die
alleen op zaterdag vliegen. Voor de vitesse en midfondvluchten betekent dit dat de duiven van
de zaterdagvliegers terugkomen, als er op zaterdag niet gelost kan worden. Dus binnen
afdeling 8 zijn er samenspelen waarvoor een zondagvlucht wel meetelt voor het
samenspelkampioenschap en samenspelen waarbij een zondagvlucht niet meetelt (aangezien
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een groot aantal duiven op zaterdag al teruggekomen zijn). In het verleden telde deze vlucht
niet mee en werd een reservevlucht ingezet.
Voor de dagfond, marathon en NPO-jonge duiven blijven wel alle duiven naar zondag
overstaan, echter krijgen de zaterdagliefhebbers gemiddelde punten.
We vragen ons af hoe dit voor 2015 geregeld wordt.
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Reglementering trainingsduiven
Ten aanzien van agendapunt 5e “Reglementering trainingsduiven” willen we het volgende amendement
indienen.
Lid 3 wijzigen in: “Basisleden hebben op alle vluchten, met uitzondering van de
nationale/sectorale/NPO vluchten, het recht alle duiven of een gedeelte van hun duiven buiten de
wedvlucht te houden (trainingsduiven).”
Op de NPO-vluchten dagfond en jong zouden we gaarne zien dat alle duiven in concours staan.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling 8
Frank Jacobs (secretaris Afdeling 8)
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