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Geacht bestuur,
De besturen van afdeling 8 en afdeling 9 hebben gisteravond samen gesproken over actuele zaken
die ons samen bezighouden. Tijdens dit overleg zijn een tweetal zaken naar voren gekomen waarvan
wij u dwingend verzoeken deze tijdens de komende NPO vergadering van maandag 9 maart a.s. te
agenderen.
Dispensatie leden in het grensgebied:
Als eerste willen wij de problematiek van de leden in het grensgebied tussen de afdelingen
bespreken. Naar aanleiding van de onlangs ingediende dispensatie verzoeken voor een overgang
naar een andere afdeling van enkele leden uit het grensgebied tussen afdeling 8 en 9, maar ook op
basis van andere verzoeken vanuit het verleden willen wij u dwingend verzoeken om met een
voorstel tot vernieuwd beleid te komen voor dipsensatieverzoeken. Als afdelingen zijn wij van
mening dat door het voeren van een uniform landelijk beleid en respecteren van de unieke
werkgebieden, overgangen zeer moeilijk toegestaan kunnen worden. Van de andere kant zijn wij ook
van mening dat we er samen alles aan moeten doen om onze leden te behouden. De voorwaarde
hierbij is wel dat er eerlijke vlieggebieden blijven bestaan en dat er voor een overgang van leden
tussen de afdelingen reglementen of beleid komt die landelijk gelden. Voor het vernieuwde beleid is
het van belang dat gekeken wordt of we naar toetsbare criteria kunnen komen (bijvoorbeeld door
een km grens te gebruiken) en dat het verlenen van dispensatie veel minder afhangt van de willekeur
van de gebruikte argumentatie.
Pilot:
Als tweede willen we graag dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de te houden pilots
voor een eerlijker spel. Als afdelingen zijn wij bang dat er zolang er geen duidelijke afspraken zijn
gemaakt de pilot niet zal worden uitgevoerd zoals wenselijk is. Over de pilot zijn wij van mening dat
dit landelijk moet worden opgepakt. We verzoeken u met een voorstel te komen die op de NPO
vergadering kan worden behandeld.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat onze punten 9 maart a.s.
zullen worden behandeld.
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