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Verenigingsvoorstellen ALV 09-03-2023.

Voorstellen van P.V. de Postduif te Ede:

Voorstel 1:
Graag zien wij op de wedvluchten van de jonge duiven waarop ook oude mee mogen een uitslag 
voor de oude duiven.  Deze uitslagen zullen niet meetellen in welk kampioenschap dan ook. Maar 
het biedt de leden van ons (gehele afdeling) die in 2022 getroffen zijn door de vogelgriep net wat 
extra kansen om duiven de KM te laten maken voor een eventuele deelname aan de 
standaardklasse van de olympiade. (hierover hebt u al e.e.a. kunnen lezen in de laatste nieuwsbrief 
van de NPO)

Gezien er afgelopen jaar geen prijsverschil van inleg zat tussen de oude duiven (zonder uitslag) en 
jonge duiven (met uitslag) moet het prima te realiseren zijn zonder extra kosten.

Preadvies bestuur: tegen, zie besluit najaarsvergadering. 
Uitslag stemming ALV:

Voorstel 2:
Mocht dit voorstel niet aangenomen worden dienen wij het volgende voorstel in om dan voor de 
oude duiven de inleg te beperken tot vrachtduif en niet voluit inclusief rekengeld.

Preadvies bestuur: tegen, technisch niet mogelijk bij Compuclub; prijs betreft niet alleen 
rekengeld maar ook administratie kosten.
Uitslag stemming ALV:

Voorstel PV De Ordonnans te Opheusden:

Voorstel 3:
Gaarne willen wij voorstellen om voor de kampioenschappen in de afdeling, vlieggebied, kring, 1 
vlucht aftrek per onderdeel in te voeren, en hierin de NPO te volgen.
 
Toelichting:
Gezien het overvolle vluchtprogramma, kunnen de liefhebbers om welke redenen dan ook, profijt 
hebben van een vluchtaftrek voor de kampioenschappen.   
 
Preadvies bestuur: tegen, kampioenschap behaal je door over alle vluchten de sterkste te 
zijn.
Uitslag stemming ALV:

Voorstel PV Maas en Waal te Druten:

Voorstel 4:
Op vluchten waar duiven verplicht over de antenne dienen te worden gehaald en waar rekengeld 
dient te worden betaald, een regio-uitslag maken die niet telt voor enig kampioenschap. Dus niet bij 
voorbaat onze leden, zonder gegronde reden, een uitslag ontnemen terwijl deze in andere 
afdelingen wel wordt gemaakt. Zo worden de leden die wel graag klokken ook niet bij voorbaat op 
achterstand gezet bij (inter)nationale competities.

Preadvies bestuur: tegen, zie voorstel 1.
Uitslag stemming ALV:



Voorstel De Postduif te Kampen:

Voorstel 5:
Wij stellen voor om de afdelingsvergadering voortaan anders te plannen. Maak het mogelijk dat met 
de uitkomsten van die vergadering eventuele voorstellen tijdig ingediend kunnen worden voor de 
aankomende NPO-ledenraad.

Toelichting:

Gezien de huidige momenten van vergaderen komen aangenomen voorstellen van verenigingen of 
afdelingsbestuur pas laat op de agenda van de NPO-ledenraad. We houden onze 
afdelingsvergadering namelijk nu niet vóór het moment dat we nog voorstellen voor de NPO-
ledenraadvergadering kunnen indienen.

Zo lopen we er steeds achteraan en kunnen we alleen meepraten en stemmen over de voorstellen 
van andere afdelingen. Als we tijdig onze afdelingsvergadering houden, bijvoorbeeld de 
najaarsvergadering half september, dan kunnen voorstellen vanuit die vergadering op tijd ingediend 
worden voor de najaars NPO-ledenraad.

Preadvies bestuur: huidig schema handhaven; zie opmerking over het indienen van 
voorstellen op de voorlopige agenda van de ALV.
Uitslag stemming ALV:


