
 
Bijlage agendapunt 12. NPO ledenraad stempunten. Betreffende 
bijlagen vind u in de laatste versie van “Op de Hoogte” en de NPO 
site.
In blauw het preadvies bestuur afdeling.

5. Jaarverslagen en financiële positie NPO 
a) Toelichting jaarverslag 2022 (Bijlage 5a) 
b) Toelichting jaarrekening 2022 (Bijlage 5b) 
De NPO verwacht voor 2022 een positief resultaat van circa 25.000 euro. De 
liquiditeit stand eind 2022 bedroeg ruim 1,2 miljoen euro. Het overleg over de 
jaarrekening met de FBCC is ingepland voor eind januari waarna de stukken 
worden gepubliceerd. 

c) Verslag FBCC over jaarrekening 2022 

d) Vaststellen jaarrekening 2022 Preadvies : akkoord

e) Decharge NPO bestuur voor het financieel beleid in 2022 . Preadvies: 
Voor

f) Een gezond meerjaren financieel perspectief (toelichting ter 
vergadering) 

6. Verkiezingen NPO bestuur (Bijlagen 6a, 6b, 6c en 6d) 
a) Penningmeester Hans van Dijk is aftredend en is reglementair herkiesbaar. 
Preadvies: Voor
b) Bestuurslid Leen de Rijke is aftredend en is reglementair herkiesbaar. 
Preadvies Voor
c) Bestuurslid Huib Bransen is aftredend en is reglementair herkiesbaar. 
Preadvies Voor
d) Rooster van aftreden NPO Bestuur 

Er is nog 1 vacature in het NPO Bestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij 
het NPO bestuur tot 1 februari 2023.

7. Instellen Continuïteit Commissie (Bijlage 7) 
Om te voldoen aan de WBTR stelt het NPO Bestuur voor een Continuïteit 
Commissie in te stellen. Het voorstel omvat een aanpassing van de NPO 
Statuten en de benoeming van leden van de continuïteit Commissie. 
7a. Aanpassen Artikel 21 NPO Statuten Preadvies: Voor
Het voorstel is aan de NPO Statuten toe te voegen dat zodra er minder dan 
3 bestuursleden zijn (0,1,of 2) de leden van de Continuïteit Commissie toe 
te voegen aan het NPO Bestuur. 
Statuten Artikel 21 lid 5: Preadvies: Akkoord
Indien het aantal leden Bestuur NPO beneden drie is gedaald, worden de 
leden van de NPO Continuïteit Commissie tijdelijk toegevoegd aan het 
Bestuur. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de 
toegevoegde leden van de Continuïteit Commissie met een bestuurder 
gelijkgesteld. In deze periode is Bestuur NPO slechts bevoegd lopende zaken 
af te handelen en Bestuur NPO roept binnen drie maanden een Ledenraad 



NPO bijeen, waarin in de vacatures wordt voorzien. De leden van de 
Continuïteit Commissie treden terug als het gekozen NPO Bestuur weer 5 of 
meer bestuursleden omvat. 
7b. Taken van de Continuïteit Commissie. Preadvies: Akkoord
Dit wordt geregeld in een nieuw artikel 41 in de statuten als volgt; 
Statuten Artikel 41: De Continuïteit Commissie 
1. De Continuïteit Commissie heeft als doel om de continuïteit van het NPO 
Bestuur te borgen bij belet of ontstentenis van het NPO Bestuur als geregeld 
in de NPO Statuten artikel 21 lid 5. 
2. De Continuïteit Commissie bestaat uit 3 leden. 
3. Leden van de Continuïteit Commissie Bestuur NPO worden benoemd voor 
een periode van drie jaar door Ledenraad NPO uit de Basisleden op 
voordracht van het NPO Bestuur. Aftredende leden zijn terstond tweemaal 
herbenoembaar. Na een ononderbroken zittingsduur van maximaal negen 
jaar is een lid Continuïteit Commissie gedurende drie jaar niet benoembaar. 

7c. Benoeming leden Continuïteit Commissie.  Preadvies: Akkoord
Het NPO Bestuur stelt voor de heren Ton Geitenbeek wonende te Heelsum, 
Arthur van Marrewijk wonende te Schipluiden, en Wiebren van Stralen 
wonende te Bantega te benoemen als lid van de Continuïteit Commissie. 

8. Nationale kampioenschappen 2023.  Preadvies: Voor

(Bijlage 8) a) Eerlijk spel en Nationale Kampioenschappen 2023 volgens 
bijlage 8. 

b) Kampioenschappen op afdeling, regionaal niveau en plaatselijk niveau. 

Het NPO Bestuur stelt voor dat op alle spelniveaus tenminste een 
hokkampioenschap, aangewezen kampioenschap en duifkampioenschap 
wordt vervlogen conform de regels zoals die gelden voor de NPO 
Kampioenschappen. Bestaande, hiervan afwijkende, kampioenschappen zoals 
bijvoorbeeld 1:10 mogen gehandhaafd worden. Het voorstel 



beperkt dus niet de kampioenschappen maar zorgt wel voor landelijk 
vergelijkbare kampioenschappen. 
9. Voorstellen afdelingen (Bijlage 9a) 
a) Voorstellen afdeling Zeeland 
1. Instellen Commissie Controle Kampioenschappen. Preadvies: Voor
2. Voorstel vergader locatie Preadvies: afwachten reactie NPO bestuur.

11. Certificering vervoer en vervoersmiddelen en aanpassingen 
Vervoersreglement. 
Preadvies: Voor
(Bijlagen 11a, 11b, 11c) 
Aanpassen Vervoersreglement 


