
Verslag van de informatie bijeenkomst voor de afdeling Zeeland met bestuur NPO d.d.       

6 februari 2014 in de Zandloper te Lewedorp. 

De bijenkomst is door ondergetekende bezocht samen met Wilma Lohman,  dit wat meer individueel 

als zijnde vertegenwoordigers van de Reisduif.                                                                                                

Er is door bestuur afdeling geen presentie lijst bijgehouden (jammer) ik had daar naar moeten 

vragen. Waarschijnlijk zal er ook geen verslag van worden opgemaakt.   Hoewel  ALLE  leden  van de 

afdeling waren uitgenodigd waren er totaal ± 70 personen aanwezig wat dus ongeveer vergelijkbaar 

is met de opkomst voor een afdeling ledenvergadering.  Desondanks deze opkomst schat ik dat er 

toch nog wel een 6 á 8 tal verenigingen niet present waren.    

Om stipt 19.30 uur werd de bijeenkomst geopend door de afdeling voorzitter Peter Provoost met 

een welkom aan het NPO bestuur en overige aanwezigen. Aansluitend nam direct de NPO voorzitter 

Dirk Buwalda het woord en stelde hij zijn medebestuurders voor aan de aanwezigen.                         

Vervolgens gaf hij aan de hand van een power point  presentatie puntsgewijs   toelichting op het 

bestuur voorstel te beginnen met de inleiding en het gelopen traject tot nu toe.                            

Begonnen met de opdracht aan het z.g. Advies team in februari 2012 en het later instellen van de 

drie werkgroepen.    

 Hierna was het punt Organisatie,Besturen en Leiding geven aan de orde(WOBL)                                

Deze werkgroep was verzocht antwoord te geven op de vraag wat de structuur van de organisatie 

zou moeten zijn c.q. worden in de toekomst. Centraal stond hier bij het federatieve model  en het 

zogenaamde platte (landelijk model). Het laatste betekend dat de bestuurslaag afdeling(en)  niet in 

de huidige vorm zal blijven bestaan. Hoewel dit bij de werkgroep nadrukkelijk de voorkeur had is 

desondanks dit advies door het bestuur niet overgenomen, en hebben zij gekozen voor het 

federatieve model. Hierover kwamen dan ook een aantal vragen. Het antwoord van de voorzitter 

was dat bij de implementatie van alle veranderingen die het voorstel omvat de afdelingen  de eerste 

tijd nog nodig waren.  Overigens betekend dit niet dat er 5 jaar niets zal wordt gedaan.  Een 

commissie van 3 personen  zal samen met de adviescommissie plannen uitwerken over een aantal te 

bereiken doelen en de stappen daartoe, tevens zal een tijdspad worden aangegeven.  

Structuur en algemene vergadering                                                                                                          

Voorgesteld wordt dat de leden inspraak hebben in de organisatie, bij de algemene vergaderingen 

zal dan ook een mix van vertegenwoordiging  uit de afdelingsbesturen en samenspelen aanwezig 

moeten zijn. Dit zal tevens een afspiegeling van disciplines moeten zijn. Volgens de huidige opzet 

betekent dit voor Zeeland een totaal van 7 kiesmannen.                                                                           

Wat betreft de vlieggebieden zullen de afdelingen zich de eerstkomende 5 jaar moeten beraden over 

de mogelijkheid tot samengaan. Er zal naar  vlieglijnen moeten worden gekeken, in de lengte  als ook 

in de breedte. Hierover zijn meerdere  vragen, suggesties en opmerkingen  en volgt enige discussie.    

Bevoegdheden.  Voor wat betreft de Bevoegdheden van Bestuur NPO  wordt voorgesteld dit te laten 

zo het nu is. Dit levert verder geen vragen op.     

Spel, Spelregels en Spelvreugde                                                                                                                          

Als eerste komt hier de inkorfbeperking aan de orde. Het voorstel is dat door de liefhebber voor de 

verschillende categorieën een vlieglijst wordt ingeleverd die zal tellen voor het hokkampioenschap. 

Het is nog arbitrair of op deze lijst 15, 20 of 30 duiven moeten worden opgenomen.  Hierover  is veel 

onduidelijkheid  en onbegrip met name hoe dan vervolgens de kampioenschappen zullen worden.   

Er zijn meerdere vraagstellers maar de oplossing komt er niet uit. 



Het is het bestuur en de voorzitter duidelijk dat dit een moeilijk punt is en zeker nog niet vast staat 

dat het op deze manier zal worden ingevuld. Er moet echter een oplossing komen wat meer 

gelijkheid brengt dan nu het geval is tussen spelen met 20 of 120 duiven.  De voorzitter vroeg 

middels hand op steken te laten zien of men voor of tegen was, resultaat bijna unaniem tegen.   

Voor wat betreft Invlieg en trainingsduiven  is het voorstel dit uit het reglement te halen  en de 

afdelingen dit zelf te laten bepalen. 

Kampioenschappen                                                                                                                                               

Alle kampioenschappen  zullen 1op 3 worden verspeeld, aangewezen, onaangewezen en 

duifkampioenschap. Ook de midfond kampioenschappen zullen uit de samenspelen komen.              

Bij het onaangewezen gedeelte zullen de punten van het aantal prijsduiven  (van de 30 op de 

vlieglijst) worden gedeeld door het aantal ingekorfde duiven.  

Het  Vliegschema                                                                                                                                                                                      

De voorzitter geeft toelichting op het geheel en benadrukt dat eenduidigheid het devies   voor de 

nieuwe organisatie vorm. Van elke spel discipline ligt de begin en eind datum vast. Echter in 

tegenstelling tot  het advies van de commissie die buiten deze periodes uitsluiten trainingsvluchten 

wilde toestaan, stelt het bestuur dat afdeling vrij zijn buiten de bepaalde periodes vluchten van een 

bepaalde categorie te organiseren, jammer.  Verder is er een vlucht per weekend.  

Wat betreft de officiële kampioenschapen wijken de aantallen (per discipline) te tellen vluchten af 

van de aantallen zo die door de werkgroep waren voorgesteld.  

Wat betreft de Nationale inkorf centra en minimaal in te korven aantal duiven en aantal deelnemers  

zijn er nog veel onbeantwoorde vragen.  

Inmiddels rond de klok van 22.00 uur rest en niet veel tijd meer zodat de voorzitter in grote lijnen 

nog even langs loop bij de voorstellen van de werkgroep PR, communicatie en ledenontwikkeling  

O.a. zich meer te richten op de sociale media en gebruik maken van een Lobbyist, een 

Europarlementariër. Met de nationale manifestatie wordt vooralsnog in 2014 doorgegaan.    

22.15 uur ten slotte wordt de avond besloten met een dankwoord van de afdeling voorzitter dhr. 

Provoost aan het bestuur NPO en de aanwezigen en wenst allen wel thuis.   

10-2-2014  

Rinus Laban             

 

    

  

 

  

 


