Voorwoord voorjaarsvergadering 6 maart 2020,
Welkom dames en heren,
Na een drukke winter ben ik blij jullie hier allemaal weer te zien op deze voorjaarsvergadering. We
gaan vanavond met elkaar een flink aantal onderwerpen bespreken, onze financiën, het
vliegprogramma, de toewijzing van NIC’s, de voorstellen van de verenigingen en we hebben een
bestuursverkiezing. Wat zeker ook niet onbesproken mag blijven is wat er landelijk gaande is in de
duivensport.
Landelijke ontwikkelingen
Op landelijk niveau is het onrustig in de duivensport. Vanuit de afdelingen is er kritiek op het NPO en
dat wordt op allerlei manier geuit. Eind vorig jaar bleven de stukken voor de Ledenraad uit en wij
werden door de andere afdelingen gevraagd om een gezamenlijke brief te sturen om de NPO aan te
manen om deze stukken tijdig in te dienen. Het is van belang dat we de stukken op tijd ontvangen en
we hebben deze brief mede ondertekend. De NPO kwam de afdelingen tegemoet, leverde de
stukken aan en stelde de vergadering uit.
Indienen motie
Voor een aantal afdelingen was dit niet voldoende en er werd draagvlak gezocht voor verdergaande
sancties richting het NPO bestuur. Het is gemakkelijk om kritiek te hebben op de landelijke bond
maar wat hebben wij als afdelingen gedaan om het verder te helpen. De NPO kent een traditie met
het wegsturen van voltallige besturen en de ervaring leert dat het lang duurt om vanuit deze chaos
weer in beweging te komen. Uiteindelijk kwam er op de uitgestelde Ledenraad een motie en het
werd een bijzondere vergadering. Wij vragen ons al bestuur van afdeling 10 af, of dit de duivensport
echt verder helpt. Gelukkig werd wel het landelijk vliegprogramma vastgesteld.
Een nieuwe agenda
Een aantal afdelingen heeft het initiatief opgepakt om een nieuwe bestuurlijke agenda op te stellen.
Samen met afdeling 11 hebben wij besloten niet deel te nemen aan dit overleg. Wat voor signaal
geef je af als je zonder de landelijke bond een overleg gaat opstarten. Dergelijke overleggen moet je
beleggen met en vanuit het NPO is ons gezamenlijke standpunt. Het had kunnen worden
geagendeerd op de Ledenraad maar hier koos men niet voor. Vanuit de zijlijn bekeken is het een
strijd om de macht en een aantal afdelingen nemen het roer weer over. Wij hopen dat de
eensgezindheid van de afdelingen ook aanhoudt in de toekomst. We hebben allemaal belang bij
zoveel mogelijke gelijke omstandigheden en uitgangspunten voor heel Nederland. We zijn de nieuwe
bestuurlijke agenda aan het bestuderen en onze voorlopige conclusie is dat het veel weg heeft van
GPS 2021. We gaan binnenkort met de voorzitter van dit overleg in gesprek.
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Financiën
Wij zijn blij u om te kunnen melden dat we u niet zoals vorig jaar een verhoging van de vrachtprijzen
voor moeten leggen. We hebben ondanks het lastige seizoen een kleine plus gedraaid. U hebt
vernomen wat wij daarvoor hebben moeten doen en dat we veel vluchten gezamenlijk hebben
vervoerd. Gelukkig pakte dit zowel sportief als financieel goed uit en om financieel gezond te blijven
hebben we deze lijn doorgezet in 2020. We hebben op dit gebied veel te danken aan de steun van
Berend Timmerman die ons van week tot week heeft geholpen om te sturen op het vervoer. We
hebben nu de mogelijkheden om weer reserves aan te leggen voor onderhoud en vervanging in de
toekomst.
Toewijzing NIC’s
Vorig jaar hebben we het aanvragen en de toewijzing van de NIC’s bij de vereniging gelaten. De
kleinere clubs hebben we vooraf nog benaderd en iedereen was vol goede moed. De werkelijkheid
was weerbarstiger en per week vielen er NIC’s af. Het werd voor de mensen die het vervoer
begeleiden een enorme klus. Wekelijks andere afspraken met de vervoerders en andere routes. We
hebben daarom dit jaar gemeend om de NIC’s anders te moeten toewijzen. Het aantal van 100
duiven op de eerste vlucht was te weinig om een heel seizoen mee te kunnen draaien als volwaardig
NIC. We snappen dat dit een verschraling is in vergelijking met het verleden maar we moeten ook
kijken naar de situatie anno 2020. Met deze indeling hebben we NIC’s die een heel seizoen hun
functie kunnen vervullen. Voor de kleinere verenigingen komen we dichterbij het principe van één
vlucht per week en dat gaat rust geven in deze clubs.
Vliegprogramma
Op 6 januari was er een overleg met alle afdelingen en de secties om het landelijk vliegprogramma
te bespreken. Het vraagt van iedereen dat we iets water bij de wijn moeten doen. Voor ons was de
enquête die we hebben gehouden het uitgangspunt bij dit overleg. We hebben u eerder al
geïnformeerd over het vliegprogramma. Het komt dicht bij de wensen van onze leden uit de
enquête. Het programma is op de Ledenraad ook vastgesteld. De invulling van de losplaatsen hebben
we ook met u gedeeld. We beginnen het seizoen met een pilot van Oost naar Zuid. Op de
najaarsvergadering werd de pilot met een grote meerderheid aangenomen. Het neemt niet weg dat
het ook vragen oproept en daarom is het ook vervat in een pilot. De initiators Pierre Berghuis en Jaap
van Doormaal zullen het verloop monitoren. De resultaten zullen we z.s.m. met u delen.
Afscheid
Vanavond gaan we ook afscheid nemen van Teun, Aart en Adri. Bij afscheid horen ook gevoelens van
weemoed, vooral omdat deze heren lang bestuurder zijn geweest. Ze hebben zich jarenlang ingezet
voor de duivensport in afdeling 10. We zijn deze heren veel dank verschuldigd en we zullen er later
deze avond nog uitgebreider bij stilstaan. We hebben met Frans, Klaas en Gerald goede opvolgers
gevonden. Zij hebben al meegelopen en daardoor hebben ze ook gevoel bij hun nieuwe taken. Het
vinden van bestuurders is steeds lastiger omdat we voor functies vaak heel specifieke kennis nodig
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hebben. We zijn dan ook blij dat het is gelukt om goede mensen te vinden voor de vrijgekomen
vacatures.
De teneur
In algemene zin lijkt er wat een negatieve teneur te zijn. De duivensport zoals we die kenden is aan
het veranderen. We kunnen met elkaar niet langer blijven doen alsof er niets aan de hand is. De
sport loopt terug en dat is niet de schuld van de veranderingen die nu worden voorgesteld. Iedereen
kan begrijpen dat we niet alle verenigingen kunnen ophalen als ze maar een paar korven vol duiven
hebben. Besturen is de kunst om alle meningen aan te horen en daaruit de richting te kiezen die het
algemeen belang dient. We moeten hier ook de kansen in blijven zien daar is de duivensport te mooi
voor.
Een goede vergadering toegewenst!
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