Aan de verenigingen van Afdeling 10 Noord Oost Nederland.
Beste sportvrienden en vriendinnen,
Hierbij nodigen wij van harte iedere verenging uit om een afgevaardigde te sturen naar de algemene
ledenvergadering op zaterdag 17 oktober 2020 in zaal Hofsteenge te Grolloo, aanvang 9:15 uur.
Inloop is vanaf 9:00 uur. Om 12:00 uur is er een lunch, zodat het mogelijk is om uit te lopen.
Hofsteenge heeft aangegeven, dat er vanwege de landelijke corona maatregelen minder mensen in
de zaal kunnen; we moeten op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Daar zullen we ons dan
ook aan houden. Vandaar dat er van elke vereniging één afgevaardigde aanwezig kan zijn.
De vergadering was gepland op vrijdagavond. We wijken uit naar de zaterdagmorgen, want er is veel
te bespreken, namelijk stukken die ter stemming komen op de NPO ledenraad van 28 november en
50 verenigingsvoorstellen. Al met al teveel om op een avond op een goede manier te bespreken.
Om verenigingsvoorstellen, ondanks het grote aantal, goed tot hun recht te laten komen. zijn ze
geordend op thema en worden besproken bij de diverse agendapunten.
Bij het bespreken van die agendapunten wordt rekening gehouden met de strekking van de
verenigingsvoorstellen en is er bij die verenigingsvoorstellen geen preadvies geschreven.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen
De afgevaardigde dient een ondertekende machtigingsbrief mee te nemen (zie bijlage).
3. Notulen van de Algemene vergadering 6 maart 2020 (zie bijlage); vaststellen
4. Ingekomen stukken/mededelingen; informatief
a. Ingediend voorstel voor de NPO ledenraad 28 november 2020 (zie bijlage)
5. Beleidsstukken NPO die ter stemming voorliggen op de NPO ledenraad; besluitvormend
a. Verkiezing NPO bestuur
b. Nationaal Vliegprogramma 2021 (zie bijlage + verenigingsvoorstellen + vergelijking
landelijk vliegprogramma met uitkomsten enquête)
c. Nieuwe opzet Nationale concoursen (zie bijlage + verenigingsvoorstellen)
d. Kampioenschappen en eerlijk spel (zie bijlage + verenigingsvoorstellen + reactie
bestuur richting NPO Ledenraad)
e. Losplaatsen beleid (zie bijlage)
f. Bestuursmodel NPO (zie bijlage)

6. Stukken NPO die niet ter stemming voorliggen op de NPO ledenraad; meningsvormend
a. Wat is de rol van de basisvereniging in de duivensport (zie bijlage)
b. ECS strategie (zie bijlage)
c. Groei van de duivensport (zie bijlage)
d. Stemmen sectievergaderingen (zie bijlage)
e. Hitteprotocol (zie bijlage)
7. Financiële terugblik op het vliegseizoen 2020; informatief (zie bijlage
verenigingsvoorstellen)
8. Vervoer: bestuursbesluit mandenopgave; informatief (zie bijlage + verenigingsvoorstellen)
9. Evaluatie ZO vluchten; besluitvormend (zie bijlage + verenigingsvoorstellen)
Er vindt een stemming plaats over de aanbevelingen van de werkgroep.
Er wordt gestemd over de eerste aanbeveling en bij meerderheid van stemmen ook over de
tweede en de derde aanbeveling.
10. Vliegprogramma 2021; meningsvormend (zie bijlage + verenigingsvoorstellen)
Er zijn twee concept vliegprogramma’s als bijlage (10a en 10b) meegestuurd. De uitkomst
van de stemming bij agendapunt 9 “Evaluatie ZO vluchten”, bepaalt welk vliegprogramma
wordt besproken.
11. Rayonindeling: de stand van zaken; informatief (zie bijlage verenigingsvoorstellen)
12. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage verenigingsvoorstellen)
a. Schuiven van de dag van inkorven; besluitvormend
b. Lossingen; meningsvormend
c. Aanpassen reglement vervoer; meningsvormend
d. Agenderen agendapunten; informatief
e. Papieren uitslag; meningsvormend
13. Werkgroep samen; informatief
14. Hoe informeren we onze leden?
15. Sluiting.
Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur Afdeling 10 Noord Oost Nederland

