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9 oktober 2018 

 

Aan alle afgevaardigden en collega bestuurders, 

 

Het vliegseizoen is bijna afgerond en met nog 

een klein aantal taart- en/of attractievluchten in 

de komende weken, staat het vergaderseizoen 

voor de deur. Wij merken als NPO Bestuur en op 

het NPO Bureau dat het vergaderseizoen 

aanstaande is, door het aantal vragen dat 

gesteld wordt en de discussies die gevoerd worden. Seizoen 2018 is - in 

meerdere opzichten - een historisch seizoen. In deze NPO Update 

informeren we u over ontwikkelingen en voortgang op diverse onderwerpen, 

zodat u uw achterban kunt informeren.  
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Vliegseizoen 2018 kende een moeilijke start door 
productieproblemen van de vaste voetringen. De 
vaste voetringen werden door de productieproblemen 
vertraagd geleverd. De noodringenactie heeft ervoor 
gezorgd dat alle jongen van 2018 tijdig konden 
worden voorzien van voetringen. Helaas was en is het 
niet meer mogelijk de combiringen geleverd te krijgen. 
 
Nadat iedereen was voorzien van de vaste voetringen, 
chipringen en de juiste registratie van alle ringen in de 
ringenadministratie en mijnduivensportbond.nl werd 
gewerkt aan de oplossing voor de de voortijdige 
beëindiging van de levering van combiringen. De 
eerdere afspraken met de fabrikant om de 
combiringen tot en met seizoen 2020 te leveren, is 
voortijdig beëindigd. De uitvraag naar de benodigde 

aantal hulpclips is met veel inspanningen, herhalingen en controles uitgekomen op een 
32.000 stuks. Een aantal dat fors lager ligt dan de genoemde verwachtingen van meer dan 
100.000. Dit laatste aantal bleek genoemd op basis van meldingen. Op basis van de 
verwachtingen leek het niet efficiënt om de hulpclip in te zetten, maar te kiezen voor een 
omruilactie. Belangrijke les dus om keuzes te maken op basis van feiten en daarbij hebben 
wij elkaar hard nodig. 
 
Heldere afspraken voor 2019 
Ondertussen heeft de leverancier van de vaste voetringen zijn verantwoordelijkheid 
genomen voor de misgelopen levering en onze onkosten vergoed en hebben wij aanvullende 
afspraken (op de huidige overeenkomst) gemaakt. Hiermee verwachten wij de 2018 affaire 
achter de rug te hebben en voor 2019 een goede basis te hebben georganiseerd. 
 
Dat deze start zijn weerslag heeft gehad op de rest van het jaar is evident. Voor velen lijkt 
het gelukkig al lang geleden alhoewel wij het hier nog maar hebben over de afgelopen 9 
maanden. De ringenproblematiek in combinatie met verandering en professionalisering van 
de duivensportbond én de reorganisatie van het NPO bureau, zorgt voor langere 
doorlooptijden van een aantal ingezette trajecten.  
 
 
  



 

Samenwerking en automatisering 
 

 

Zoals in de Ledenraad van maart jl. al was aangegeven, is de verhuizing onder meer ingezet 

om schaalvoordelen te behalen door samenwerking met andere sportbonden. Door 

de afwikkeling van lopende contracten wordt er nog niet geprofiteerd van de nieuwe 

(sport)omgeving. 

 

In de afgelopen zes maanden zijn er flinke stappen gezet, maar hebben wij de komende 

rustigere periode nodig om zaken af te ronden. Voorbeelden van dergelijke stappen zijn:  

• het opleveren van de nieuwe versie van Polis; de backoffice omgeving waarin door 

de leden(administrateurs) gewerkt wordt  
• toevoegen van nieuwe informatie en functionaliteit om de Postduiven App te kunnen 

lanceren en met de benodigde functionaliteiten te laten werken.  

Het nieuwe werken op het NPO bureau en alle veranderingen die zijn ingezet voor behoud 

van onze sport hebben - in combinatie met de lastige start van 2018 en minder mensen op 

het NPO Bureau - iedereen sterk op de proef gesteld. Ook van u als afgevaardigde en/of 

bestuurder hebben we meer gevraagd dan u gewend was. Dit maakt des te meer duidelijk 

dat we baat hebben bij ontwikkelingen en inzet van technische/geautomatiseerde 

oplossingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Vliegseizoen 2018 
 

Al snel werd duidelijk dat het 

seizoen 2018 er een zou worden 

waarin de omstandigheden 

zomers zouden zijn. Dat was al 

het geval bij de eerste 

voorspellingen en die zijn 

ondertussen bewaarheid 

geworden. Wellicht is 2018 wel 

een van de zwaarste en ook 

eerlijkste seizoenen uit de 

historie en mocht dit niet zo zijn 

dan bij benadering. 

 

Dat dit veel van onze duiven 

heeft gevergd is duidelijk, 

alhoewel na een aantal weken 

warmte waren die 

geacclimatiseerd en het mooie 

was dat die periode toch zo’n 12-

16 weken aanhield dus de 

acclimatisering ook de mogelijkheden bood om onder de soms loodzware omstandigheden 

te zien waar goed geconditioneerde duiven toe in staat zijn. 

 

Het acclimatiseren van ons als liefhebbers, commissieleden en bestuurders vergde veel 

meer tijd en aandacht en bij tijd en wijle sloeg bij hitte ook de vlam in de pan. Uiteindelijk 

hebben wij in de staart van het seizoen de letterlijke en figuurlijke afkoeling gehad die nodig 

was. De vele aanpassingen op het vluchtprogramma door de genoemde omstandigheden en 

ook gedrag waren intensief voor eenieder en zeker voor de bureau/organisatie. Met de 

oplevering van de nieuwe versie van de backoffice verwachten wij het kunnen bewaken en 

verstrekken van lossingsvergunningen een stuk eenvoudiger en sneller te kunnen maken. 

 

Ook het functioneren van het IWB en het samenspel met de lossingsverantwoordelijken en 

de Nationale Lossingscommissie is vaak onderwerp van gesprek geweest. Ook in een aantal 

bilaterale overleggen is aan de orde gekomen hoe zaken nog verder te verbeteren. Wij 



 

verwachten voor aanvang van het vliegseizoen 2019 de verbeteringsslag gemaakt te 

hebben, maar zoals altijd is daarin ook uw support nodig. Het blijven bediscussiëren of 

becommentariëren zonder activiteiten die tot verbetering leiden, brengt ons niet in een 

betere positie. 

 

Ondertussen zijn wij nog druk doende de laatste bestanden voor de definitieve berekening 

van de Nationale kampioenschappen te verzamelen. Ondanks alle beloftes en 

verduidelijking schijnt dit nog nodig te moeten blijven. Niet wat onze leden van ons 

verwachten maar helaas wel bewaarheid. Met de afspraken die wij de afgelopen periode met 

Compuclub hebben gemaakt ,spreken wij de hoop uit dat dit tot het verleden behoort. 

Natuurlijk blijft de medewerking van en samenwerking met alle verantwoordelijken evident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Financiële update 
 

De vele projecten en ontwikkelingen laten wisselende resultaten zien. Dat betekent op sommige posten 

meer kosten dan gepland, op andere onverwachte meevallers. En ook aan de opbrengsten kant blijkt 

de begroting een indicatie. In deze Update leggen we uit welke projecten meer kosten dan begroot en 

waar meevallers (te verwachten) zijn,  

 

Kosten hoger dan begroot 

• Personeelskosten 

Streven was om de reorganisatie per 31-12-2017 afgerond te hebben. Helaas was uitloop 

naar 2018 nodig, waardoor de personeelskosten hoger zijn dan begroot. Ook omdat de 

Interim Bureaumanager door het uitlopen langer aangesteld is gebleven.  

• Juridische kosten 

We hebben te maken met vele juridische zaken en dit worden er steeds meer. De kosten zijn 

dan ook dit jaar hoger dan begroot en we verwachten dat deze kosten nog verder toenemen 

in de 2e helft van het jaar. Het lijkt soms alsof het gaat om de strijd tegen elkaar in plaats van 

samen/met elkaar onze mooie sport beoefenen.  

• Communicatie en voorlichting 

Over het totale jaar verwachten we hier een overschrijding van het budget. 

Communicatietaken - onder meer Op (de) Hoogte - worden uitbesteed vanwege continuïteit, 

capaciteit én het verbeteren van de huisstijl, website(s), format(s) en communicatiemiddelen 

en -uitingen.  

• Kosten bijeenkomsten secties/platformen 

Om bestuurders voor de diverse secties/platformen te benoemen zijn meerdere 



bijeenkomsten georganiseerd. De kosten voor dergelijke avonden zijn niet opgenomen in de 

begroting van 2018 en zorgen dus voor hogere uitgaven dan begroot.  

Kosten lager dan begroot 

• Samenwerking met de Handboogbond (gedeelde leiding NPO Bureau) gaat niet door; eigen 

aansturing is nodig. Betekent voor nu echter dat het bedrag van € 40.000 dat is opgenomen in 

de begroting, niet wordt ingezet. Wel gaan we op zoek naar een manager die kan bijdragen 

aan een efficiënt en effectief bondsbureau en een toekomstbestendige duivensport.  

• Verhuizing 

Professioneel en sportmatig goed uitgepakt én financieel voordeel doordat verhuiskosten 

lager zijn dan begroot.  

• Geen dopingcontroles dit jaar en dus geen kosten.  

• Kosten commissie Vervoer en Transport 

Minder kosten dan begroot. Komend winterseizoen verwachten we nog wel activiteiten 

vanwege start Platform Transport; o.a. voor benodigde losplaatsen en transportverbeteringen.  

• Om tegenvallende resultaten op te vangen is besloten om het budget 'Organisatieontwikkeling 

GPS2021' slechts beperkt te gebruiken.  

Hogere opbrengsten 

• Boekwinst behaald en de voorziening groot onderhoud locatie Landjuweel Veenendaal is vrij 

gevallen.  

• Vluchten: 13 Nationale/Sectorale vluchten leveren meer sponsoren op (en daardoor meer 

opbrengsten).  
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Zoals vermeld op de agenda van de extra 

Ledenraad hebben wij twee kandidaat 

bestuursleden aan u voorgesteld. Zoals 

we al eerder gecommuniceerd hebben, 

bestaat de wens om het NPO Bestuur uit 

te breiden met mensen met de juiste 

competenties en voldoende diversiteit. 

Doel van de uitbreiding is enerzijds het 

verdelen van werkzaamheden over meer mensen en kwaliteiten. Anderzijds zorgen we voor verbreding 

van het bestuur zodat we veel raakvlakken creëren met de liefhebbers in het land. 

 

Met deze twee kandidaten menen wij geschikte bestuurders te hebben gevonden. Ondertussen zijn ze 

ingelezen en schuiven ze aan bij de bestuursvergaderingen om alvast ervaring op te doen. We 

verwachten met de benoeming van deze nieuwe bestuurders meer slagkracht te hebben om onze 

doelstellingen te kunnen realiseren. 

 

Ook heeft u gelezen dat Harrie Meijners af gaat treden. Harrie heeft altijd voor ogen gehad dat dit een 

traject voor de korte termijn was en vind het nu dan ook tijd om te stoppen. Harrie stapt - na de 

komende Ledenraad (november) - uit het bestuur. 
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Naar aanleiding van een gesprek met het IWB is besloten dit systeem met de 

lossingsverantwoordelijken te evalueren na afloop van vliegseizoen 2018. De change requests voor 

deze tool zijn inmiddels doorgenomen met de ontwikkelaar van de tool en een offerte hiervoor is 

ontvangen. 

Wordt op korte termijn vervolgd.  
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In de Ledenraad van afgelopen maart hebben we een 

stuk in de mededelingenmap gedaan over centrale 

hokken. De afdelingen zouden hier hun gedachten over 

laten gaan en ons van input voorzien. Helaas hebben 

wij - zelfs na herhaald vragen - nog geen reactie mogen 

ontvangen. 

 

Wel is ook dit jaar weer gebleken dat de opvang van 

duiven een probleem is. Niet zozeer de opvang, maar 

wel het ophalen van de opgevangen duiven. Wij zullen 

hier iets mee moeten en daar hebben wij elkaar voor nodig. Het houden zoals wij nu georganiseerd 

zijn, lost de problematiek niet op. Bovendien willen wij niet dat diegenen die hun verantwoordelijkheden 

nemen, moeten lijden onder het gedrag of verzuim van anderen. 

 

Het niet adequaat opvangen en ophalen van gevonden duiven heeft directe, negatieve gevolgen voor 

ons imago. Dit kunnen we ons - zeker in deze tijd - niet (meer) veroorloven. Wij rekenen dus op jullie 

input om tot een verbeterd voorstel te komen. 
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Vanaf de laatste Ledenraad is er onvoldoende 

voortgang geboekt wat betreft de 

reglementen. Wij hebben een poging gedaan 

om dit intern op te pakken met leden van onze 

organisatie. Echter heeft dit ons niet gebracht 

wat wij voor ogen hadden. 

 

Wij zijn nu op het punt gekomen dat wij dit 

project gaan uitbesteden om daarmee deze winter de de herziene reglementen te kunnen overleggen. 

 

 

 
 



 

Fraudepreventie 
 

 

In 2016 werden wij geconfronteerd met een 

fraudegeval. Na onderzoek en rechtsgang is duidelijk 

geworden dat aanvullende actie en extra aandacht voor 

de processen en procedures - die met de wedvlucht 

organisatie te maken hebben - nodig is. 

 

Om te inventariseren hoe de werkzaamheden verlopen 

zijn in het seizoen 2017 is de uitvraag gedaan naar alle 

inkorfbescheiden. Het team fraudebestrijding heeft een 

aantal maanden hard gewerkt om alle stukken door te 

nemen en alle bevindingen op een rij te zetten. Dit heeft 

geresulteerd in een rapportage die in een aantal 

bijeenkomsten met afdelingsbesturen, de commissie en 

NPO bestuur afgestemd zijn. Daarbij is gevraagd om nadere input. Deze bevindingen hebben weer 

geresulteerd in een rapportage en advies hoe hiermee om te gaan. Dat de techniek hierbij kan 

helpen, in combinatie met een adequate bewaking van de procedures, is duidelijk. 

 

Met de rapportage en bevindingen vanuit de concourscommissies van de afdelingen en de nationale 

vluchten over 2018 wordt in de komende maanden met Compuclub en de commissie ECS gesproken 

over aan te brengen verbeteringen die in seizoen 2019 geïmplementeerd worden. 
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Om de kwaliteit in onze 

organisatie te waarborgen 

en de noodzakelijke 

professionalisering van 

onze organisatie te 

realiseren, hebben wij 

profielen opgesteld 

waaraan iedereen moet 

voldoen. De profielen 

zorgen er voor dat de 

diverse functies met de 

juiste competenties 

ingevuld worden. 

  

De profielschetsen staan op de website en worden via Op (de) Hoogte gecommuniceerd en we hopen 

op een stimulans en positieve reacties uit onze gehele organisatie. 
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Zaterdag 13 oktober 2018 staan de tweede sectievergaderingen op de agenda. De eerste 

sectievergadering stond in het teken van de installatie van het sectiebestuur en het benoemen van de 

afgevaardigden. 

 

Nu is het zover dat de leden hun stem kunnen laten horen tijdens de sectievergaderingen. Voor onze 

hele organisatie is dit een gewenning, omdat dit nieuw is voor de duivensport. Nieuw en zeer belangrijk 

omdat de liefhebber centraal staat. 

 

Natuurlijk hebben wij met elkaar afstemming nodig om deze nieuwe structuur op een goede manier 

werkend te krijgen en te houden. Wat fijn dat ondertussen alle secties en platformen ingevuld zijn en 

dat zij ook vertegenwoordigd zijn in de Ledenraad van 10 november aanstaande. 
 



 

Tot slot 
 

 

Wij hopen dat deze Update u alvast antwoord geeft op een aantal 

vragen en relevante onderwerpen binnen onze sport. Mochten er 

zaken zijn waarover u verder geïnformeerd wilt worden, stuur dan een 

bericht naar info@duivensportbond.nl.  

 

Wij hopen komende periode met elkaar met enthousiasme te werken 

aan realistische voorstellen en plannen. Het is aan ons allen de 

komende maanden gezamenlijk tot een plan voor 2019 te komen. 
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