Laren 8-12-2020
Verslag bespreking Afdelingen en NPO bestuur over nieuwe Sector indeling en vlieggebieden.
Datum: 7 december, digitale vergadering
Deelnemers: DB NPO bestuur en alle Afdelingen m.u.v. Afdeling 1
1. Het NPO bestuur heeft voorafgaand aan de vergadering een vragenlijst gecirculeerd
(bijgevoegd) Alle afdelingen hebben de vragenlijst beantwoord.
2. De NPO voorzitter geeft alle afdelingen het woord om hun visie in te brengen. De ingevulde
vragenlijst is daarbij het startpunt. Daarbij ontstaat het volgende beeld;
• Een aantal afdelingen is tevreden over de huidige indeling, anderen juist niet.
• Een sector indeling per spelsoort vindt weinig weerklank
• Terug naar een indeling op afstand vindt ook weinig weerklank
• Diverse alternatieven worden besproken en gewogen wat betreft voor- en nadelen
• Er wordt grote waarde gehecht aan overleg met de liefhebbers en dat is op dit moment
lastig te organiseren
3. Na een goede open discussie concludeert de vergadering als volgt;
• In 2021 zal onder leiding van het NPO bestuur verder worden gesproken over het indelen
van Nederland in nieuwe vlieggebieden. Alle vertegenwoordigers van de Afdelingen
kunnen zich hierin vinden.
• De besprekingen over de nieuwe vlieggebieden starten januari 2021.
• De liefhebbers moeten goed aangehaakt worden in dat proces
• Voor het vliegseizoen 2021 blijft de sector indeling zoals aangenomen in het Nationaal
vliegprogramma 2021
• Voor de Grand Prix Midfond zal het NPO bestuur een voorstel indienen op de voorjaars
Ledenraad om deze te vervliegen per afdeling
Het NPO bestuur

Vragenlijst Sector indeling

Teams vergadering 7 december 20:00 uitnodiging volgt.

Afdeling :_____
1. Bent U tevreden over Uw huidige sector indeling
• Ja want ….
• Nee want ….
2. Als U niet tevreden bent vindt U de sector dan
• Te breed en of
• Te diep
3. Kunt U zich een sector indeling voorstellen per spelsoort
• Ja want Marathon is een ander spel dan bijvoorbeeld Midfond en Dagfond
• Nee want dat werkt alleen maar verwarrend
4. Wat zijn volgens U de maximale afmetingen van een sector
• In de breedte (km)
• In de diepte of over vlucht (km)
• Verschilt dit per spelsoort
5. Kunt U zich een sector indeling voorstellen op St. Vincent en Bergerac op afstand
• Ja
• Nee
6. Kunt U zich een sector indeling voorstellen op Nationaal Issoudun op afstand
• Ja
• Nee
7. Vul hier Uw ideale sector indeling voor (antwoorden kunnen identiek zijn)
• De Midfond en Jonge duiven vluchten
• De Dagfond
• De Marathon
8. Zouden we ook een mogelijke fusie van afdelingen moeten betrekken in de discussie over
de sector indeling
• Ja, want ..
• Nee, want …
9. Waar vindt U dat het NPO bestuur ook naar moet kijken bij een nieuwe sector indeling

