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Inleiding
Een toekomstbestendige duivensport is waar het beleid van het NPO bestuur op gericht is.
Vernieuwing van de duivensport is een van de hoekstenen van dat beleid. Het NPO bestuur
wilde de potentiële vernieuwing in de duivensport via de secties de ruimte geven zich te
bewijzen. In gesprekken met de sectie besturen is dit ook uitgebreid aan de orde gekomen.
Het NPO Bestuur was dan ook verrast te vernemen dat alle sectie besturen aangaven af te
treden. Hun motivatie om dit te doen heeft u kunnen lezen in open brieven die zijn
gepubliceerd in Op de Hoogte.
Daarmee ontstaat een nieuwe realiteit. Niet alleen betekent dit dat we op zoek moeten naar
nieuwe sectie bestuurders, maar ook moeten we ons opnieuw de vraag stellen of we met de
secties in de huidige opzet verder moeten. Of is dit ook een moment van bezinning en is er
wellicht een betere oplossing?
Wat willen we bereiken?
Het NPO Bestuur zou graag zien dat de secties zich inzetten voor vernieuwing van de
duivensport en niet blijven steken in discussies over het vliegprogramma. Vernieuwing van
de duivensport kan op vele manieren vorm gegeven worden zoals o.a. door;
• Attractieve sportbeleving
• Directe leden vertegenwoordiging in de Ledenraad
• Attractieve, aansprekende vluchten voor alle spel disciplines
• Voorlichting over een scala aan onderwerpen welke duivenliefhebbers bezig houden
• Positieve PR voor de duivensport
• Samenwerking stimuleren tussen diverse organisaties actief in de duivensport
• Leren van het buitenland
• Verbinding zoeken met maatschappelijke organisaties
Dit zijn zomaar een aantal onderwerpen waarop secties zich mede zouden kunnen
onderscheiden en zo een positieve bijdrage leveren aan vernieuwing en ontwikkeling van de
duivensport.
Feit is dat inbreng bij de beleidsontwikkeling en vernieuwing ook via de afdelingen geborgd
is. Uit meerdere gesprekken met de afdelingen is ons gebleken dat er een grote bereidheid is
mee te denken over noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen. Met name wettelijke
ontwikkelingen op het gebied van welzijn van dieren en andere behoeftes van onze leden,
dwingen tot nadere keuzes ten aanzien van aantal vluchten, vervoer, lossingen etc.
Meerdere voorstellen daarover zijn inmiddels gepresenteerd.
De betrokkenheid van onze achterban hebben wij in de afgelopen periode eveneens vorm
gegeven door middel van de wekelijkse poll in Op de Hoogte. De stellingen worden bewust

prikkelend gekozen, nodig voor de scherpte in het debat. Over de deelname aan deze polls
mogen we zeer tevreden zijn. Het geeft een goed beeld over wat er met betrekking tot de
vraagstelling leeft bij onze achterban. De uitkomsten hiervan betrekken wij bij de verdere
beleidsvorming.
Uiteraard heeft ook het NPO bestuur een taak bij het vernieuwen van de duivensport.
Uiteindelijk is het NPO bestuur eindverantwoordelijk maar het NPO bestuur kan zeker ook
niet alles in haar eentje. Een gezamenlijke inspanning voor een toekomstbestendige
duivensport is de weg voorwaarts.
Hoe nu verder?
Nu terug naar de vraag of door het terugtreden van de besturen de secties mislukt zijn en
hoe het nu verder moet. In de fase waarin de bestuurlijke ontwikkeling van de duivensport
zich bevindt is het aftreden van de sectie besturen misschien wel een logische reactie.
Immers onze vraagstelling aan de secties is van een andere aard dan de vraagstelling in het
verleden.
Secties in stand houden alleen voor het opstellen van een deel van het vliegprogramma is
een wel zeer beperkte taakopdracht. Voor het vaststellen van het vliegprogramma hebben
we inmiddels een robuust proces afgesproken. Als we dan ook nog het vliegprogramma voor
langere tijd vastleggen, zoals de bedoeling is, dan komt daar tijd door vrij. Er komt in de
komende jaren veel op ons af. Laten we de tijd die beschikbaar komt nuttig besteden.
Directe betrokkenheid van de liefhebbers is noodzakelijk voor een toekomstbestendige
sport. Op de najaar Ledenraad is een voorstel aangenomen om elektronisch stemmen voor
de secties mogelijk te maken. Daarmee hebben een extra middel in handen om de stem van
de liefhebber direct via de secties te laten klinken in de Ledenraad.
Als alle secties in stand blijven dan kunnen we er niet omheen om te kijken naar de
haalbaarheid van het ingevuld krijgen van de sectie besturen. Bij het handhaven van de
huidige opzet zijn er minstens 16-20 nieuwe kandidaten nodig. In de beperkte vijver waarin
we vissen is dit wellicht een onmogelijke opgave.
Besturen heeft vaak het midden tussen pragmatisme en onderbouwde beleidskeuzes. Het is
daarom dat het NPO bestuur heeft gekozen het aantal secties terug te brengen tot 1,
namelijk de sectie Sportbeleving.
Het doel van de sectie Sportbeleving is om met voorstellen en initiatieven te komen voor het
aantrekkelijk houden van de duivensport in de volle breedte. Daarnaast moet zij voor de
nodige impulsen in de Ledenraad zorgen. Krachtig beleid is namelijk mede gebaseerd op
inhoudelijk scherpe discussies, waarbij gebaande paden soms moeten worden losgelaten.
Het sectiebestuur Sportbeleving bestaat uit 5 personen, waarbij alle verschillende
speldisciplines vertegenwoordigd zijn. Afdelingen en NPO bestuur zullen kandidaten
voordragen, zo mogelijk nog voor de voorjaars Ledenraad van 13 maart 2021.

Het bestuur van de sectie Sportbeleving wordt in functie gekozen door de NPO-ledenraad,
op voordracht van het NPO-bestuur, Afdelingen en of de sectie Sportbeleving. Zonder
tegenkandidaten is benoeming bij acclamatie mogelijk. De sectie Sportbeleving maakt deel
uit van de Ledenraad en heeft daarin maximaal 5 stemmen.
Voor het voeren van de dialoog met de achterban zullen diverse middelen beschikbaar
worden gesteld aan de sectie Sportbeleving, zoals digitaal stemmen, het recht tot het doen
van voorstellen aan de Ledenraad, publicatierecht in Op de Hoogte en gebruikmaking van de
wekelijkse poll. En omdat er geen sprake is van specifieke secties kunnen in beginsel alle
NPO-leden worden benaderd en worden geraadpleegd.
Vanzelfsprekend is het mede aan het sectiebestuur om te laten zien dat de sectie
Sportbeleving levensvatbaar is en een toegevoegde waarde heeft. Daarbij kan op de steun
van het NPO-bestuur worden gerekend.
Laten we er met zijn allen de schouders eronder zetten om ten behoeve van de toekomst, de
bestuurlijke vernieuwing in de duivensport mede langs dit concept verder in te vullen
Het NPO Bestuur

