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Notulen buitengewone Algemene Vergadering 11 mei 2017. 
 
1. Opening door de voorzitter.  
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom op deze buitengewone leden vergadering. Voor deze vergadering zijn de 
door het Bestuur NPO voorgestelde statutenwijzigingen geagendeerd, waarover 
op 15 mei a.s. tijdens de NPO Ledenraad een besluit wordt genomen. Helaas 
moeten we constateren dat vandaag maar 25 van de 63 afgevaardigden 
aanwezig zijn. Dit betekent dat tijdens deze vergadering, conform artikel 29 van 
de statuten, geen geldige besluiten kunnen worden genomen, hiervoor moet 
tenminste de helft van de kiesmannen danwel reservekiesmannen Afdeling 
volgens de presentielijst ter vergadering aanwezig zijn. 
De kiesmannen van de afdeling hebben mandaat t.b.v. NPO Ledenraad, maar 
vandaag willen wij de gevoelens welke binnen onze afdeling rondom dit 
onderwerp leeft meegeven.  
 
 
2. Appél afgevaardigden/kiesmannen.  
 
Afwezig 24 verenigingen: 
ver. 0113 De Luchtbode, ver. 0115 De Postduif,  
ver. 0116 Expresse, ver. 0119 Gruno, ver. 0132 De Vriendenkring,  
ver. 0136 De Trouwe Duif, ver. 0137 De Trouwe Duif, ver. 0140 The Skymasters, 
ver. 0149 De Zwaluw, ver. 0151 De Trekkers, ver. 0160 Hoogkerk, 
ver. 0162 Op Eigen Wieken, ver. 0307 Vitesse, ver. 0311 De Vliegenier, 
ver. 0313 De Snelpost, ver.  0319 P.V. La Vitesse ’97,  
ver. 0328 P.V. Hoogeveen, ver. 0331 De Postduif ’90,  
ver. 0334 P.V. Zwartemeer, ver. 0339 Steeds Sneller, ver. 0350 De Stormvogels,  
ver. 0353 De Uiver, ver. 0360 De Straaljager, ver. 0364 Keer Weer. 
 
 
Afwezig met kennisgeving 14 verenigingen: 
ver. 0102 De Koeriers, ver. 0103 De Snelpost, ver. 0107 De Luchtpost,  
ver. 0109 De Marnevliegers, ver. 0110 De Noordpoolvliegers,  
ver. 0118 Groningen Vooruit, ver. 0125 De Vredesduif, ver. 0308 De Reisduif, 
ver. 0309 De Hunevliegers, ver. 0324 De Snelvlucht, ver. 0329 Vol Spanning, 
ver. 0336 Snelle Wieken, ver. 0352 De Vredesduif, ver. 0402 De Vechtvogels. 
 
 
Aanwezig 25 verenigingen: 
ver. 0101 De Blauwe Doffer, ver. 0108 P.V. De Eemsvliegers,  
ver. 0124 De Luchtstormers, ver. 0131 De Zwaluw, ver. 0138 De Trouwe Duif,  
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ver. 0142 De Waddenvliegers, ver. 0153 WPV, ver. 0155 De Olle Witte,  
ver. 0157 Naar Huis, ver. 0301 De Vliegers, ver. 0303 De Luchtbode,  
ver. 0305 Steeds Sneller, ver. 0312 P.V. DZOH, ver 0315 Vrije Vogels, 
ver. 0318 The Flying Dutchmen, ver. 320 PV De Kanaalstreek,  
ver. 0342 De Valk, ver. 0347 De Ruimtevaarders,  
ver. 0349 De Snelle Thuiskomst, ver. 0355 Snel, ver. 0356 De Stormvogels,  
ver. 0362 De Vechtevliegers, ver. 0415 De Luchtpost, ver. 0429 Nieuwleusen, 
ver. 0431 De Streekvliegers. 
 
 
3. Verslag van de buitengewone Algemene vergadering van 7 april 2017. 
Zoals al verwoord door de voorzitter in zijn openingswoord kan in deze 
vergadering conform artikel 29 van de statuten geen geldige besluiten worden 
genomen, als gevolg van het feit dat voor het nemen van geldige besluiten 
tenminste de helft van de kiesmannen danwel reservekiesmannen Afdeling 
volgens de presentielijst ter vergadering aanwezig is. De behandeling van de 
notulen van 7 april worden dan ook doorgeschoven naar de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering. 
 
 
4. Ingekomen stukken/mededelingen.  
Er heeft inmiddels een constructief overleg plaats gevonden tussen bestuur en de 
jeugdcommissie, waarin we op 1 lijn zijn gekomen, o.a. hoe om te gaan met 
bestedingen i.r.t. beschikbare budgetten en voorzieningen. 
Voor wat betreft het vervoer voor de zuid-groep, nogmaals een optoep tot 
beschikbaar stellen van convoyeurs. Met voorgaande oproepen hebben we tot op 
heden nog geen resultaten bereikt Inmiddels is er een concours geweest waarin 
we zonder convoyeurs op pad zijn gegaan, dit is echter niet toegestaan. Bij de 
vervoerder van Regteren inmiddels 2 nieuwe chauffeurs/convoyeurs beschikbaar. 
Bij dubbelvluchten hebben we nog steeds problemen. 
 
5. Statutenwijziging NPO 
Zoals aangegeven kunnen tijdens deze vergadering geen geldige besluiten 
worden genomen. De afgevaardigden hebben mandaat, maar gaan de input 
vanuit deze vergadering meenemen naar de NPO Ledenvergadering van 15 mei 
a.s. 
De voorzitter geeft een korte toelichting op de voorgestelde statuten wijziging 
NPO. 
Bestuur NPO heeft een koers uitgezet tot en met 2012, genaamd Grootse 
Postduiven Sport (GPS) 2021, waarbij de focus is gelegd op een 
stabiele/lichtgroeiend ledenaantal en aansluiting van sport bij de samenleving. In 
de periode 2017 t/m 2021 zijn voor ieder jaar een aantal processtappen gepland, 
te beginnen met een voorgestelde statutenwijziging, welke is geagendeerd voor 
de Ledenraad NPO van 15 mei a.s.  



 
 

 3 

Betreft de inrichting van: 4 Secties, 2 Platformen en een Congres met 
afvaardiging naar de Ledenraad NPO. 
De voorzitter NPO heeft aangegeven dat de koers richting 2021 ons allen betreft, 
het gaat per slot van rekening om de toekomst van de duivensport. Neemt niet 
weg dat we toch ook kritisch moeten kijken naar wat voorligt. Een gehouden 
enquête onder alle NPO leden heeft uitgewezen dat de leden meer inspraak 
willen hebben in de besluitvorming. Dat er in de afgelopen periode wellicht ook 
fouten zijn gemaakt, hoort nu eenmaal bij een dergelijk proces.  
 
Na de toelichting van de voorzitter volgt een debat waarin een aantal 
afgevaardigden ingaan op wat is voorgesteld en geven hun visie erop. 
Gezien in deze vergadering geen sprake kan zijn van besluitvorming wordt 
hieronder een weergave gegeven van enkele thema’s welke door de aanwezigen 
is aangereikt en toegelicht. 
 

 We moeten goed vertegenwoordigd zijn. Het is moeilijk genoeg om 
bestuurders te vinden, een dilemma in onze hele organisatie. Of de 
statutenwijziging hierbij gaat helpen is maar de vraag.  

 Niets doen is geen optie. Als we in staat blijven zelf onze zaken te kunnen 
organiseren dan kunnen we wellicht nog lang doorgaan. 

 Er is nu eenmaal sprake van een neerwaartse spiraal, het NPO-bestuur wil 
daar wat aan doen, en dat is het proberen meer dan de moeite waard. 

 Met de nieuwe structuur waarbij secties per discipline worden ingericht is er 
wellicht meer betrokkenheid. 

 De sport met dieren staat maatschappelijk en politiek gezien onder druk, 
dus ook de postduivensport, dat moeten we niet vergeten. Lobby richting 
het Haagse is daarbij essentieel. Er moet sprake zijn een krachtig bestuur, 
dat is ook wel duidelijk. 

 NPO-bestuur een kans geven, het roer moet om. 
 Anderzijds wordt opgemerkt dat in het rapport welke ten grondslag ligt aan 

GPS 2021 aangegeven wordt dat aansluiting bij NOC/NSF alleen mogelijk is 
wanneer sprake is van gelijksoortige sportbond, deze kent geen autonome 
geledingen Het NPO-bestuur heeft aangegeven dat de autonomie van de 
afdelingen niet ter discussie staat. De toekomst zal het uit gaan wijzen.   

 Als de secties er zijn hebben we dan nog wel afdelingen nodig. Worden 
vliegprogramma’s bepaald vanuit de secties? Anderzijds wordt het vervoer 
en de gelden geoormerkt als zijnde het bezit van de afdelingen.  

 
Na afloop van het debat is nog een peiling gehouden onder de aanwezigen. 
Peiling: 19 voor en 5 tegen de statutenwijziging. 
Er wordt nog gevraagd naar het standpunt van de afgevaardigden m.b.t. de 
voorgestelde statuten wijzigingen. Voorzitter geeft aan dat de afgevaardigden er 
positief instaan.  
6.Sluiting 
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Voor wat betreft de afwezigheid van een groot aantal verenigingen, wordt vanuit 
de afgevaardigden nog opgemerkt dat dit niet de manier zou moeten zijn hoe wij 
met elkaar omgaan.  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt de aanwezigen voor 
de constructieve bijdrage. 
 
 
voorzitter       secretaris 
 
 
 
 
T. de Vries       M. Koning 


