
Geachte leden, 

U heeft gisteren een email ontvangen van het afdelingsbestuur waarin Ton de Vries, Meindert Koning, 

Teun Speelman en Roelof Popkes aangeven tussentijds af te treden.   

Wij, de overige 3 bestuursleden te weten Pieter Gast, Adri van der Linden en Aart Bakker, betreuren het 

besluit van de collega-bestuurders als gevolg van de, mede door de stem van onze afdeling, landelijk 

ingeslagen weg genaamd GPS2021 maar begrijpen de keuze wel.    

Een unaniem bestuur is de wens van iedere organisatie, unaniem handelend met een groter belang in 

gedachten zoals in onze duivensport het belang van de leden die allemaal opereren onder de vlag van de 

NPO en waar we niet onder vandaan willen of kunnen. Daar hoort voor ons drieën zeker de ingezette 

koers GPS2021, inclusief het nationale vliegschema die gisteren 1 december tijdens een extra NPO-

ledenraad is aangenomen, bij. Ondanks de fijne samenwerking op tal van andere punten was vooral het 

laatste binnen het bestuur reden tot onoverkomelijke meningsverschillen en dat de unanimiteit ver te 

zoeken was. Met dat in gedachten menen we deels verantwoordelijk te zijn voor de nu ontstane situatie 

al zijn het individueel afgewogen en genomen besluiten.  

Vanuit dat standpunt nemen wij de verantwoordelijkheid en het initiatief om, naast de gedane oproep 

aan verenigingen kandidaten voor te dragen, ook zelf actief op zoek te gaan naar kandidaten om het 

bestuur weer compleet te krijgen. Op zoek te gaan naar kandidaten voor een bestuur die de landelijke 

ingeslagen weg ondersteunt maar tegelijk wel met een kritisch oog de ontwikkelingen in de gaten houdt. 

Een bestuur die in gesprek gaat en de samenwerking zoekt met alle geledingen binnen de NPO om een 

zo breed mogelijk gedragen standpunt in te kunnen nemen en die leden aanspoort hun stem en/of 

ideeën te laten horen bij de secties. Een bestuur die het liefst unaniem maar in ieder geval met een grote 

meerderheid de goedkeuring kan meedragen van onze vergadering om vervolgens z.s.m. te kunnen 

starten met de belangrijke voorbereiding op seizoen 2019. Zo ver is april niet meer.  

Met vriendelijke groet,  

Pieter Gast. 

Adri van der Linden. 

Aart Bakker. 

 

    


