
Een dijk van een 
Duivensport

Het Zeeuwse Basisdocument GPS2021

Ik worstel en kom boven



Het verhaal: is klip en klaar
• De terugloop/vergrijzing van onze sport <> De Zeeuwse Analyse
• GPS2021 <> Is geen wonder middel!

• De nieuwe technologie <> Geen deltaplan die dit 
tegenhoud!

• De verandering/beleving, van onze sport <> Willen we niet ontkennen!
• NPO <> ledenraad 
• Financiële situatie <> Van Rode naar Zwarte Cijfers!
• Het afdelingsbestuur bestuurt <> Waar is een bestuur voor?
• En de Nishoek? <> 10 jaar Ondernemerschap!
• De Zeeuwse Agenda <> Startdocument!
• 2 stappen staan daarin centraal <> Liggen thans voor

• De taakstelling voor de afdeling <> Voorjaarsvergadering (NU)
• En het ontwikkelproces <> t/m2021 het Basisdocument

• GPS2021 ……… 2041 <> Nog 20 Jaar houdbaar 

• Het Basisdocument <> Werk aan de winkel

Voorwoord
Over Grootse Postduiven Sport GPS2021 gesproken

”een andere toonkleur”
Dit basisdocument is de eerste uitkomst van het ontwikkeltraject wat Afdeling Zeeland ‘96, sinds de 
najaarsvergadering 2018, is ingegaan. Een proces waarin de afdelingsvergadering vaststelde, zo kan het in 
Zeeland niet verder (onze bedrijfsvoering zakt door zijn poten), dus we moeten wat.
Aanvankelijk was de gedachte fusie, maar die verkenning leverde geen positief resultaat op en er werd 
middels een startdocument door het afdelingsbestuur een doorstart in het Zeeuwse gemaakt.

Dit document is de eerste uitwerking daarvan. Er is wel een wezenlijk verschil met het startdocument.
Die kwam van de bestuurstafel (daar zijn besturen voor). Nu hebben we getracht om niet alleen de 
bestuurstafel aan woord te laten, maar dominant in dit document is de toonzetting en inbreng van de 
klankbordgroepen. Ook de worsteling tijdens de kick-off van de deelnemers aan de werkgroepen, is mede 
bepalend geweest voor dit basisdocument.
Om het heel direct te zeggen. Vond men het startdocument iets hebben van een overlijdensbericht.
De toon en de kleur van het basisdocument heeft juist meer realiteit en perspectief.

Hadden wij als afdelingsbestuur de stip op de horizon met getallen geplaatst, om daarmee de boodschap
te verduidelijken. In dit basisdocument is, de analyse en het ontwikkelingstraject de drager van ons 
vernieuwingsproces. De stip op de horizon is nu dat we werken aan nieuw perspectief en beleving.
Daarnaast dat we pro actief beleid ontwikkelen in het kader van de ledenontwikkeling en de technologische 
revolutie.

Daardoor presenteren we met een gerust hart dit basisdocument. Daarin laten we zien, meer nog, verankeren 
we, dat de speerpunten van dit proces, primair via de GPS-werkgroepen gaan lopen en dat we dit dus met 
elkaar oppakken. Dat dat doen we in een heel beheerste tijdslijn. 
2021 komt eerst en dan via het einddocument, wat we dan 2021 presenteren, zetten we de houdbaarheid 
richting 2041 neer. Over Grootse Postduiven Sport GPS2021 gesproken.

35 pagina’s dik. Inderdaad, laat ik het zo zeggen: als we het niet waard zijn om grondig te werk te gaan, dan 
hebben we echt een probleem. Wat te denken van de probleemstelling, de oplossingsrichting, de kaderstelling 
de tijdslijnen en omdat we het met elkaar doen, hoe regisseren we alles, zonder dat het wildgroei wordt. 
Kortom meer dan waard om dit zo te presenteren. 
Dank aan allen die de inhoud mede geleverd hebben.

Namens de deelnemers van de mantelovereenkomst

Afdeling Zeeland ‘96, Maart 2019,

Willy Huige Projectleider.
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Van Start- naar Basisdocument

• Startdocument
• De Agenda/Mantelovereenkomst 3 partijen
• GPS Pilot Zeeland 2021

1. Taakstelling afdelingsbestuur 
• Per direct financieel gezond maken. 

Sanering/clustering inkorfcentra en eerste pilots
2. Opzetten van een ontwikkelingstraject richting 2021

• Basisdocument
• Leveren en ontwikkelen
• Uitwerking pilot
• Tijdslijn



Van
GPS Klankbord

commissies

naar
GPS werkgroepen

”Werk aan de winkel!!”

hoe leuk kan het worden

Absoluut geen 
begrafenis 
stemming

Wij gaan er mee 
aan de slag

We zien ook 
zeker het 

perspectief

Het verleden is 
voorbij

De toekomst kunnen 
wij als broedkamer 

voor de afdeling en de 
NPO uit testen



Dat is een hele puzzel

• Van broedkamer
• Naar testlocatie
• Van klankbord naar werkgroep
• Het afdelingsbestuur Zeeland
• De Nishoek straks de Veerhoek
• De NPO
• Iedereen die een steentje kan bijdragen
• De omslag: Van plannen maken naar…..
• Realisatie

”Samen gaan we deze puzzel klaren
en het verhaal schrijven!”

Aldus de Projectleider Willy Huige 
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De weg naar het basisdocument
Te weten: waarom, wat en wie

Over de volgordelijkheid gesproken.

1. Stichting Nishoek
• maakte een nieuw Visieprogramma

2. NPO - Nishoek in Gesprek:
• “Al 10 jaar doodtij, kunnen we niet normaal samenwerken

en de toekomst onze bondgenoot maken???”

3. NPO, Nishoek en de afdeling Zeeland in 
gesprek

• Vervolgens de Mantelovereenkomst
• Nieuwbouw van Nishoek het 1e Nationaal Oefenmodel van een 

NPO GPS Belevingscentrum realiseren! De Veerhoek
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Basisdocument presenteert
van intentie (de mantelovereenkomst) naar realisatie en leveren

1. De Analyse 
2. De 2 stappen
• Taakstelling: Afdelingsbestuur voor de vergadering op 21 

maart:
• (Meerjarige)Begroting. Geen Rode cijfers!

• Inclusief de toelichting: de nieuwe vervoerder en de 
nieuwe ophaal route (de 20 inkorfcentra), 

• OTR duiven “De trainingsduiven” voor 2019 en dan …?
• De ontwikkelroute richting 2021

1. Begeleiding van …
2. Incl. de houdbaarheid datum 2041
3. GPS Centra …
4. Regionalisatie …
5. Sport en spel …
6. Innovatie & Creativiteit …
7. De beleving …
8. De oplevering van het Einddocument 2021
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De analyse
Praatjes vullen geen gaatjes

• De leden ontwikkeling (zie volgende sheet)

• De begroting (agendapunt op 21 maart)

• Daarnaast:
• De online en technologische revolutie
• Broedkamer en Proeftuin(en) 
• De beleving
• Het verleden, heden en de toekomst



De analyse

61+
432 leden van de 760

60 -
328 leden van de 760

Over GPS2021 
GPS2041
gesproken

132

196

432

Ledenontwikkeling
Zeeland in 1996

In de hoogtijdagen
1900 leden

In 2019, 760 leden
Even over nadenken

61 +

46 - 60

-46



De vlucht naar de toekomst!
In beton ? 

De start: Ja…………………….De uitkomst: Nee 

Dat doet het proces en de tijd! ………..Zijn we dus zelf bij!

Met de GPS2021 werkgroepen
Op naar de ontwikkeling van 

het Zeeuwse locatieplan
& 

De GPS Belevingscentra

2019
oplossing voor het vervoer 

en de trainingsduiven

Bundeling van krachten
per samenspel.

De uitkomst van het overleg met 
en in de samenspelen.
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Over 
vernieuwing
gesproken

Wat gaat er 
veranderen

Sport en Spel Centraal

Meer beleving

Aandacht en inhoud voor alle disciplines

Wie mee wil werken kan (moet) dat 

Vitalisering van de ledenstructuur en organisatie 

Financieel gezond

Regionalisatie

Vervoer

Trainingsduiven. OTR Outside The Race Duiven

Maar nog veel meer in de komende jaren…

Van werelderfgoed tot……..NOC/NSF toekomstbestendig



De realiteit
inclusief………

De eerste ronde (Fase 1)
• Weer zwarte financiële cijfers
• Nieuwe vervoerder
• Nieuw ophaal route
• Trainingsduiven

De realiteit is 20
Inkorfcentra

De realiteit was/is dat 
spontaan door verder 

clustering 15 min in beeld 
komt

Let op we blijven gewoon 
praktische problemen 

oplossen
Over puzzelen gesproken

Niet Minder, minder,
maar 

Meer meer…Beleving!

Ook wildgroei ligt op de 
loer

En onder Begeleiding van 
dit project

Met de GPS werkgroepen!
(richting 2021-2025)

Dus reglementering en 
regelgeving



Grootse
Postduiven-Sport 2021

(GPS2021)

NPO presenteert (1)

• GPS:
• Global Positioning System

• GPS:
• Is de werktitel van het 

ontwikkelprogramma van de 
NPO. Van liefhebbersbond
naar moderne sportbond

• GPS: NPO
• Is dus meer dan alleen 

technologie, maar staat voor 
Grootse Postduiven-Sport!

• GPS
• NPO bevat:
• Dus de technologische 

revolutie 
• Maar ook tal van andere 

veranderingen, denk aan:
• Beleving sport en spel
• Midden in de samenleving
• Schaalvoordelen
• Kwaliteit 
• Van lidmaatschap naar 

abonnementen
• Kostenbesparing
• Etc. Wat te denken van:



Het idee:

Grootse Postduiven-Sport 
2021 

(GPS2021)

NPO presenteert (2) 

• NPO Centralisatie leidt tot kostenbeheersing: Vervoer! 
• Centrale inkoop levert schaalvoordeel op
• Technologie dagelijks up-to-date i.p.v. 5-jaarlijks
• Huidig ICT-niveau verbindt liefhebbers met niet-

duivenliefhebbers
• Status en kwaliteitsniveau geborgd en NPO 

gecertificeerd
• Betaalbare kosten voor deelname aan de wedvluchten
• Business partners i.p.v. concurrenten,

m.a.w. samenwerking is essentieel voor behoud van 
de duivensport

• Dagelijks up-to-date met duivensport NL
• Uniformiteit in de sport
• Zeeland als basis, GPS2021 in de praktijk

• Kwaliteitsvergroting en certificering tegen 
gelijkblijvende kosten

• Van lucht naar beleving
• In Zeeland in 2e kwartaal 2019 aan de slag!
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Grootse Postduiven-Sport 
2021 

(GPS2021)

NPO presenteert (3) 

Zeeland als de 
1e GPS Pilot

• GPS Zeeland
• De 760 leden gekoppeld via stamboom-

programma en prestatiebestanden van 
de liefhebber in de 20 inkorfcentra via 
de inkorf-antenne naar de centrale 
database van het NPO

• Live inkorven

• Live logistieke coördinatie

• Live lossen

• Uitrol GPS 2021 abonnement

Daar gaan we vanaf heden aan beginnen 
en uitrollen over GPS2021 gesproken
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De ontwikkelroute Zeeland:
tot 2021 Werk in uitvoering!

• Stap 1. De randvoorwaarden zijn geschapen op 21 maart in de taakstellende 
meerjarige begroting 

• Nu is het aan ons

• Stap 2. o.l.v. de Stuurgroep, Projectgroep en de Werkgroepen gaan
we op basis van de analyse en de opdrachten, aan de slag.

• Dit betreft de ontwikkelperiode vanaf de a.s. voorjaarsvergadering tot 2021, 

• Werk in uitvoering:
• De voorzitters werkgroepen stemmen permanent met elkaar af 

• Regionalisatie
• Sport en spel
• Innovatie en Creativiteit
• 1e Nationaal GPS Belevingscentrum Veerhoek
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De Uitgangspunten in het Zeeuwse
GPS2021-traject

• De vereniging bestaat uit de basisleden en vormt de ruggengraat van 
de duivensport. Uitsluitend de aangesloten leden beslissen over het 
bestaansrecht.

• De afdeling zorgt voor een financieel gezonde huishouding en een 
uitgebalanceerde organisatie van vervoer en andere werkzaamheden 
ten behoeve van de sportbeoefening.

• Het inkorfcentrum wordt toegekend door de afdeling op basis van 
een aantal criteria:

• Voldoende deelnemers en aantallen duiven
• Goed bereikbaar voor de liefhebbers en de ophaaldienst van de 

duiven
• Beschikt over een goed digitaal netwerk
• Beschikt over voldoende kennis en ervaring voor het verwerken van de 

gegevens
• Een GPS2021-belevingscentrum is hét uithangbord voor de 

duivensport. Samen met een aantal partners, bij voorkeur op het 
gebied van duivensport, zal dit centrum een centrale rol in de regio 
vervullen. Gezien de vereiste investeringen geniet een dergelijk 
centrum een beschermde status in haar werkgebied. In de structuur 
van het NPO zijn dit de broedkamers, proeftuinen en testlocaties voor 
de uitwerkingen van ideeën en van de plannen in het GPS2021-traject.



GPS centra

• GPS centra
• Zijn de inkorfcentra voor de toekomstige duivensport
• Zijn de natuurlijke opvolgers van bestaande al of niet geclusterde traditionele 

inkorfcentra

• GPS Centra we kennen 2 hoofdtypes
• AAA

• De Nieuw GPS belevingscentra. Ondernemerschap, primair broedkamer 
en proeftuin voor nieuwe spelvormen en beleving van de sport middels 
de nieuwe technologie

• Krijgen i.v.m. het investerings- en exploitatierisico een beschermde 
status

• AA
• Zijn centra die op basis van aantallen inkorvende leden en duiven 

toekomstbestendig zijn
• Voldoen ruimschoots aan de verder gestelde eisen voor een 

inkorfcentrum
Verenigingen die geen zelfstandig inkorfcentrum hebben worden 
geklasseerd als een A-locatie.

• GPS centra
• Voldoen aan het programma van eisen van de NPO
• De NPO heeft op dit moment een ontwerp regeling in de maak

• GPS centra
• Alle GPS locaties hebben een gezonde exploitatie en kunnen de investering 

van daaruit betalen

• GPS centra AAA 
• Omvatten een beschermd werkgebied i.v.m. een verantwoorde investering en 

exploitatie. 

• GPS Zeeuws Locatieplan 2021
• De Zeeuwse GPS werkgroep Regionalisatie krijgt in het kader van de pilot de 

opdracht om met deze uitgangspunten een ontwikkelingsplan per regio uit te 
werken richting het Einddocument in 2021.



1e NPO GPS
Belevingscentrum2021-2041 

komt in Zeeland.

Ondernemerschap en Innovatie.
Sport en Spel, Technologie/ICT 

is de basis.

Naast inkorfcentrum: 
vooral 

Proeftuin, Broedkamer 
& Testlocatie !

• Programma van eisen, NPO komt z.s.m. met een 
aantal voorwaarden

• Veerhoek, de nieuwe Nishoek, krijgt de primeur

• Business/investeringsplan: levert de totale keten 
voor moderne sport

• Contributie niet (primair) nodig voor de 
exploitatie

• Beschermde status, i.v.m. continuïteit, het 
investerings- en exploitatierisico

• Het centrale GPS centrum van Zeeland voor: 
de NPO, Afdeling Zeeland 96, de Vervoerder

• Distributie, overslag / aanvoer Zuid-Holland, 
Brabant, zelfs grensoverschrijdend…



Het verhaal: is klip en klaar
• De terugloop/vergrijzing van onze sport <> De Zeeuwse Analyse
• GPS2021 <> Is geen wonder middel!

• De nieuwe technologie <> Geen deltaplan die dit 
tegenhoud!

• De verandering/beleving, van onze sport <> Willen we niet ontkennen!
• NPO <> ledenraad 
• Financiële situatie <> Van Rode naar Zwarte Cijfers!
• Het afdelingsbestuur bestuurt <> Waar is een bestuur voor?
• En de Nishoek? <> 10 jaar Ondernemerschap!
• De Zeeuwse Agenda <> Startdocument!
• 2 stappen staan daarin centraal <> Liggen thans voor

• De taakstelling voor de afdeling <> Voorjaarsvergadering (NU)
• En het ontwikkelproces <> t/m2021 het Basisdocument

• GPS2021 ……… 2041 <> Nog 20 Jaar houdbaar 

• Het Basisdocument <> Werk aan de winkel

GPS Criteria en 
Pilot Zeeland

Regelgeving 1

• GPS centrum AAA 2041 i.p.v. 2021
• Het is een landelijk gebeuren en deze pilot moet NPO gestuurd 

worden
• M.n. nieuwbouw en flinke investeringen doe je niet voor 10 jaar
• Dient aangevraagd en goedgekeurd te worden bij de NPO
• Deze onderzoekt of aan alle voorwaarden is voldaan (aantoonbaar 

aanleveren)
• kijkt of het nieuwe centrum recht heeft op een NPO L.G.B Claim*

* ”leefbaarheids-gebieds-claim”
• Criteria zijn o.a.:

• Financieel: Taakstellend positief
• Logistiek: Economische route
• Ligging: In of nabij woonkern
• Reglementaire: ”Actieve” leden
• Centra dienen: GPS waardig/bestendig en m.n. 

Ondernemerschap, Broedkamer en Proeftuin
• Gebiedsindeling: Het GPS centrum wordt de hoofdvestiging 

binnen de regionale gebiedscirkel
• Gebieden zijn uiteraard onder invloed van natuurlijke factoren en 

vragen om specifiek beleid. 
Bijvoorbeeld: Eilanden structuur, Flevo Polder, Stad en Platteland 
etc.

• Regelgeving door het NPO
• Op basis van de door de NPO vastgestelde kaders worden door de 

werkgroep Regionalisatie, in het totale Zeeuwse Locatieplan de 
gebiedscirkels bepaald binnen de Zeeuwse pilot 
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• De nieuwe technologie <> Geen deltaplan die dit 
tegenhoud!

• De verandering/beleving, van onze sport <> Willen we niet ontkennen!
• NPO <> ledenraad 
• Financiële situatie <> Van Rode naar Zwarte Cijfers!
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GPS Criteria en 
Pilot Zeeland

Regelgeving 2

• Levensvatbare inkorfcentra 
• Binnen de gebiedscirkel van een tripel A 

belevingscentra
• Die in dat kader voldoen aan de criteria van 

levensvatbaar
• Behouden hun bestaansrecht

• Per gebiedscirkel 1 GPS centrum met AAA status 
toegestaan i.v.m. investeringsrisico en exploitatie

• Overgang van liefhebbers 
• 1) is op collectieve basis alleen mogelijk binnen het 

eigen samenspel 
• 2) Indien een werkgebied een GPS centrum heeft met 

een AAA-status uitsluitend naar dit centrum i.v.m. de 
beschermde status 



Waarom Nishoek <> Veerhoek <> Kruiningen

Stichting De Nishoek

Ontstaan vanuit een
succesvolle fusie van 

verenigingen.

Visie en 
Ondernemerschap 

|2021-2040 

NPO: “Heeft zich meer dan 
onderscheiden! Kent zijn 
gelijke niet in Nederland”

Nieuwe Locatie Veerhoek sluit 
naadloos aan op de visie en de 
uitvoering die NPO verwacht

M.n. het ondernemerschap 
om een belevingscentrum te 
runnen is hier daadwerkelijk 

bewezen

Broedkamer en Proeftuin 
voor de innovatie
(Technologie/ICT 

en  Sport en Spel)

Garantie voor een 
Nationaal en Zeeuws 

succesvol oefenmodel

Deze ondernemingszin van de 
nieuwe Veerhoek staat garant 
voor een succesvolle realisatie 

van het 1e NPO GPS 
Belevingscentra als 

oefenmodel voor de nieuwe 
duivensport in Nederland

Financieel geen risico’s voor 
de duivenmelker en een 
aantrekkelijk contributie 

niveau 

De totale keten van 
en voor onze 

Postduivensport 2021-
2040

Het business plan Veerhoek is de 
onmisbare schakel van ‘plan’ naar

‘uitvoering’

Voor sporter en supporter

Duivensport totaal

Alle discipline, (NPO/ZLU) 
businessclub, duivenarts, 

duivenartikelen etc.



Stichting De
Nishoek

= De Ondernemer

Duivenvereniging

Gebouw

IFC/ZLU



Werkgroep Regionalisatie
de ontwikkelopdracht 

Invulling geven van 
de voorwaarden NPO 

aan status 
inkorfcentra

Wat is een GPS-centrum AAA of AA 
Wat zijn de voorwaarden voor een GPS-waardig inkorfcentrum

Samen met de 
verenigingen in de 

regio ontwikkeltraject 
uitwerken

Er zijn al gesprekken geweest in Zeeuws Vlaanderen
Op Schouwen Duiveland al stappen gezet
In 2019 verdere gesprekken met de verenigingen in de regio’s

Zeeuws Locatieplan 
uitwerken aan de 
hand van de NPO-

kaders

Wat zijn de regio’s en op welke wijze zijn de leden verdeeld
Hoeveel verenigingen zijn er in de regio en
hoe ziet het ledenbestand er uit 



Werkgroep Sport en Spel
de ontwikkelopdracht

Indeling en opbouw trainings-
en wedvluchten bekijken

De behoefte aan midweekse 
trainingsvluchten
Hoe gaan we de trainingsduiven 
invullen, nu en in de toekomst

Waardering en opbouw 
kampioenschappen afstemmen 
op Nationaal model

Hoe ervaren we de huidige 
sectorindeling
Hoe kijken we aan tegen een 
inkorfbeperking
Hoe ervaren we de huidige 
kampioenschappen

Samenwerken met NPO-
werkgroep Eerlijk Spel, zowel 
uitvoerend als aanleverend

Hoe kijken we aan tegen het 
gokaspect in de sport
Wat vinden we van de huidige 
vlieglijnen



Werkgroep Innovatie en Creativiteit
de ontwikkelopdracht

De randvoorwaarden bij de 
wedvluchten bekijken

• Technologie inzetten om 
het inkorven en afslaan van 
de wedvlucht makkelijker 
te maken

• Volgen van de duiven 
middels GPS-ringen of 
andere volgsystemen

• Gebruik maken van 
wetenschappelijke studies 
m.b.t. vervoer of voeding

• Gebruik maken van 
promotiemateriaal op 
beurzen of op de 
duiventrailers

De beleving rondom de 
duivensport stimuleren

• Instructies voor nieuwe 
liefhebbers, een 
mentorsysteem instellen

• De ontwikkeling op een 
duivenhok volgen door 
camera’s en andere 
technologie

• Bundeling van kennis en 
kunde vanuit de 
verenigingen om elkaar te 
ondersteunen

Alternatieve klasseringen en 
competities voorstellen 

richting werkgroep 
Sport en Spel

• Competities zoals de Ladies 
League opzetten om 
buitenstaanders bij het spel 
te betrekken
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• Het afdelingsbestuur bestuurt <> Waar is een bestuur voor?
• En de Nishoek? <> 10 jaar Ondernemerschap!
• De Zeeuwse Agenda <> Startdocument!
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Trainingsduiven OTR Duiven

OTR
Outside The Race Duiven

In 2019 binnen de 
reglementaire ruimte 

(via de software) 
trainingsduiven benoemen

Met behulp van de 
leveranciers van ECS via de 
“slimme” antenne in 2019 
een proefopstelling maken 
voor een koppeling met de 

centrale NPO-database

In 2020 zorgen voor een 
netwerk waarin via de 

inkorfcentra een 
rechtstreekse verbinding 
bestaat met de centrale 

NPO-database

Liefhebbers bepalen zelf of 
en met welke duiven ze 

deelnemen aan een 
concours

GPS-Belevingscentrum 
Veerhoek blijft ook in de 

toekomst voor alle 
Nederlandse liefhebbers een 

programma bieden voor 
trainingsduiven, met 

inachtneming Reglementen, 
die gelden voor de GPSPilot
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Rondje Zeeland
we blijven in contact en in gesprek

• Met elkaar m.n. via de werkgroepen
• Maar ook bij de regio’s, gaan we bezoeken
• Inmiddels zijn er al een paar 

voorlichtingsbijeenkomsten geweest
• Zierikzee, Oost-Beveland.
• De Kanaalzone is gepland
• Sommige regio's hebben al samen aan tafel gezeten
• Maar nu gaan we eerst een planning maken voor het 

geheel
• Ook de komende maanden willen we nog gebruiken
• Hartje Duivensport dan passen we even. 
• Na de Natour, gaan we weer vrolijk verder
• Dus we komen er aan
• De Nieuwsbrief houdt ons

Op De Hoogte
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Innovatie-, investerings- en stimuleringsfonds
Deze regeling wordt z.s.m. door de Afd. en de NPO uitgewerkt

• Met de gezonde begroting die thans voorligt

• Gaat goed geld naar de toekomstbestendige duivensport

De regeling:

• De afdeling gebruikt de besparingen door de sanering voor een aantal 
fondsen

• Ook de NPO zal bijdragen aan GPS2021 aangelegenheden

• Voorwaarde is: Duivengeld blijft Duivengeld

• Let op: Clustering alleen is geen optie. Geen Wildgroei
• En clustering moet passen in een GPS gebiedslocatieplan en 

eerst en vooral GPS Proof

• Deze fondsen zijn gekoppeld aan het einddocument

• De opbrengst van de eerste jaren vloeit toe aan het investeringsfonds en 
wordt in de meerjarenbegroting weergegeven

• Aanvragen/Aanmelden bij de Secretaris van de afdeling



De Nieuwsbrief

• Het Voertuig 
• Het Aambeeld
• Permanent voeden
• Niet overvoeren
• Dus goed nadenken over de dosering
• In relatie met de frequentie 
• Positief
• Eerlijk geen gebakken lucht
• Maar feiten
• Wel altijd het perspectief voor ogen
• Samen bouwen we aan de toekomst
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2021 Oplevering Einddocument GPS 2041

• 2019 schetste de contouren
• 2021 is niet het eindpunt
• 2021 leveren we wel het einddocument op
• 2021 de uitwerkingen van de opdrachten
• 2021 is en wordt er gestart met de verder uitbouw
• 2021 investeren we alleen nog in de lange termijn
• 2021 de doorstart en de verder inrichting van de 

GPS vernieuwing
• 2021 Het einddocument
• 2021 Niet het eindpunt
• 2021 Duivensport met een houdbaarheidsdatum 2041
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De dank is groot en ja er is
enthousiasme

• Dat ging niet zonder slag of stoot
• Was best even heftig
• Maar nu de rook is opgetrokken
• Het is niet alleen leuk in de werkgroepen, 

maar er wordt hard en enthousiast 
gewerkt!

• Ja: we geloven er weer in!
• Sanering, maar niet om de sanering
• Maar om de toekomst van sport
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Tot slot
• Dit document geeft de richting
• Nu de uitwerking
• Dat is een hele klus
• Maar een ding spreken we af
• Samen uit samen thuis
• ”Ik worstel en kom boven”
• Het gaat niet alleen om onszelf
• Het gaat om onze sport
• Die moeten we levensvatbaar houden

Ja toch!
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