
Beste leden, 

We maken met elkaar bijzondere tijden door. Tijden waarin onze duivensport op sportief vlak stil 
staat. Toch hebben we allemaal een mooie afleiding aan de dagelijkse verzorging van onze duiven. 
Het maakt dat het verplichte thuis zijn dragelijker is. Ook de onderlinge contacten uit de duivensport 
zorgen voor momenten van steun. In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over een aantal 
zaken welke nu spelen. We willen jullie ook meenemen in ons denken over een mogelijk hervatting 
van de wedvluchten. 

Nadenken over aanvang wedvluchten 
Op dit moment zijn alle sportactiviteiten verboden. Voor de duivensport geldt dit verbod ook. De 
NPO vraagt ons om individueel geen duiven af te richten. De maatregelen gelden zeker tot 28 april 
maar worden volledig of deels verlengd is de verwachting. In de persconferentie van de afgelopen 
week riep de minister president op om na te gaan denken over het mogelijk maken van zaken met de 
onderlinge afstand van 1,5 meter. Deze onderlinge afstand van 1,5 meter omschreef hij als het 
nieuwe normaal. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van het moment waarop sportactiviteiten weer 
worden toegestaan. We werken aan een protocol voor het inkorven, vervoeren en afslaan met de 
onderlinge afstand van 1,5 meter. We nemen hier ook de maatregelen in mee van minimale 
samenkomst van personen.  

Verschillende scenario’s 
We willen niet de indruk wekken dat we op korte termijn weer kunnen gaan vliegen maar we willen 
ook niet onvoorbereid zijn als er wel mogelijkheden ontstaan. Als bestuur willen we in eerste 
instantie de landelijke afspraken volgen voor het nationaal vliegprogramma. Uit de tijd van de 
vogelpest in 2003 weten we dat we in het noorden wellicht eerder kunnen vliegen dan in het zuiden 
van Nederland. Veel zal hierin afhangen van de lobby van de NPO en de KBDB. Voorlopig zitten we 
met het verbod op alle sportactiviteiten maar we zijn achter de schermen bezig met het uitwerken 
van verschillende scenario’s.  

Digitaal vergaderen 
Als bestuur moesten we even zoeken naar een methode om weer met elkaar als voltallig bestuur te 
kunnen overleggen. Na wat pogingen via mail en app zijn we uitgekomen bij Skype. Op deze manier 
vergaderen lukt erg goed en zo kunnen we toch de zaken met elkaar bespreken die nu belangrijk zijn. 
We doen dit nu wekelijks en we hopen zo ook weer adequater te kunnen reageren op uw vragen. 

NIC’s 
Op de voorjaarsvergadering was het thema over de toekenning van de NIC’s een punt waar we lang 
over hebben gesproken met elkaar. Een aantal vereniging die vorig jaar wel hadden voldaan aan de 
regels hadden geen NIC toegewezen gekregen. Zij vonden deze afwijzing onterecht. We hebben ons 
dit als bestuur aangetrokken en zien in dat verenigingen die op de eerste vlucht meer dan 100 duiven 
inkorfden, een heel jaar voldoende deelname hadden en alle vluchten hebben deelgenomen, ook 
een NIC moeten worden voor dit seizoen. Het zou deze verenigingen ook een achterstandspositie 
geven tegenover andere verenigingen. Een aantal van deze toegewezen NIC’s heeft afspraken 
gemaakt over het om beurten aanvoeren bij een ander NIC in de buurt. Dit om ons qua vervoer 
tegemoet te komen. Een geste die wij zeer waarderen!  



Aangepast lijst met NIC’s 
Op de website hebben we het aangepaste overzicht geplaatst van de NIC’s. Ook zijn er een aantal 
vragen gesteld door verenigingen over het inkorven bij een NIC. Deze hebben wij in een ‘vraag en 
antwoord’ bijgevoegd. Dit omdat het om vragen gaat die vast ook bij anderen spelen. Dank voor deze 
input! 

Contributie 
Vorige week hebben alle verengingen het verzoek gehad om de contributie te betalen. De 
contributienota is per e-mail verstuurd naar de penningmeesters van de verenigingen. De contributie 
voor de afdeling is voor 2020 gelijk gebleven aan 2019. Senior-leden betalen € 30 en junior-leden 
€20. Een junior-lid wordt senior-lid als per 1 januari de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt. Per lid 
moeten wij als afdeling €12 afdragen aan het NPO. In de mail staat aangegeven dat het bedrag 
omstreeks 15 april 2020 automatisch wordt geïncasseerd. Zorg er als penningmeester dus voor dat 
het saldo op de bankrekening van de vereniging toereikend is om het bedrag te incasseren. Voor 
opmerkingen over de contributienota of het automatisch incasseren kunt u contact opnemen met;  
fweggers@hotmail.com 

Verlengen termijn aanleveren hoklijsten en entverklaring 
Vanuit de NPO is nog geen deadline gesteld voor het inleveren van hoklijsten en de entverklaring. Op 
dit moment hebben we van twee vereniging de stukken binnen. We adviseren de verenigingen om 
waar het kan deze actie af te ronden en de stukken te mailen naar; bestuur@npoafdeling10.nl  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

Naar de Website   


