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Geachte leden,
Graag vragen wij u aandacht voor het volgende.
De landelijke ontwikkelingen in het kader van het programma GPS 2021 krijgen steeds
meer vorm, de nieuwe organisatiestructuur met secties, NPO Ledenraad, landelijk
vliegprogramma 2019 en conform programmadoelstellingen in 2019 de vlieggebieden.
In het kader van het programma GPS 2021 is binnen de NPO een volgende stap gezet,
namelijk het vaststellen van een landelijk vliegprogramma, zie bijlage.
Naar aanleiding van de NPO Ledenraad van 10 november jl. heeft er op 21 november jl.
een ingelast overleg plaatsgevonden tussen NPO-bestuur, afgevaardigden van de secties
en afdelingen. Tijdens dit overleg zijn de gesignaleerde knelpunten vanuit de afdelingen
besproken. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt m.b.t. het landelijk vliegschema
2019, welke dan ook tijdens de NPO Ledenraad van 1 december is vastgesteld.
Het ligt in de bedoeling dat dit vliegschema dan ook wordt uitgevoerd door de afdelingen.
Hierop zijn geen sancties van toepassing. Op basis van HHR NPO artikel 56, lid 1 stelt
Algemene Vergadering Afdeling het afdelingsprogramma vast. Daarmee is formeel nog
steeds sprake van een autonome positie van de afdelingen m.b.t. het vast te stellen
vliegschema voor de afdeling, maar in de uitvoering ervan is de praktijk toch wat
weerbarstiger.
Een korte toelichting daarop ter verduidelijking.
Indien de ALV Afdeling in 2019 de wens zou hebben een afwijkend vliegschema te willen
hanteren afgestemd op het eigen werkgebied, dan kan dat met een vastgesteld landelijke
programma gelijk consequenties hebben v.w.b. deelname aan de nationale
kampioenschappen.
Bijvoorbeeld voor 2019 zou een start met de jonge duiven conform 2018, automatisch
betekenen dat de liefhebbers niet meer kunnen meedingen naar de nationale
kampioenschappen jonge duiven. Tot voor kort konden de afdelingen binnen een
bepaalde periode vluchten aanwijzen tellend voor de nationale kampioenschappen, met
het landelijk programma van 2019 zijn alle vluchten vooraf aangewezen inclusief de te
vervliegen afstanden.
De situatie voor 2019 is feitelijk gezien als volgt: het hoogste orgaan binnen de NPO,
namelijk de Ledenraad, stelt op 1 december a.s. het landelijk vliegprogramma vast,
geldend voor alle afdelingen en de uitvoering ervan ligt in handen bij de afzonderlijke
afdelingen.
Een deel van het bestuur kan zich niet vinden in de wijze waarop in het verandertraject
GPS 2021 door het NPO-bestuur invulling wordt gegeven aan de autonome positie van de
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afdelingen. Daarnaast wenst geen van de hierna genoemde bestuursleden bestuurlijke
verantwoordelijkheid te dragen voor het voorliggende landelijke vliegprogramma, zowel
v.w.b. inhoud, evenals voor wat betreft de organisatorische en financiële implicaties
ervan.
In het verlengde hiervan hebben de heren: T. de Vries, voorzitter, M. Koning, secretaris,
T. Speelman, penningmeester en R. Popkes, bestuurslid te kennen gegeven met ingang
van 2019 tussentijds af te treden.
Het bestuur verzoekt de basisverenigingen dan ook kandidaten voor te dragen voor een
nieuw te vormen bestuur. Ter aanvulling hierop de voorzitter, secretaris en
penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Zij worden in functie gekozen.
Voor de bestuursverkiezing zal een Buitengewone Algemene Leden Vergadering worden
gehouden op 11 januari 2019. De agenda is als bijlage toegevoegd bij dit schrijven.

Met vriendelijke groet,
Het afdelingsbestuur

Bijlage:
Definitief voorstel Landelijk Vliegprogramma 2019 versie 3 23 november 2018
Agenda ALV Afdeling 11 januari 2019
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