
p.v. Duivensport Heerenveen en Omgeving. 

 

Aan het bestuur van de Afdeling Friesland ’96. 

 

Geacht bestuur, 

 

Bij deze dienen wij een voorstel voor in voor de extra ALV op vrijdag 17-1 a.s. 

 

Wij stellen voor om als Afdeling 11 aan te sluiten bij de 6 afdelingen die in hun 

gezamenlijke brief van 27-12-2019 aandringen op het vertrek van het huidige NPO-

bestuur. 

 

Motivatie: 

In onze ledenvergadering van 10-1-2020 zijn wij tot de conclusie gekomen dat er geen 

draagvlak meer is voor het huidige NPO-bestuur. Onder onze leden is er – in ieder geval 

– het afgelopen jaar grote onrust ontstaan over de toekomst van hun duivensport. 

Aftredende bestuursleden bij het hoofdbestuur, wisselende bestuurssamenstellingen bij 

de secties en een onduidelijk beleid. Ook de communicatie vanuit het bestuur naar de 

leden was onder de maat en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  

Meest treurig was de brief die de leden kregen van mevrouw Esther Noorderijk, lid van 

het bestuur NPO. Daarin stelt zij o.a. dat de leden zich geen zorgen hoeven te maken 

over hun ‘klokken’, er komt geen verplichting om een nieuwe aan te schaffen en ook voor 

de kleine verenigingen is er geen vuiltje aan lucht. Bijzonder, omdat 2 speerpunten van 

GPS 2021 zijn het verplicht overgaan tot een nieuwe manier van constateren en laten 

verdwijnen van de kleine clubs middels een voorstel voor een minimum aantal leden, een 

aantal dat vele kleinere clubs te boven gaat. 

Mocht de voorzitter NPO al niet zoveel fans meer hebben in den lande, binnen het 

bestuur zelf lukt het hem blijkbaar ook niet meer om de kikkers binnen de kruiwagen te 

houden. 

 

M.vr.gr. 

 

Reactie bestuur: 

Tijdens deze extra ALV wil het afdelingsbestuur peilen hoe de leden van onze 

verenigingen denken over dit onderwerp. Dit neemt onze kiesman mee naar de 

ledenraad van 25 januari 2020.  

     

 

 


