
Stemverklaring bij agendapunt 7 NPO-Ledenraad 15 mei 2017 

Geachte aanwezigen, 

Als afdeling met het laagste ledental is de afdeling Zeeland als geen ander doordrongen van het feit 

dat de duivensport zonder veranderingen veroordeeld is tot een hobby die slechts tot de folklore zal 

gaan behoren. Als we de zaken niet op een andere manier gaan organiseren, zullen we zeker op 

termijn door de dierenlobby worden gedwongen tot ernstige beperkingen in onze sportbeleving. 

Gelukkig hebben we nu een bondsbestuur wat de noodzaak inziet van de veranderingen en is er een 

traject uitgezet waarbij onze leden hopelijk nog vele jaren kunnen genieten van de prestaties van 

hun vogels. Als afdeling Zeeland steunen we dit bestuur waar we kunnen zodat ook de sportbeleving 

in het Zeeuwse nog een aantal jaren kan blijven bestaan als onafhankelijke organisatie. Dat we 

daarbij soms een andere interpretatie van genomen besluiten hebben, mag daarbij geen rol spelen. 

Dit gezegd hebbende betekent echter niet dat we klakkeloos alles overnemen wat ons wordt 

voorgesteld. We hebben de voorgestelde statutenwijziging dan ook door diverse mensen met kennis 

van organisatievernieuwing en juridische zaken, zowel van binnen als buiten de sport, laten bekijken 

en deze waren zeker niet onverdeeld positief over deze wijzigingen. Met name de gecentraliseerde 

rol van het NPO die hierin herhaaldelijk terugkeert is de reden om hierop kritiek te hebben. 

We zien als afdeling Zeeland dan ook weinig terug van de centrale rol die de liefhebber en zijn 

wensen worden toebedeeld in de visie van dit NPO-bestuur. Sterker nog, ze verliezen zelfs invloed 

doordat de genoemde secties en platforms slechts bestaan uit personen die de goedkeuring van het 

NPO-bestuur hebben. De controlerende rol die de afdelingen vroeger hadden wordt geminimaliseerd 

waardoor bijsturing in het verdere proces van vernieuwing vrijwel onmogelijk wordt. 

Mogelijk dat in de komende jaren er alsnog een vereiste komt om de statuten zodanig aan te passen 

dat toetreding tot het NOC-NSF mogelijk wordt, maar op dit moment lijkt ons deze noodzaak er nog 

niet. 

De afdeling Zeeland zal dan ook niet instemmen met de voorgestelde statutenwijziging. 

 

 

 


