Aanbevelingen vanuit het Team Fraudebestrijding.
1. De bewaarplicht en voorschriften over hoe, wie en wat. Reglementaire toetsing.
- Er dient een voorschrift via de afdeling naar elke vereniging te gaan. Dat geldt
ook voor de manier van bewaren. Volstaat de inkorfbescheiden en de uitslag in
een gesloten enveloppe met daarop datum, vlucht en ver. nr..
- Het NPO bestuur dient een besluit te nemen over het niet opvolgen van het
voorschrift en het niet (kunnen) nakomen. De sanctie hierop kenbaar maken
aan alle betrokkenen.
2. De opmerkingen onder; de inkorflijsten en kloksystemen, doorspelen naar de NPO
commissie Electronisch constateren.
3. Verenigingen en leden.
a. Duidelijkheid verschaffen over het begrip leden, zijn dat actieve beoefenaars of
donateurachtige leden. Nu spreken we uitsluitend over de combinatie van
beiden.
b. Het antwoord op het onderzoek bij de afdelingen afwachten over de opgave van
het aantal actieve leden per afdeling. Vervolgens beslissen of we de reglementen
aanpassen naar actieve leden of niet.
c. Verenigingen dienen te bestaan uit 15 (actieve ?) leden. Dit in alle reglementen
opnemen.
d. Eén getal vaststellen voor het toegestane aantal inkorvende leden zowel op
verenigings-afdelings als Nationaal niveau. Dit zou bijv. 10 kunnen zijn.
In het HH. Reglement onder Art. 4 onder lid 4 de punten c, d en e laten vervallen.
e. Samenspel kiezen als uniforme benaming voor het spel volgens op het
verenigingsspel en hiervoor bijv. 150 leden als minimum aantal spelende leden
invoeren.
f. Kiezen voor een andere volgorde van lid worden van de NPO. Niet het lid worden
van een vereniging is bepalend maar eerst dient het lidmaatschap van de NPO
verkregen te zijn alvorens men zich kan aanmelden bij een vereniging.
g. Het overschrijven van duiven moet niet worden verzorgd in Papendal maar per
afdeling via één plaats waarbij het bezit van het eigendomsbewijs en het akkoord
van de vorige eigenaar criteria dienen te zijn om te bepalen of de overschrijving al
dan niet juist is.
h. Er dient een procedure te worden opgesteld waarbij de hoklijsten en de entlijsten
op elkaar worden afgestemd en gecontroleerd. Het resultaat dient in getal en
afwikkeling bewijsbaar bij een afdeling per vereniging gearchiveerd te zijn. Het
NPO bureau dient hiervan een optelsom in kopie per vereniging te krijgen.
i. De hoklijsten en entlijsten mogen geen duiven bevatten die niet op naam
geregistreerd staan van de indiener.
Vanuit de uitgevoerde controles denken we dat een follow up dringend gewenst is.

