
Van de beide voorzitters

Ten geleide:

We gaan van start
We komen naar jullie toe

Testen, experimenten, 
nieuwe technologieën & 

vernieuwing

Deze presentatie betreft een startdocument voor de vernieuwing en modernisering van de postduivensport in 
Zeeland. Het is nog maar een paar weken geleden ( 08-11 j.l. ) dat we in deze zaal vast hebben gesteld dat fusie 
geen begaanbare weg was en dat het afdelingsbestuur in deze situatie voortschrijdend inzicht had en de hulp in 
riep van het NPO bestuur om met elkaar hier in Zeeland een moderne doorstart te maken. Inmiddels hebben 
we een samenwerkingsovereenkomst met elkaar en kunnen we vandaag al de contouren schetsen.

Let wel een overeenkomst is nog geen eindplaatje maar gaat primair over het proces. Hoe gaan we stap voor 
stap voor stap, met elkaar op zoek naar de beste aanpassingen. Twee stappen springen er uit. Stap 1: Direct het 
eerste jaar komt er een taakstellende begroting waarin de financiën op orde zijn en waarin de ophaalroute 
financieel verantwoord is en waarbij we tevens een reservering zullen maken voor GPS2021. Dat betekent dat 
we nu al kunnen zeggen dat we in 2019 maximaal 20 ophaalpunten hebben. Daarnaast komt er een experiment, 
een test, met de trainingsduiven. Stap 2 : Is lange termijn. Daarin gaan we de vernieuwing met elkaar verder 
uitrollen via het nationale vernieuwingsprogram GPS2021. Let wel, hiervan staat de richting vast maar hoe, wat, 
wanneer en wie gaan we in een proces met elkaar invullen. Daarin zitten experimenten, testen e.d. van nieuwe 
technologieën maar ook verder sanering als het om de inrichting gaat van onze sport en spel in het Zeeuwse.

In het overleg met de Nationale Postduiven Organisatie is duidelijke de bijzondere geografische indeling van 
Zeeland met zijn eilanden structuur benoemd. Dat maakt het heel goed mogelijk om met elkaar allerlei 
proeven, testen en veranderingen uit te proberen. Vanuit die invalshoek gaan we ook met elkaar in gesprek. In 
dit document hebben we aangegeven dat we per regio ( samenspel ) als afdeling en de voorzitter van de 
landelijke NPO op bezoek komen om met elkaar de situatie de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Dit alles op weg naar de voorjaarvergadering 2019. Daar ligt dan voor 2019 de taakstellende begroting, de 
nieuwe ophaalroute en de voorlopige uitwerking van de trainingsduiven.
Maar ook hebben we dan de planning gemaakt voor de lange termijn ( stap 2 )

Vanavond komt ook de vraag aan de orde: Wie heeft belangstelling om mee te doen. ( individuele leden maar 
ook verenigingen kunnen zich aan melden ) . 8 november j.l. hebben we al aangegeven dat DC Nishoek zich had 
gemeld voor de pilots bij de NPO. Ook zij hebben met de NPO een samenwerkingsverband afgesproken.
Daar moet het 1e nationale gecertificeerde GPS2021 “duivensport totaal” belevingscentrum komen. 

Tot slot: Hoe snel kan het gaan. 8 november zeiden we hier: ”we gaan ervoor”, nu 20 december is het proces 
van start. Daar blijft het niet bij. De komende weken zal een stuurgroep voor de voortgang en samenhang 
geïnstalleerd worden. De beide voorzitters gaan die kar trekken. Dit document geeft inzage in het proces. We 
hebben al gezegd dat veel nog ontwikkeld moet worden, maar het proces hebben we nu zichtbaar gemaakt, de 
richting staat hiermee vast.

Donderdag 20 december 2018 , Lewedorp. Rinus Laban, voorzitter van de Afdeling Zeeland96 & 
Maurice van der Kruk, voorzitter van de NPO
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Eerst wat ging er aan vooraf …

”Een vernieuwde 
duivensport 2021”

”Ik worstel en 
kom boven”



Goed rond,
goed Zeeuws!

Openhartig, rondborstig, 
ongeveinsd, eenvoudig

Dus: klip en klaar en niet met 
meel in de mond.

Problemen oppakken en 
niet…

“het zal mijn tijd wel duren”

8/11 

Ledenvergadering 
van de Afdeling

”We gaan 
niet 

fuseren” 

10/11
NPO Ledenraad

Voorzitter NPO: 

”na deze 
vergadering 

gaan we 
jullie helpen 

en 
faciliteren”

20/12/18
De terugkoppeling en 

onze agenda

Van het Zeeuwse 
vernieuwingsplan

De vertaling van GPS 
2021 



De Zeeuwse afdeling en de 
landelijke NPO

“Geen fusie maar 
Zeeuwse doorstart met 

perspectief”

Hoe gaat dit traject verlopen

Zeeuwse duivensport blijft zelfstandig

Vandaag ( 20-12-2018 ) tijdens de provinciale presentatie

2 sporen beleid:

• Wij komen naar alle samenspelen toe vanaf medio 2019

• Het bestuur maakt begroting 2019 structureel gezond

• 2019 De taakstelling: een positief saldo. ( meerjarig)

• 2019 Niet levensvatbare inkorfcentra worden geschrapt.

Daarnaast gaan we de vernieuwing verder uittekenen

Op naar de voorjaarsvergadering van de afdeling, daar worden de 
eerste resultaten zichtbaar.



Wat doet er op……?

Voortschrijdend Inzicht

“Werelderfgoed leuk hoor
maar wat hebben onze 

kinderen daaraan”

NPO heeft toegezegd:
”Wij gaan jullie faciliteren”

“helpen en steunen”

Fuseren met 
zusterafdelingen ? 

• Zou kunnen, maar zeker is 
zeker, de geschiedenis gaat 
zich herhalen!

Met steun van de 
landelijke NPO geen extra 

tussenstap .

Zo hebben we voor 
Zeeland een WIN - WIN 

situatie gecreëerd

De Afdeling wordt AANJAGER

in plaats van …….

De liefhebbers krijgen er een 
gezonde sport voor terug

Samenwerkingsovereenkomst 
met de landelijke NPO legt basis 

Zeeuwse duivenmelkers:

• “We hebben hier wel voor 
grotere problemen gestaan 
en overwonnen.
Het is hier zoals altijd:

• Luctor et Emergo



Van wereld 
erfgoed, 

naar 
hedendaagse

duiven-
sport en spel

We pakken de 
toekomst ?

We vallen niet 
terug op oude 
concepten ?

We leveren niet 
ons “KAPITAAL” 
geld, bestuurlijk 

kader en 
vrijwilligers in!

Zeeland ”ik worstel en kom boven”

Niet fuseren en uit handen geven

Zelf slagvaardig 
doorpakken

Regionalisatie

In Zeeland begon de 
vernieuwing

GPS 2021 is niet het 
einde, maar het 

begin van 

Nieuwe 
Duivensport

In Zeeland

Afdeling Zeeland

heft zich niet op 
maar……………….

rolt GPS 2021 

uit

Regionalisatie en 
dus meer beleving

Meer kader en een 
gezonde 

organisatie & 
financiën 

Afdeling Zeeland 
promoveert en wordt een 
Regie platvorm GPS2021 

Behoud kapitaal en 
vrijwilligers. NPO verleent 
ze die status en faciliteert 



Wat zijn de feiten

Bestuurskracht en 
levensvatbaarheid moet 
beter 

8-11-2018
algemene ledenvergadering

‘’We pakken zelf de regie op 
de vernieuwing’’

Verkenning over fusie met zusterafdelingen leverde geen 
perspectief op

Ten allen tijde sanering ( regionalisatie )

Voortschrijdend inzicht afdeling Zeeland

Als we in zee waren gegaan met een fusie partner was dat 
toch kapitaalvernietiging geweest 

Penningmeester heeft inmiddels ook gerekend :
“dat kunnen wij ook en dan behouden we ons eigen kapitaal”

De boodschap op 8/11: ”We pakken zelf de regie op de 
noodzakelijke vernieuwing en we kloppen aan bij de NPO”



Permanent 
veranderen!

over veranderingen 
gesproken!

Een beeld van de 
veranderingen

Van werelderfgoed

naar toekomst 
bestendig

Van de Basis 
vereniging

naar ophaalcentra    
of   inkorfcentra

Van gummiring naar 
chip

Van inkorftang 

naar inkorfantenne

Van papier naar 
digitaal

• Van een uitslag per 
post, naar Live 
aankomst

• Data Base

Afdeling die zelf de 
regie neemt en de 
vernieuwing uitrolt

Van 
kapitaalvernietiging 

naar rentmeester

”Opa zijn centen”

Van een sterfhuis naar 
belevingscentra

• verdieping van het spel 
in de verschillende 
disciplines

Van invliegduiven 
naar trainingsduiven

En……. nog veel 
meer

Business club

Over marketing en 
sponsoring gesproken

NPO “duivensport 
totaal”

In Zeeland,

samen met NPO 

GPS Pilots
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De inrichting van een 
proces voor…………….

”Een vernieuwde 
duivensport 2021”

”Ik worstel en 
kom boven”



De moraal achter 

de stip
”adel verplicht”

Zeeuwse duivensport met een toekomst

Overzicht   Inzicht   Uitzicht

We moeten het probleem benoemen

Maar ook het perspectief willen zien en pakken

Duivensport van toen op de werelderfgoedlijst en nu…….
naar NOC*NSF

Voorzitter Laban:
”wat kunnen wij betekenen voor onze sport en het spel”



Succes verzekerd

In rond Zeeuws:
Als we zelf de toekomst niet pakken 
dan………..is het een sterfhuis!

Laten we eerlijk zijn, hoe 
ging het de afgelopen 

jaren?

Geschillen, advocaten, 
financiële tegenvallers en 
steeds minder duiven en 

de ophaalroute bleef 
hezelfde

8/11/2018  geen 
fusie maar 

vernieuwing

Luctor et Emergo 

Geen sterfhuis, maar ik worstel en kom boven

In een resultaatgerichte opdracht

Wij nemen de leiding en we doen dat samen:

OVER EEN PROCES GESPROKEN.

Hoe, Wat en Wie ? Daar gaat dit document over! 

De Afdeling wordt HET regie platform GPS2021 

en krijgt als zodanig status en positie

NPO: Leg dit formeel vast. 
”Niet van we pinnen jullie vast”, 

”maar het is belangrijk en we geven jullie dus die status”



Samenwerkingsovereenkomst GPS 
2021

NPO en Afdeling Zeeland96
December 2018

Daardoor ontstaat 
weer levensvatbare duivensport!

LUCTOR et EMERGO

Afdeling Zeeland pakt zelf de regie !
Kansen voor regionale centra

Onder andere is overeen gekomen:

• Afdeling Zeeland96 promoveert tot regisseur GPS 2021 voor de provincie 
Zeeland en krijgt daarin een formele status.

• In die zin is het een pilot voor het moderniseringsproject van de NPO.

• Deze Zeeuwse regiegroep heeft de opdracht, vanaf heden, GPS2021 taak-
en resultaatgericht uit te rollen in het Zeeuwse

• De huidige provinciale spreiding van lokale verenigingen zal niet 
ontkomen aan verdere regionalisatie.
Daardoor ontstaat er in Zeeland een levensvatbare duivensport. 

• De NPO democratie is gewaarborgd 
• Afdeling krijgt de status van GPS werkgroep / platform 

• Duivencentra in het Zeeuwse met een regio functie kunnen zich 
aanmelden voor:

• GPS 2021. In samenspraak kunnen daar GPS2021 pilots worden ingericht

• NPO Certificering GPS 2021



Over gezond , 
vitaal en 
sportief
gesproken

Wat gaat er direct 
veranderen

Sport en spel Centraal

Meer beleving

Aandacht en inhoud voor alle disciplines

Wie mee wil werken kan ( moet  ) dat 

Vitalisering van de ledenstructuur en organisatie 

Financieel gezond

Regionalisatie

Vervoer

Trainingsduiven

Maar nog veel meer in de komende jaren……………………………

Van werelderfgoed tot……..NOC/NSF toekomstbestendig



Voorzitter Rinus 
Laban:

“eerlijk is eerlijk de 
afgelopen 10 jaar heeft 

niks opgeleverd”

• We blijven vergaderen, kiesmannen, ledenraden, 
stemverhoudingen etc. en de kapitaalvernietiging gaat 
maar door en de toekomst “het zal mijn tijd wel duren”

• Zo willen wij en zo kunnen wij het niet achter laten!

• We krijgen nu met het vernieuwingsplan van de NPO / 
GPS2021 de kans.

• Met een fusie was hetzelfde gebeurd, maar wel uit 
armoede en zonder elan.

• Wij gaan nu met overtuiging, elan en enthousiasme die 
stap zetten. 

• Met steun van de NPO.

• En ……………..

• We gaan iedereen die dat wil in het Zeeuwse mobiliseren. 

• Wat zeggen we in goed rond Zeeuws?

LUCTOR et EMERGO !



In rond Zeeuws,
niet een plat 
besluit!

Maar……. in een
gezamenlijk

PROCES.

stap voor stap voor stap

Actiepunten op korte 
en lange termijn zijn:

Financiën en de 
Logistiek, de 

ophaalroute en de 
vervoerder

De sport beleving

NPO alle disciplines

Op korte termijn 
2019…..

Financiën gezond, 
betaalbaar vervoer 
en trainingsduiven

Saneren dus!!! 

Op lange termijn

2020 - ……. 

levensbestendig 
en hedendaags

Aansluiten op de 
digitale wereld. 

De wereld van onze 
kinderen !



Het bestuur gaat
als regisseur van GPS 2021 
een ontwikkeltraject inrichten 
en formeren. 

Duivensport Totaal

3 proces lijnen staan centraal

Het proces

1. Het 
ontwikkeltraject 
van het bestuur



De Zeeuwse 
GPS 2021 pilot

Het vliegwiel van de 
verandering en vernieuwing

Geen kaalslag maar beleving en een 
gezonde organisatie

Installatie 
vandaag 20-12-18 

regie en 
coördinatie 

Duivensport2021 Ontwikkeling 
en vernieuwing

2019 Gezonde 
financiële 
begroting

Taakstellend

Eerste begin 
regionalisatie & 

pilot GPS 
trainingsduiven

Totale logistieke 
gebeuren

(incl. opslag)

Ledenorganisatie

Sport en spel
Trainingsduiven 
optimaliseren

ICT / Database

Promotie & 
sponsoring

Financiële 
taakstelling

Centrale NPO 
locatie   

Duivensport Totaal

Duivensport 2021    
regionale 

inkorfcentra



De randvoorwaarden

2019 

maximaal 20 ophaal / 
Inkorfcentra

2021 

maximaal 8-12

inkorfcentra & belevingscentra

NPO gecertificeerd

Basisverenigingen kunnen hun 
bestaansrecht behouden. 

Worden wel gekoppeld aan 
ophaalcentra of de nieuwe 

inkorfcentra

GPS2021 kerngroepen

Geen kapitaalvernietiging 
om niet levensvatbare 

verenigingen in de lucht te 
houden

2019

oplossing voor het vervoer 
en de trainingsduiven

Sanering per samenspel.
De uitkomst van het overleg 

met de samenspelen.



Wie van de drie? 

Saneren is investeren
en niet desinvesteren

De motieven voor 
de sanering in dit 

project

• Financieel: Taakstellend positief resultaat

• Logistiek: Economische route

• Reglementair: Minimum aantal “actieve” leden

• Legaliteit: Fraudebestendige concoursen

• Centra dienen GPS2021 waardig / bestendig te zijn

• Bij niet saneren, zijn de kosten voor een ander

• Duivengeld blijft duivengeld, logisch toch?

We kennen 3 varianten van saneren

1. Gewone sanering:
• Dat ziet iedereen! Dit is op kosten van een ander en is geen 

bijdrage aan de modernisering. Het algemeen belang stagneert

2. Koude sanering:
• Hopeloos en reddeloos. Geen energie insteken

3. Warme sanering:
• In het belang van…. we helpen een handje

Wil de echte wie van de drie opstaan? 



Maar eerst 2019

”weg met het sterfhuis”

Taakstellend & resultaat
gericht 

van en door het bestuur

Zeeuwse duivensport
als pilot GPS2021

2019 t/m……en 
taakstellend en 
resultaat gericht

2019 Financieel 
gezonde basis

2019 
trainingsduiven.

&
sanering van het 

vervoer,
(lees financieel 
verantwoorde 
ophaalroute)

2019 Vitalisering 
van onze structuur 

Lees leden-
organisatie incl. 

GPS werkgroepen

2019 Pilot 

Inrichten van het 
Zeeuwse en NPO 

GPS2021 
vernieuwingsproces



De lange termijn

Een oefenmodel als stip op 
de horizon

”Durf te dromen”

“Daar gaan we in het 

Zeeuwse samen in een 
ontwikkelproces aan 

bouwen”

Vanaf 2021- 20…. 

Vernieuwde duivensport in 
Zeeland

Van werelderfgoed…….. Nu in 
de wereld van onze kinderen

8-10 Regionale levensvatbare 
belevingsvolle duiven 

inkorfcentra

Inkorven, ontmoeting, competitie, 

massa duiven in concours

NPO gecertificeerd

Basisverenigingen hebben niet automatisch de status van “Duivencentra”

Vervoersregeling naar de regionale Inkorfcentra

• Flexibele mogelijk heden
bijvoorbeeld Zuid-Holland. België, Brabant, 

natuurlijk ook gewoon Zeeland

• Gekoppeld aan de centrale
NPO Database

• Volledig geautomatiseerd 

GPS2021



Over uitrollen 
gesproken

Duivensport NPO = NOC/NSF

Groen: vanaf heden, tot aan de 
voorjaarsvergadering 2019

Donker oranje: najaar 2019 en later. 
Start medio 2019

Geel: info en communicatie
Vanaf heden

“maar eerst en vooral trots en dankbaar 
dat we samen met de landelijke koepel 
hier voor gaan”

Het bestuur vult het jaar 2019
taakstellend in

Financieel gezond incl. een 
gezonde ophaalroute

Sanering dus

Trainingsduiven een NPO PILOT 
GPS2021

GPS 2021 uitrollen

Bestuur komt naar u toe

Gesprekken per regio over de 
lange termijn

Vitalisering van de 
ledenorganisatie

Bestuur gaat dit uitwerken

Duivensport totaal dus ook alle 
disciplines in de regie groep

Formeren van de GPS 
Kerngroepen

GPS Platvorm

GPS Platvorm

GPS Platvorm

Planning over de voortgang.

De gesprekken

Zo spoedig mogelijk in onze 
nieuwsbrieven

Op naar de 
voorjaarsvergadering 2019



Tot slot

”Deze stap is misschien 
helemaal niet zo groot. 

Maar voor onze 
duivensport van 

enorme betekenis”

Aldus de voorzitter van de 
landelijke duivensport 

Maurice van der Kruk

• Wat hier gebeurt is dat er niet een vastomlijnd plan op tafel wordt gelegd, met de houding van 
het is slikken of stikken, maar we gaan met elkaar een proces in waarin we de vernieuwing gaan 
uitrollen. Dat is de kracht van deze stap!
Die kracht is dus, dat 2 begrippen hierin centraal staan: PROCES en MET ELKAAR. 

• En dan is ineens (wat jaren lang niet kon) alles mogelijk.

• Als voorzitter van de NPO heb ik dit al eerder gezien bij de Nishoek. Een regionaal duiven 
inkorfcentrum in de Bevelanden. Daar zijn een aantal verenigingen met elkaar met succes 
samen gegaan en hebben daar iets unieks neergezet ”Duivensport totaal”. Alle disciplines 
kunnen daar terecht, beleving alom, zelfs voor de trainingsduiven. 
Dat duivencentrum is inmiddels Nationaal en Internationaal bekend en past helemaal in onze 
vernieuwingsdrang, neergelegd in GPS2021. Let wel dat zeg ik niet omdat het zo mooi is, maar 
omdat sportief gezien de sport en het spel daar begerenswaardig is

• Zo kijk ik nu ook naar dit Zeeuws initiatief van de afdeling Zeeland96 en natuurlijk gaan wij 
meedoen en faciliteren waar dat nodig is. We hebben als sport een indrukwekkend verleden. 
We staan niet voor niks op de Werelderfgoedlijst maar naar de toekomst toe moeten we verder 
ontwikkelen. De volgende stap is ( net als de paardensport en de sportvisserij ) NOC*NSF, daar 
zijn we naar onderweg!

• De kracht van dit Zeeuwse initiatief is dat we gelet op de geografische situatie (de eilanden 
structuur) heel beheerst en overzichtelijk ook de nodige pilots kunnen doen (experimenten). 
Nogmaals het hoeft morgen niet af te zijn, maar de erkenning voor het feit dat we geen energie 
in sterfhuisconstructie meer stoppen, maar dat we voluit voor een gezonde hedendaagse sport 
gaan inclusief het dierenwelzijn is op deze schaal een doorbraak in onze Nationale sport

• Vandaar dat ik jullie motto Luctor et Emergo herken en omarm. Ik heb toegezegd dat we dit als 
landelijke koepel krachtig gaan ondersteunen en faciliteren, ook al moet ik persoonlijk daarvoor 
regelmatig naar het Zeeuwse komen. Moeten we op grond van experimenten niet links maar 
rechts om, dan doen we dat. Mijn steun heeft het. 
Helemaal tot slot een persoonlijke noot, weet je wat op mij het meeste indruk maakt, jullie stip 
op de horizon, DURF TE DROMEN, hoe klein kun je beginnen om iets groots te bereiken!


