
Beste	{{voornaam}}	{{achternaam}}

Voor	 u	 staat	 de	 eerste	 nieuwsbrief	 over	 de
vernieuwingsplannen	 van	 de	 Afdeling	 1	 Zeeland
'96.	Veel	plezier	met	het	lezen!

Startdocument
Op	 20	 december	 is	 onder	 grote	 belangstelling	 het
startdocument	 “GPS2021	 Vernieuwingsplan”
ondertekent	 door	 de	 voorzitters	 van	 het	 NPO,	 de
afdeling	Zeeland	en	de	Stichting	de	Nishoek.	Hierin
worden	 een	 aantal	 stappen	 weergegeven	 die	 van
de	 duivensport	 in	 Zeeland	 een	 voorbeeld	 moet

maken	 voor	 de	 plannen	 die	 het	 NPO	 heeft	 gepresenteerd	 in	 2016.	 Alle	 drie	 de	 partijen	 hebben	 hun
steun	uitgesproken	voor	dit	project	en	in	de	komende	jaren	zal	er	hard	gewerkt	gaan	worden	om	hier
een	succes	van	te	maken.

Van	stuurgroep	naar	projectgroep	en	de	werkgroepen
Vanuit	 de	 stuurgroep,	 de	 3	 voorzitters,	 is	 inmiddels	 een	 projectgroep	 aangesteld	 in	 de	 vorm	 van	 de
secretaris,	penningmeester	en	2e	voorzitter	van	het	bestuur	van	de	afdeling	om	de	plannen	concreet	te
maken	 voor	 2019	 en	 de	 volgende	 jaren.	 Deze	 projectgroep	 zal	 worden	 ondersteunt	 door	 een	 zeer
ervaren	projectbureau	die	ondersteuning	verleent	waar	nodig.	Uiteraard	gaan	ze	dit	niet	alleen	doen,
maar	zullen	er	enkele	werkgroepen	en	commissies	worden	 ingesteld	die	op	diverse	gebieden	aan	de
slag	 gaan	 om	 van	 Zeeland	 de	 meest	 vooruitstrevende	 afdeling	 te	 maken	 in	 de	 Nederlandse
duivensport.	Verderop	leest	U	op	welke	gebieden	deze	werkgroepen	en	commissies	actief	zullen	zijn.

De	weg	naar	21	maart	in	de	nieuwsbrief
In	de	komende	periode	gaan	we	U	regelmatig	op	de	hoogte	houden	van	de	vorderingen	die	gemaakt
worden	in	dit	traject,	op	21	maart	zal	er	op	de	voorjaarsvergadering	van	de	afdeling	Zeeland	een	eerste
tussenbalans	worden	gepresenteerd	in	de	vorm	van	het	basisdocument	“Een	dijk	van	een	duivensport”.
Het	streven	 is	om	vanaf	heden	 tot	aan	de	21e	maart	met	een	 tussenperiode	van	 twee	of	drie	weken
steeds	 een	 nieuwsbrief	 te	 laten	 verschijnen.	 U	 kunt	 zich	 via	 een	 link	 onderaan	 deze	 nieuwsbrief
afmelden	voor	deze	nieuwbrief,	of	uw	gegevens	aanpassen.

De	begroting	voor	2019	 is	 reeds	 in	concept	door	de
afdelingspenningmeester	 opgezet	 (met	 een
doorrekening	 naar	 2025)	 waarbij	 de	 financiële	 kant
van	de	afdeling	weer	in	het	positieve	is	gebracht.	Er	is
zelfs	ruimte	gekomen	om,	waar	nodig,	investeringen	te
kunnen	doen	in	de	vernieuwingsplannen.

In	het	 toekennen	van	de	 inkorfcentra	voor	2019	 is
deze	 week	 door	 het	 afdelingsbestuur	 een	 afweging
gemaakt	 en	 gecommuniceerd.	 Voor	 een	 aantal
verenigingen	 betekent	 dit	 dat	 ze	 voor	 komend	 jaar
geen	 inkorfcentrum	 meer	 zullen	 krijgen,	 voor	 een

aantal	 verenigingen	 dreigt	 deze	 situatie	 ook	 in	 de	 nabije	 toekomst.	 Het	 niet	 toekennen	 van	 een
inkorfcentrum	hoeft	niet	het	einde	 te	betekenen	voor	een	vereniging	als	ze	hun	mensen	en	middelen
gaan	inzetten	door	de	krachten	te	bundelen	in	de	regio	en	dit	voorleggen	aan	het	afdelingsbestuur.	In
de	loop	van	2019	zal	er	door	de	werkgroep	Regionalisatie	een	inventarisatie	worden	gemaakt	en	zal	er,
tezamen	 met	 de	 betrokken	 verenigingen	 gezocht	 worden	 naar	 oplossingen.	 Daarmee	 is	 fase	 1
inmiddels	zichtbaar	en	is	de	vooraankondiging	gedaan.	Duidelijk	is	dat	deze	eerste	stap	de	aanzet	is
tot	 de	 veel	 meer	 omvangrijke	 clustering	 zoals	 die	 in	 het	 startdocument	 van	 20	 december	 is
aangekondigd.
	
Afstemming,	Procedure,	en	als	het	even	kan	een	……….warme	sanering
Deze	en	de	volgende	fases	moeten	dus	op	elkaar	gaan	aansluiten	(geen	wildgroei)	en	tegelijk	moet
deze	 regionalisatie	geen	koude	en	kille	sanering	zijn	of	worden,	maar	gaat	het	om	een	grotere	doel,
namelijk	GPS2021.

Geen	 wildgroei	 maar	 afstemmen.	 Dat	 vergt	 dus	 specifieke	 regelgeving	 en	 reglementering.
Tegelijkertijd	 moet	 het	 dus	 gaan	 om	 een	 warme	 sanering,	 met	 andere	 woorden	 investeren	 en
stimuleren.	De	moraal	hierbij	is	dat:	”Duivengeld	moet	duivengeld	blijven”	!
Dat	geldt	voor	de	afdeling,	vandaar	dat	de	inzet	is	om	het	voordeel	van	minder	ophaalpunten	terug	te
laten	 komen	 in	 de	 modernisering	 van	 onze	 sport	 (Denk	 hierbij	 aan	 een	 stimulerings-en
Investeringsfonds).	Die	zelfde	inzet	wordt	natuurlijk	ook	verwacht	van	de	basisverenigingen.

Dit	 betekent	 concreet	 dat	 nu	 de	 vooraankondiging	 is	 gedaan,	 we	 in	 overleg	 met	 de	 NPO	 tot	 een
specifieke:	procedure,	regelgeving	en	reglementering	inzake	deze	pilot	zullen	komen.

De	toekomst	bouwen	we	samen
Het	is	de	verwachting	dat	deze	eind	januari	a.s.	klaar	is	en	dan	ook	beschikbaar	komt.
Uiteraard	worden	deze	dan	ook	meteen	gecommuniceerd	en	toegezonden.

Maar	los	van	de	officiële	procedure,	wie	aan	loopt	tegen	problemen,	of	vragen	heeft,	kan	zich	nu
al	wenden	tot	de	afdelingssecretaris	Willy	Huige.	Problemen	zijn	er	om	opgelost	te	worden	op
een	constructieve	manier,	maar	wel	passend	in	de	GPS2021	gedachte.	Want	ook	hier	geldt	het
Motto:	Samen	uit	samen	thuis!	De	toekomst	bouwen	we	samen.	Ja	toch

Facebook Twitter Website

GPS2021	-	Vernieuwingsplan Bekijk	de	webversie

Vernieuwingsplan	GPS2021	in	ZeelandVernieuwingsplan	GPS2021	in	Zeeland

Werkgroepen	Vernieuwingsplan	GPS2021
Door	de	projectgroep	zullen	er	een	aantal	werkgroepen	worden	geformeerd	die	zich	op	een
aantal	terreinen	gaan	bezighouden	met	het	ontwikkelen	en	uitwerken	van	een	aantal	plannen
in	het	kader	van	het	GPS2021-traject.	Een	aantal	liefhebbers	hebben	zich	al	aangemeld	voor
deze	werkgroepen,	maar	er	is	nog	voldoende	ruimte	voor	gemotiveerde	liefhebbers	die	bereid
zijn	hun	tijd	en	energie	te	gaan	steken	aan	het	verbeteren	van	de	duivensportbeleving.	U	kunt
zich	nog	tot	en	met	25	januari	aanmelden	voor	de	werkgroepen,	de	eerste	bijeenkomst	voor
de	deelnemers	staat	gepland	op	woensdag	30	januari.
	
Werkgroep	Sport	en	Spel	
gaat	 plannen	 ontwikkelen	 om	 ook	 in	 de	 toekomst	 op	 een	 eerlijke	 en	 positieve	 manier	 de
duivensport	te	beleven.	De	bestaande	specialismen	dienen	hun	plek	en	waardering	te	krijgen
en	ook	de	manier	waarop	de	huidige	vluchtprogramma’s	en	kampioenschappen	zijn	ingedeeld
zal	een	aandachtspunt	zijn	in	deze	werkgroep.	Een	aansluiting	op	de	ideeën	van	de	landelijk
werkgroep	Eerlijk	Spel,	maar	zeker	ook	 ideeën	vanuit	het	Zeeuwse	richting	deze	werkgroep
zal	een	insteek	zijn.
Deze	werkgroep	staat	onder	leiding	van	onze	2e	voorzitter	Adrie	Thijs.
Voor	deze	werkgroep	zoeken	we	de	actieve	 liefhebber	die	ook	 in	een	krimpend	 ledenaantal
op	een	plezierige	manier	zijn	sport	wil	beoefenen.

Werkgroep	Innovatie	en	Creativiteit	
gaat	aan	de	slag	met	de	nieuwe	 technieken	die	beschikbaar	zijn	en	gaan	hier	op	creatieve
wijze	invulling	geven	aan	de	mogelijkheden	die	worden	geboden	vanuit	de	diverse	databases.
Deze	werkgroep	staat	onder	leiding	van	NPO-bestuurder	Frederik	Dekker.
Voor	 deze	 werkgroep	 zoeken	 we	 nieuwsgierige	 liefhebbers	 die	 buiten	 de	 gebaande	 paden
kunnen	en	willen	denken.	Uiteraard	is	enige	kennis	en	ervaring	met	moderne	technieken	wel
nodig	om	hierin	mee	te	kunnen	draaien.

Werkgroep	Regionalisatie	
gaat	aan	de	slag	om	 toekomstbestendige	 inkorfcentra	 te	ontwikkelen	met	voldoende	kennis
en	 draagkracht	 in	 de	 regio.	 Uiteraard	 zal	 bereikbaarheid	 voor	 zowel	 de	 liefhebber	 en	 de
ophaaldienst	een	aandachtspunt	zijn,	alsmede	voldoende	mogelijkheden	voor	een	sluitende
exploitatie.	Zaak	is	om	een	goede	balans	te	vinden	tussen	een	positieve	beleving	van	de	sport
zonder	dat	dit	ten	koste	gaat	van	concoursveiligheid.
Deze	werkgroep	staat	onder	leiding	van	onze	secretaris	Willy	Huige.
Voor	deze	werkgroep	zijn	we	op	zoek	naar	liefhebbers	die	zich	willen	inzetten	voor	hun	regio
en	ook	de	belangen	zien	van	de	bundeling	van	krachten.

Commissies	Huisvesting	en	Communicatie	
Voor	 deze	 comissies	 zullen	 een	 aantal	 mensen	 benaderd	 worden	 of	 hebben	 reeds	 hun
medewerking	 toegezegd.	 De	 commissie	 Huisvesting	 zal	 onder	 andere	 plaats	 bieden	 aan
organisaties	als	het	IFC	Zeeland	als	belanghebbende.
De	werkgroepen	zullen	volgens	een	tijdspad	en	prioriteitenplan	worden	aangestuurd	door	de
projectgroep	om	zo	een	aantal	concrete	doelen	te	gaan	halen.
	
Wilt	U	zich	op	een	positieve	manier	inzetten	voor	één	van

deze	werkgroepen,	meld	U	dan	aan!
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	afdeling1zeeland96@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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