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Met het opstarten van het GPS2021 traject in de afdeling Zeeland op 20 december zijn een aantal 

zaken van belang voor de overgang van liefhebbers naar een andere vereniging. Begin januari is er 

aan de hand van de aanbevelingen van het Team Fraudebestrijding van het NPO een aantal normen 

aangehouden voor het toekennen van een inkorfcentrum voor de wedvluchten in 2019. 

Toekennen inkorfcentra 2019 

Voor een aantal verenigingen betekende dit dat ze met ingang van komend vliegseizoen geen 

inkorfcentrum meer kregen voor enkele of alle vluchtonderdelen omdat in 2018 niet was voldaan 

aan de eisen voor voldoende actieve leden of deelnemers per vlucht. Voor een aantal verenigingen 

was dit een reden om niet langer actief te blijven en zich op te heffen.  

Gelukkig blijft het grootste deel van de aangesloten liefhebbers wel actief in de sport en deze hebben 

zich aangemeld bij een zustervereniging. Om ervoor te zorgen dat er geen scheve gezichten ontstaan 

tussen de leden van een ontvangende vereniging en een groep leden die zich vanuit een andere 

vereniging aansluit gaan we een aantal spelregels afspreken. 

Afspraken 1e fase GPS2021 traject en uitgangspunten voor verdere fases 

Om verwarring te voorkomen over de afspraken in het kader van het GPS2021 project even een 

aantal zaken op een rijtje die gelden in de periode van het GPS traject in de afdeling Zeeland: 

 Een collectieve overgang of fusie verdient altijd de voorkeur boven een individuele overgang. 

 Overgang van liefhebbers is alleen mogelijk naar verenigingen die duidelijk kenbaar hebben 

gemaakt aan het afdelingsbestuur dat ze een aanvraag ingediend hebben (of gaan indienen) 

voor het inrichten van een GPS2021centrum. 

 Overgang van liefhebbers is alleen mogelijk naar een vereniging binnen het eigen samenspel 

die meegaat in GPS2021 traject, dit om splijtleden voor de afdeling te voorkomen. 

 Door de ontvangende vereniging kan een bijdrage worden gevraagd aan de toetredende 

liefhebber met een maximale hoogte van de gemiddelde waarde van de reeds aangesloten 

liefhebbers van deze vereniging. Hiermee wordt de basis versterkt voor investeringen in de 

toekomst en worden de lasten en lusten gelijk verdeeld. 

 Als de bijdrage aan de ontvangende vereniging niet lukt vanuit de financiële middelen mag 

dit ook in de vorm van materieel of diensten bovenop de gebruikelijke werkzaamheden zijn. 

 Indien de ontvangende vereniging in de toekomst een bijdrage wenst van de 

samenwerkende partners in het GPS2021 traject zal de ontvangende vereniging moeten 

kunnen aantonen dat ze een maximale inspanning hebben geleverd aan bovenstaande 

zaken. 

Overgang of opheffing melden 

Indien verenigingen besluiten om zich op te heffen dan wel willen fuseren dient dit gemeld te 

worden bij de secretariaten van de afdeling en het NPO. Als er naar het oordeel van de afdeling of 

NPO onvoldoende rekening is gehouden met bovenstaande afspraken kan een overgang worden 

geweigerd. Mochten er toch zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken kan dit altijd 

worden aangegeven richting de afdeling en/of het NPO. Ook voor verdere vragen of adviezen kan er 

altijd contact worden opgenomen met genoemde secretariaten. 

 



Doel afspraken 

Doel van deze bepalingen is om de opgebouwde waarde van de verenigingen, zowel materieel als 

immaterieel, zoveel mogelijk te behouden voor de duivensport, precies zoals de oprichters van de 

verenigingen bedoeld hebben toen ze hier vele jaren geleden mee van start gingen. 

Inzet van deze regelgeving is niet om verenigingen op te heffen, maar door clustering van financiën, 

kennis en ervaring voldoende slagkracht te hebben om investeringen in het GPS2021 traject te 

kunnen doen. 

Tot slot 

Voor individuele liefhebbers die nog nooit actief zijn geweest in de duivensport en/of er gedurende 

tenminste 3 jaar geen duiven zijn gespeeld op hun hokcoördinaten gelden deze afspraken uiteraard 

niet. In bijzondere gevallen (verhuizing, overlijden o.i.d.) kan er altijd een verzoek aan het 

afdelingsbestuur gedaan worden om hiervan af te wijken. 

 

 


