
Aan:   Alle leden van de duivensportverenigingen in Zeeland 

 

Van:   De Regie- en Reflectiegroep (regiegroep) 

 

Onderwerp: Het Horizon document 

 

Datum: 

 

Geachte leden, 

 

De afdeling Zeeland besloot eind 2019 tot een aanpassing van de processtructuur voor de Zeeuwse 

GSP PILOT 2021. Onder de projectleider werd een regie- en reflectiegroep (regiegroep) ingesteld om 

over de verandering praktisch regie te voeren. De regiegroep werd uiteindelijk op 8 januari 2020 

geïnstalleerd en ging op 20 januari 2020 aan het werk. 

 

Regiegroep 

De regiegroep heeft zich tot doel gesteld “De Kanteling” in beweging te krijgen en houden. Daarbij te 

zorgen voor continuïteit en het meehelpen aan het einddocument.  

Ze gaat uit van bestaande documenten, is de schakel tussen werkgroepen en de projectleider en 

maakt waar nodig gebruik van expertise. 

De regiegroep werkt autonoom, maar kent zijn verantwoordelijkheden en beperkingen.    

 

Horizon-document 

Willen we als leden en verenigingen van de afdeling Zeeland de Zeeuwse Pilot GPS2021 tot een succes 

maken dan hebben we daar de medewerking, inzet en de mening van zoveel mogelijk leden nodig. 

Daarmee kunnen ideeën worden ontwikkeld en uitgewerkt. Kunnen plannen worden gemaakt en 

veranderingen geïmplementeerd. 

Daarvoor is het wel nodig dat leden en verenigingen een duidelijk beeld hebben van waar de 

toekomst ligt. Het beeld zal helder en bekend moeten zijn. Hoewel op diverse wijze de bestaande 

documenten zijn uitgedragen en besproken, is het de regiegroep duidelijk geworden dat die niet voor 

ieder lid helder genoeg zijn. De regiegroep heeft daarom, op basis van informatie uit de bestaande 

documenten, een “Horizon-document ” opgesteld (zie bijlage). Een “Horizon-document” waarin de 

verwachtte toekomst staat voor leden en verenigingen van de afdeling Zeeland. 

 

Het document is voor de regiegroep uitermate belangrijk, omdat dan op de juiste wijze regie gevoerd 

kan worden op de verandering naar de toekomst. Het is daarnaast belangrijk, omdat alle 

duivenliefhebbers in Zeeland de “Horizon” in beeld kunnen houden. 

 



De stuurgroep en projectleider hebben hun akkoord gegeven het “Horizon-document” met u te delen. 

We zijn als regiegroep benieuwd wat u als lid van de inhoud van het document vindt.  

Laat het weten, zodat we het document eventueel kunnen verduidelijken.  

Heeft u nog vragen, stel ze gerust (via de secretaris Leen van Wallenburg, mail 

lwallenb@zeelandnet.nl of telefoon 06-12248221). Dan kan daar antwoord op worden gegeven. Nu 

het seizoen op zich laat wachten is daar denken wij voldoende ruimte voor. 

Verslag bijeenkomst 

Bij deze brief bevind zich ook het verslag van de bijeenkomst die de regiegroep heeft gehad met de 

voorzitters van de werkgroepen. In de ledenvergadering is door de voorzitter van de regiegroep hier 

een korte samenvatting van gegeven. In het verslag kunt u lezen wat de regiegroep inmiddels heeft 

gedaan en welke opdrachten uitstaan naar de diverse werkgroepen. Mocht u als lid over een van 

opdrachten mee willen praten of uw mening willen geven dan kunt u contact opnemen met een van 

de voorzitters van de werkgroepen. 

 

Afsluitend 

De regiegroep vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leden bij de Zeeuwse GSP PILOT 2021 zijn 

aangehaakt. Wij zullen daarom zo veel als nodig is u informeren over de voortgang. Dat doen wij altijd 

via de projectleider. Mocht het u als duivenliefhebber in Zeeland niet duidelijk zijn wat we aan het 

doen zijn. Vragen staat vrij! 

 

Met vriendelijke groet    

 

De Regie- en Reflectiegroep 

Louis Martens 
Leen van Wallenburg 
Eddy van Acker 
Mark Bugajski 
Erik Kint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdag 22 april 2020 
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