
De Horizon van GPS2021, horizon van de Zeeuwse Duivensport 

 

De afdeling Zeeland1 heeft in de afgelopen jaren, samen met de leden, besloten 

het roer om te gooien. Dit in overleg met de NPO. Daarbij kan de afdeling 

Zeeland in de toekomst hét voorbeeld zijn voor alle andere afdelingen binnen de 

duivensport in Nederland.  

Waar willen we uiteindelijk naar toe: 

1. Behoud van 19 levensvatbare verenigingen die in 2020 in Zeeland bestaan. 

   De vereniging bestaat uit de basisleden en vormt de ruggengraat van de 

   duivensport. Uitsluitend de aangesloten leden beslissen over het 

bestaansrecht. 

2. Alle verenigingen samen vormen in Zeeland de Afdeling Zeeland. 

1. Dat betekent dat over alle verenigingen heen er één financiële structuur is. 

2. Dat betekent dat over alle verenigingen heen er één democratische structuur is 

3. Dat betekent dat er voor de uitvoerende zaken over alle verenigingen heen een 

   werkmaatschappij is (onder de democratische structuur)  

Financieel: 

Door één financiële structuur wordt: 

- de contributie voor alle individuele leden minimaal gehandhaafd op het huidige 

  niveau of lager 

- wordt de automatisering volledig betaald uit een investeringsfonds of door de 

 leverancier die de automatisering gratis uitrolt en in de jaren daarna een deel 

van 

 de contributie per deelnemer ontvangt. 

De Afdeling Zeeland stelt op basis van vastgestelde criteria: 

- De inkorfcentra vast 

- De belevingscentra vast 

- De centrale hokken vast 

- Het Vluchtprogramma vast 

- Ophaalroute vast afhankelijk van de omvang tijdens het seizoen 

De Afdeling Zeeland stelt vast op welke wijze trainingsduiven mogelijk zijn, (er is 

geen discussie meer of het mogelijk wordt). Hiervoor worden criteria opgesteld. 

Basis voor “De Horizon” zijn de documenten: 

- Startdocument Zeeland GSP2021 

- Basisdocument “Een dijk van een duivensport” 

- “De Kanteling” Op weg van basisdocument naar einddocument 

 
1 Met afdeling Zeeland wordt bedoeld alle verenigingen en leden binnen de afdeling Zeeland 
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