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Opening 

 

Louis zal vanavond de vergadering leiden en opent de vergadering met een woord van 

welkom. De bedoeling van vanavond is de prioriteiten die de werkgroepen hebben 

aangeleverd aan de Regie en Reflectiegroep (kortheidshalve in het vervolg van dit verslag te 

noemen Regiegroep), de keuzes die de Regiegroep hierin heeft gemaakt, procesafspraken 

over de uitwerking van de voorstellen en afspraken over de tijdsplanning te bespreken. 

 

Louis stelt de volgende agenda voor: 

Welkom en mededelingen 

Route naar voorjaarsbijeenkomst 12 maart 2020 

Wat wordt van de werkgroepen gevraagd, inclusief akkoord voorzitters 

Bespreking van prioriteiten en keuzes 

Afspraken maken, welke planning is mogelijk 

 

Iedereen kan zich daar in vinden. 

 

1. Welkom en mededelingen 

Zie opening. 

 

2. Route naar voorjaarsbijeenkomst 12 maart 2020 

Louis licht het traject toe wat de Regiegroep tot nu toe gelopen heeft. 

Op 8 januari 2020 is de regiegroep geïnstalleerd in een gezamenlijke bijeenkomst van 

stuurgroep, projectleider, adviseur GPS pilot, voorzitters werkgroepen en beoogde leden 

regiegroep. 

De start van de regiegroep heeft plaatsgevonden op 20 januari 2020. 

De regiegroep onderschrijft de gezamenlijke doelstelling van de pilot een levensvatbare 

duivensport in Zeeland te behouden en heeft specifiek als  opdracht het proces van 

verandering en vernieuwing zoals verwoord in het document “De Kanteling” in beweging te 

krijgen en houden. 

Het vertrekpunt van de regiegroep zijn de kaders van de pilot zoals verwoord in de 

opgeleverde documenten en de bestaande afspraken en regels. 

Aan de hand van het organogram (bijgevoegd) licht Louis de positie van de regiegroep toe. 

Bij de start van  de regiegroep hebben wij nadrukkelijk eerst onderling en nadien nog enkele 

keren met de projectleider en de adviseur de positie van de groep in het totale plaatje en de 

taken en verantwoordelijkheden besproken zodat hierover duidelijkheid is. 

De regiegroep is de schakel tussen werkgroepen en de stuurgroep en maakt waar nodig 

gebruik van expertise van derden. De communicatie van de regiegroep naar zowel de 

stuurgroep als de leden van de afdeling Zeeland gaat via de projectleider, de regiegroep 

communiceert niet rechtstreeks. De regiegroep werkt autonoom, maar kent zijn 

verantwoordelijkheden en beperkingen. De regiegroep bewaakt het proces en stuurt en 

coördineert, maar heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. 



Als regiegroep hebben wij afgesproken onderling met respect en fatsoenlijk te 

communiceren. 

 

Wat heeft de regiegroep tot nu gedaan: 

- Afspraken gemaakt hoe we werkgroepen benaderen 

- Afspraken gemaakt met stuurgroep en projectleider 

- Aan werkgroepen gevraagd een prioriteitenlijst te maken  (maximaal 5 punten) 

- Prioriteitenlijsten beoordeeld en keuzes gemaakt (2 punten per werkgroep) en dit 

teruggekoppeld aan de voorzitters van de werkgroepen. 

- Bedoeling is dat de keuzes en opdracht voor de werkgroepen op 12 maart 2020 in de 

voorjaarsvergadering bekend worden gemaakt. Louis zal dit tijdens de vergadering 

mondeling toelichten. Dat wil niet zeggen dat de werkgroepen dan klaar moeten zijn. Wel 

dat duidelijk wordt dat in Zeeland een start is gemaakt. Na voorjaarsvergadering volgt 

communicatie.  

 

3. Wat wordt van de werkgroepen gevraagd, inclusief akkoord voorzitters 

Aan de slag gaan met de gekozen prioriteiten en uitgewerkte voorstellen leveren aan de 

regiegroep. 

Daarbij wil de R&R groep aan de werkgroepen vragen in de uitwerking aan de volgende 

punten aandacht te besteden: 

- voldoende draagvlak voor het voorstel onder de leden binnen Zeeland. 

Dat wil zeggen dat duidelijk moet zijn dat een voorstel binnen de algemene ledenvergadering 

Zeeland op voldoende steun kan rekenen. We hebben afgesproken dat we met de leden in 

gesprek gaan over wijzigingen. We willen daarom over voorstellen zo transparant mogelijk 

zijn en eenieder de kans geven hierover mee te praten. Geen discussie via de mail 

 

LET OP: Het is van belang ook de argumenten van tegenstanders serieus te nemen. Dat is 

belangrijk om duidelijk te krijgen dat zoveel mogelijk elementen zijn meegewogen. 

 

- kijk of het voorstel past binnen bestaande documenten en regels.  

Dat wil zeggen dat er een goede link gelegd kan worden naar bestaande documenten en 

regels. Die verbinding helpt om bedoeling en richting in de gaten te blijven houden.  

Kijk waar nodig of een voorstel in tegenspraak is met NPO regels. Dat wil niet zeggen dat het 

voorstel niet goedgekeurd kan worden, maar dat we binnen experiment wel rekening moeten 

houden met eventuele landelijke bezwaren. 

 

- bepaal een tijdspad voor het maken van einddocument voorstel(len) 

We willen graag weten op welke termijn een voorstel kan worden uitgewerkt. 

De regiegroep wil graag de voortgang kunnen monitoren. 

 

Voor het uitwerken van de voorstellen is geen vast format, de regiegroep is van menig dat 

de werkgroepen het beste zelf kunnen bepalen hoe zij de voorstellen opleveren. Dit wordt 

onderschreven door de aanwezigen. 

 

 

4. Bespreking van prioriteiten en keuzes 

 

- Werkgroep regionalisatie 



1. Inzetten op het voortbestaan van de huidige 19 verenigingen. Als een vereniging 

verdwijnt in een kern is de duivensport niet langer “zichtbaar” en verdwijnen ook de 

perspectieven op enige aanwas van leden uit deze kern. 

2. Reguleren van de overgang van leden tussen verenigingen, zeker naar een vereniging 

buiten het samenspel waar de hokcoördinaten van de liefhebber zich bevinden 

(vorming van een zgn. splijt lid). 

 

De werkgroep heeft al een volgorde aangebracht in hun lijstje en voor de eerste 2 punten 

(houdbaarheid alle huidige verenigingen en regulering van overschrijvingen tussen 

verenigingen) wordt een verdere uitwerking gevraagd met de nadruk op het eerste punt. 

 

Indien een vereniging een inkorfcentrum dreigt te verliezen door een te lage deelname op de 

wedvluchten, dan binnen de regio aandringen op een samenwerking ter ondersteuning. Met 

een verdeling van de inkorvingen over meerdere verenigingen wordt ook de druk op de 

vrijwilligers binnen de clubs verdeeld en waar nodig kunnen ze de aanwezige expertise op 

meerdere plaatsen inzetten. Als er problemen zijn tussen verenigingen om tot een 

samenwerking te komen, dan vanuit de pilot een mogelijkheid bieden voor een 

onafhankelijke adviseur. 

Mocht er door omstandigheden toch een situatie ontstaan waarbij het voortbestaan van een 

vereniging onder druk komt te staan, dan kan deze adviseur ook samen met de clubs in de 

regio een plan van aanpak maken waarbij het uitgangspunt moet zijn om het ledenverlies tot 

een minimum te beperken. 

Met de inzet van stabilisatie van het ledental is het van belang dat er binnen een vereniging 

voldoende binding is met de kern c.q. directe omgeving waar de club is gevestigd. Door het 

lokale karakter is het makkelijker om nieuwe leden te interesseren en plaatselijke initiatieven 

te ontwikkelen. Dit benadrukt tevens het bestaansrecht van de duivenvereniging in de lokale 

samenleving. 

Bij de uitwerking rekening houden met een mogelijke wijziging in het huishoudelijk 

reglement van de NPO waarin een beperking aangebracht gaat worden in het spelen van 

meerdere leden op 1 erf. Dit is geen gewenste ontwikkeling in het licht van initiatieven op 

nieuwe leden te werven in de vorm van bijvoorbeeld een ‘duiventuin’. 

 

- Werkgroep sport en spel 

1. Invliegduiven in combinatie met eerlijk spel 

2. Natura prijzen 

 

Invliegduiven is al jaren een discussiepunt op nationaal niveau (zie de voorstellen van de 

sectie Marathon op de laatste NPO-Ledenraden) en zeker binnen Zeeland blijft dit zeer 

nadrukkelijk aanwezig. Het invoeren van een nationaal systeem is op korte termijn lastig, 

maar de werkgroep mag in ieder geval binnen de Zeeuwse Pilot kijken wat er mogelijk is om 

tegemoet te komen aan de wensen van de liefhebbers. Ook graag aandacht voor de 

techniek; ook afgelopen seizoen was het al mogelijk invliegduiven in te korven. In de 

praktijk horen wij van de verenigingsfunctionarissen die de computer bedienen dat het 

problemen geeft dit goed te verwerken, zowel op niveau vereniging als samenspel/afdeling. 

De verschillende softwarepakketten zijn hier blijkbaar niet op ingericht. Mocht het een 



kwestie zijn van onvoldoende kennis bij de verenigingsfunctionarissen, dan graag een 

duidelijke instructie. 

Het vervliegen van naturaprijzen geeft altijd een extra duwtje aan de deelname op de 

wedvluchten. Aan de werkgroep wordt gevraagd om enkele initiatieven uit te werken. 

Werkgroep creativiteit en innovatie 

1. Filmen van het hele transport van inkorving, verzorging onderweg tot lossing 

2. Transportvoer 

 

Filmen tijdens transport geeft een inzicht in de verzorging van de duiven op de reis naar de 

losplaats en voorkomt discussies als de duiven slecht naar huis komen. Dit is zeker van 

toegevoegde waarde, de werkgroep wordt gevraagd dit uit te werken. Graag ook 

onderzoeken of hier draagvlak voor is, zowel bij de vervoerder als de leden van de afdeling. 

Het gebruik van de Transport Mix van Matador kan bijdragen aan een betere conditie van de 

duiven tijdens het transport, in de noordelijke afdelingen is men hierover zeer tevreden. Ook 

voor dit punt graag een verdere uitwerking te maken door de werkgroep. 

Het feit doet zich nu voort dat dit punt door de vereniging in Hulst al als voorstel is 

ingebracht voor de komende afdelingsvergadering van 12 maart. Dit is eigenlijk te vroeg, het 

voorstel in nog niet volledig uitgewerkt (o.a. de vraag of de vervoerder bereid is hier aan 

mee te werken, de kosten). Aan de andere kant geeft Frederik aan dat de uitwerking niet 

veel tijd meer hoeft te kosten en dat hij graag zou zien dat dit in het komende seizoen 

toegepast gaat worden. Ook voor de beeldvorming van de pilot is het van belang dat je snel 

concrete resultaten kan laten zien . 

Een mogelijke oplossing om hier uit te komen kan zijn dat de vereniging in Hulst het voorstel 

intrekt en dat de werkgroep het voorstel verder uitwerkt op korte termijn zodat het nog voor 

het komende seizoen ingevoerd kan gaan worden. Frederik zal dit verder opnemen met 

Hulst. 

 

5.  Afspraken maken, welke planning is mogelijk 

 

Afgesproken wordt dat de werkgroepen zelf het tijdspad bepalen wat mogelijk is qua 

oplevering van de plannen; het ene plan is meer veelomvattend en kost dus meer tijd dan 

het andere dat op relatief korte termijn uitgewerkt kan worden. 

Na opleveren van de documenten gaat de regiegroep hiermee aan de slag en zal zijn 

opmerkingen terugkoppelen aan de werkgroepen. Daarna kunnen de plannen eventueel nog 

aangepast worden en definitief worden vastgesteld. Als afronding zal dan nog een 

eindgesprek plaatsvinden met de regiegroep en de voorzitter van de werkgroep (of op 

verzoek met de hele werkgroep). Hierna is het plan gereed voor indiening bij de stuurgroep. 

 

6. Sluiting 

 

Louis bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een goede thuisreis toe. 


