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Oproep aan de leden van de Zeeuwse duivenverenigingen 

 
Het bestuur van de afdeling Zeeland “96 heeft op de ledenvergadering van 

donderdag 10 december een notitie voorgelegd over de wijze waarop ze de 
Zeeuwse pilot GPS2021 wil afronden middels o.a. de presentatie van een 

einddocument. 
 
In de aanloop naar deze vergadering zijn er vele vragen gesteld waarop zo goed 

als mogelijk antwoord is gegeven. Deze vragen met de antwoorden zijn 
toegestuurd aan alle verenigingen. Op de vergadering bleken er echter toch nog 

een aantal onduidelijkheden te zijn die de voorzitter heeft beantwoord en 
toegelicht. 
 

Het nieuwe NPO-bestuur heeft na de beëindiging van hun deelname in de Pilot 
(zie de gezamenlijke officiële verklaring in ODH ) aangegeven dat ze de ruimte 

willen laten aan de Zeeuwse partijen in de pilot om tot een Einddocument te 
komen. 

Het NPO-bestuur ziet voor Zeeland meer voordelen als er zou worden ingezet op 
een fusie met de afdeling(en) 2 en/of 3 en 4. Een optie in deze richting is 
voorafgaand aan de start van de Pilot al onderzocht, maar bleek toen geen 

toekomstbestendige keuze om de duivensport in Zeeland overeind te houden. 
Mede om deze reden zien we de genoemde punten in de notitie zoals die is 

gepresenteerd aan de vergadering als de enige optie voor de Zeeuwse liefhebber 
om een toekomstbestendige en betaalbare duivensport te houden. 
 

Onze denklijn zoals eerder vastgelegd is: Inzetten op 19 levensvatbare 
verenigingen, automatiseren via ECS, investeren i.p.v. potverteren, kortom 

Duivensport Totaal met alle opties voor de ZLU/IFC en een betaalbaar 
opleerprogramma. 
 

Het bestuur van de afdeling heeft zich samen met de R&R groep, stichting de 
Nishoek en in overleg met het IFC beraden op de uitkomsten van de ALV en 

neemt in overweging: 
 

• De verdeeldheid bij de stemming 

• De ontbrekende motivatie en opstelling van een deel van de verenigingen 
• De NPO-denklijn: Fuseren als enige alternatief voor de duivensport in 

Zeeland 

http://www.zeeland96.nl/
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• Het vertrouwen in het afdelingsbestuur contra het geschreeuw op de 

sociale media. 
• In dit kader de bewuste misleiding, ondermijning en onheuse houding en 

gedrag door Zeeuwse leden al dan niet met medeweten van verenigingen. 
• Moderniseren en investeren als basis voor de toekomst i.p.v. potverteren 
• Het vertrouwen in de R&R groep voor de afronding van de pilot incl. de 

vernieuwde bestuursstructuur met de maximale betrokkenheid van ALLE 
verenigingen. 

• De Nishoek en haar functie in relatie tot de invulling van Duivensport 
Totaal 

• Hoe tijdens een lockdown periode bestuurlijk te handelen 

• De ontstane bestuurlijke spagaat die een voorbereiding van het seizoen 
2021 in de weg staat 

 
Alles afwegende zijn de betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat in deze 
situatie verantwoord besturen alleen mogelijk is met voldoende draagvlak, maar 

gezien de ontstane situatie op dit moment vrijwel onmogelijk is. 
Er dient hierin z.s.m. duidelijkheid te komen om de start van het seizoen 2021 

niet in gevaar te brengen, maar een extra ALV is gezien de beperkende corona-
maatregelen nu niet mogelijk. 

 
Bestuur afdeling vraagt daarom: 
 

• Om vertrouwen voor de  uitvoering van de eerder door de ALV 
vastgestelde documenten (Startdocument, Basisdocument, Horizon e.a.) 

 
• Afstand te nemen van de onjuiste en onheuse berichtgeving op diverse 

sociale media. 

 
• Om vertrouwen en commitment voor het in gang zetten van de 

voorbereidingen van het seizoen 2021. 
 

• Herwaardering van de positie t.o.v. het NPO-bestuur en een voortzetting 

van het traject voor de nieuwe ECS, met inachtneming van de geboden 
mogelijkheden door de leveranciers en de NPO. 

 
R&R groep o.l.v. projectleider: 
 

• Inzetten van de afronding van de Pilot (onder verantwoordelijkheid afd. 
bestuur) d.m.v. een Einddocument conform de notitie zoals gepresenteerd 

op de laatste ALV. 
• Opstellen van een verdere uitwerking voor de komende jaren en een 

presentatie voor de NPO met testresultaten en aanbevelingen. 

• Aanzet voor de kandidaatstelling in kader van vernieuwde 
bestuursstructuur met streefdatum medio 2021. 

 
Nishoek: 
 

• Dat de verenigingen hun vertrouwen uitspreken in de rol van Stichting de 
Nishoek voor de Zeeuwse duivensport, mede op grond van de genoemde 

punten in het bijgevoegde Concept-EInddocument. 
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• Dat de Nishoek in het belang van de “Zeeuwse Duivensport Totaal” haar 

huidige functie kan blijven vervullen in de Zeeuwse duivensport en daarbij 
niet wordt ondermijnd door oneigenlijke activiteiten. 

• De ontwikkeling van een duivensportcentrum als voorbeeld kan dienen 
voor een moderne beleving van de duivensport en op basis van  
samenwerking, niet door concurrentie, een aantrekkingskracht vormt voor 

(toekomstige) duivenliefhebbers en andere geïnteresseerden. 
 

 
 
 

Tegen deze achtergrond kunt u het volgende verwachten: 
• Bijgevoegd een, in samenwerking met de R&R groep, eerste Concept-

Einddocument 
• Let wel, dit is een concept en vormt daarmee een eerste aanzet voor het 

Einddocument. De genoemde punten zijn hoofdlijnen zoals die zijn 

gevormd uit de eerder vastgestelde documenten, de feitelijke uitwerking 
zal in de komende maanden plaatsvinden o.l.v. de Regiegroep. 

• Op de voorjaarsvergadering zal het definitieve Einddocument worden 
voorgelegd ter besluitvorming en dit vormt dan een beleidsagenda voor 

het nieuw te vormen bestuur en de terugkoppeling richting de NPO van de 
testresultaten  

• Indien de beperkende coronamaatregelen ook na 19 januari nog van 

kracht zijn dan zullen we overwegen om met een aangepaste 
besluitvorming te komen. 

 
Resumé: Het afdelingsbestuur verklaart alles wat mogelijk is te doen om de 
continuïteit van de Zeeuwse duivensport te waarborgen conform alle voorgaande 

afspraken op de ALV’s. 
 

Dat kunnen we echter alleen met Uw steun !  
 
Om reden dat, zoals eerdergenoemd, de levensvatbaarheid van de afdeling in 

relatie tot het verantwoord kunnen besturen aan de orde is, vragen wij alle 
verenigingen om bovenstaande te delen en te bespreken met de leden op elke 

wijze mogelijk en uiterlijk 9 januari 2021 namens de vereniging bij de afd. 
secretaris aan te geven of u bovenstaande verdere uitwerking steunt ofwel niet 
steunt, uiteraard voorzien van een heldere motivatie waarom wel of niet. 

 
Slechts twee uitkomsten zijn wat ons betreft mogelijk: 

 
1. Meer dan voldoende draagkracht. Er is dus een ruime meerderheid vóór 

uitwerking van de plannen in hoofdlijnen zoals bovenstaand genoemd. Het 

Einddocument zal met de uitwerkingen o.l.v. de Regiegroep worden 
voorgelegd op de voorjaarsvergadering van de afdeling.  

 
 

2. Te weinig draagkracht. Er is slechts een kleine of zelfs geen meerderheid 

voor een verdere uitvoering van de plannen. Gezien de dan ontstane 
situatie ziet het huidig bestuur geen basis meer om verantwoord te blijven 

functioneren en zal dan aftreden. Er wordt op een zo kort mogelijke 
termijn een bestuursverkiezing uitgeschreven. Het nieuw te vormen 
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bestuur krijgt daarmee de tijd en ruimte om het vliegseizoen 2021 voor te 

bereiden en hun visie te bepalen voor de toekomst van de afdeling 
Zeeland. 

 
 
Spreek met uw leden en laat uw gemotiveerde en onderbouwde 

verenigingsstem schriftelijk horen uiterlijk 9 januari 2021 bij de 
afdelingssecretaris. 

 
Namens het afdelingsbestuur, met steun van de betrokken partijen in de Pilot. 
W.J.Huige 

Secretaris 

 
 
 
 


