Aan de afdelingsbesturen, sectie besturen en platform besturen,
Geacht bestuur,
De bestuurlijke crisis in de duivensport vraagt om een zo spoedig mogelijke oplossing. Het is van
groot belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat we de eenheid herstellen. In onze
open brief van 27 december 2019 hebben we aangegeven dat naast een bestuurswisseling we ook zo
snel mogelijk moeten komen tot een bestuurlijke agenda voor de komende tijd. We zullen elkaar
moeten vinden in wat we belangrijk vinden, wat er beter moet en wie waar, al dan gezamenlijk,
verantwoordelijk voor is. Een bestuurlijke agenda hebben we dat genoemd.
Om inhoud te geven aan de bestuurlijke agenda willen we op zaterdag 15 februari bij elkaar komen
met een afvaardiging van alle afdelingen, secties en platformen. De uitnodiging van deze dag vindt U
bijgesloten. We hebben Gerard van de Aast, voorzitter WHZB-TBOTB, bereid gevonden om op te
treden als onafhankelijk dagvoorzitter.
Wat betreft het huidige NPO bestuur houden we onverkort vast aan onze positie dat het verstandig
zou zijn dat ze aftreden en plaats maken voor een interim bestuur zoals aangegeven in onze open
brief van 27 december 2019. We hopen dat het NPO bestuur de eer aan zich zelf houdt en inderdaad
aftreed. Indien nodig zullen de afdelingen dit punt ook aan de orde stellen op de komende Ledenraad
van 25 januari. Mochten ze echter op 15 februari nog in functie zijn dan willen we ze niet uitsluiten
en zijn ze ook uitgenodigd.
Graag ontvangen we van U bericht over wie U gaat afvaardigen en of Uw afgevaardigden een
voorkeur hebben voor een van de werkgroepen. Voor de details van de werkgroepen en welke
werkgroep welk onderwerp gaat uitwerken verwijzen we U gaarne naar de uitnodiging.
Met vriendelijke sportgroet,
Gerard van de Aast ( dagvoorzitter) , Gert Visser ( voorzitter afdeling 9) Harry Blaak ( secretaris
afdeling 5)
CC: NPO Bestuur

