
Memorie van Toelichting op de aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement. 

Start  

Het NPO bestuur heeft gezocht naar vrijwilligers die bereid waren tijd te investeren in het 

updaten van de reglementen. Na herhaalde oproepen heeft zich een aantal kandidaten 

gemeld waarmee wij op 28 mei 2019 zijn gestart. Daarbij heeft het bestuur gemeend ook de 

deskundigheid te moeten inroepen van mevr. Prof. Mr. M. Olfers en dhr. Mr. W. Boshuis. 

 

Doelstelling 

Het streven naar een belangrijke vereenvoudiging. Komen tot een leesbaar geheel in 

duidelijke bewoording en met een simpele omschrijving. 

Het uitgangspunt is ook om te komen tot een toekomstbestendige opzet in een vorm die 

voor zowel bestuurders als ook voor elke liefhebber hanteerbaar is. 

Het realiseren van documenten die kunnen rekenen op een groot draagvlak, het zijn immers 

onze spelregels die tot stand komen via onze Ledenraad van de N.P.O. 

We beogen hiermede ook een einde te maken aan de onevenredig hoge juridische kosten 

die onze organisatie kwijt raakt aan volkomen onnodige geschillen. 

 

Aanpak 

We hebben gemeend het huishoudelijk reglement als eerste te moeten aanpakken en de 

statuten in de huidige vorm te respecteren. 

Dit reglement dateert al van 1990 met 22 aanpassingen in 20 jaar 

Daarbij hebben we primair gekeken naar welke artikelen overbodig zijn. 

Vervolgens gezocht naar welke zaken wel ooit behandeld zijn in een ALV of commissies maar 

niet hebben geleid tot vertaling naar de regelgeving. 

 

Het Huishoudelijk Reglement 

Wij kunnen u hierbij aanbieden een vernieuwde versie waarmee we denken als organisatie 

de komende jaren vooruit te  kunnen.  

Omdat veranderingen in de duivensport erg moeilijk te realiseren zijn zonder een uitleg en 

toelichting hebben we gemeend enkele “gevoelige” onderwerpen te voorzien van een 

nadere uitleg en ter voorkoming van misverstanden. 

a. de Vereniging 

Het opgenomen aantal leden geeft een wenselijke basis aan. We weten dat grofweg 

20% niet met duiven speelt en dat 20% Marathonspelers zijn. Alle afdelingen hebben 

recent in een ALV toegezegd met hun verenigingen te zullen overleggen om te 

komen tot gezellige verenigingen met een breder draagvlak / ledental. 

Het getal heeft dus geen verdere betekenis en geen enkele vereniging wordt 

hierdoor in haar bestaansrecht bedreigd of aangetast. 

b. Het aantal inkorvende leden 



Gelet op de beperkingen die gelden voor leden in familierelatie en combinaties bij 

het inkorven en de spreiding van de werkzaamheden hebben we gekozen voor 8 

inkorvende leden bij elke spelsoort. In de rapportage van eerder gevoerd Informeel 

Overleg is gebleken dat alle Afdelingen de keuze van 8 destijds in meerderheid 

acceptabel vonden.  

c. Afdelingen en Vlieggebieden 

Er is gekozen om een eenduidige benaming aan te houden. In de nabije toekomst 

zullen samenwerkingsvormen ontstaan en fusies die recht doen aan het begrip 

vlieggebied. Overigens is een afdeling niets anders dan een vlieggebied. Dat geldt ook 

voor alle vormen van samenspelen, afdelingen en sectoren. 

d. Zittingsperiode 

Voor alle functies hebben we naast de benoemingstermijn voor 3 jaar gekozen voor 

een eenmalige verlenging van nogmaals 3 jaar. Daarmee komen zittingsperiodes op 6 

i.p.v. 9 jaar.  Hiermee denken we te bereiken dat de doorstroming en noodzakelijke 

vernieuwingen binnen alle geledingen een belangrijke impuls kunnen krijgen. 

Langdurige zittingsperiodes leiden tot passiviteit en vervlakking. Daar is geen enkele 

organisatie mee gediend. 

e. Contributieregeling 

Met deze aanpassing van de afdracht wordt bereikt dat dit voor alle partijen 

vereenvoudigd is. 

f. Besloten vergaderingen 

Deze procedure hebben we aangepast aan de prakrijk. D.w.z. beperkt tot de 

personen die besluiten nemen, te weten de afgevaardigden. In een besloten NPO 

vergadering kunnen dus uitsluitend de afgevaardigden en het NPO bestuur aanwezig 

zijn. 

g. Administratieve verzuimen 

Dit is een nieuw artikel waaronder we eenvoudig kunnen komen tot een handhaving- 

of sanctiebeleid bij vastgestelde overtredingen. Hiertegen staat geen beroep open en 

daarmee denken we een belangrijke verbetering te kunnen bereiken in de 

rechtspraak en brengen we de juridische kosten belangrijk terug. In het Huishoudelijk 

Reglement is opgenomen wat in ieder geval onder administratieve verzuimen wordt 

verstaan. Het bestuur NPO kan in een uitvoeringsbesluit nader bepalen welke 

vergrijpen als administratief verzuim moeten worden aangemerkt evenals de door de 

commissie administratieve verzuimen maximaal op te leggen boetes.  


