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1. Basisleden kunnen vanaf 2020 voor de sectievergaderingen digitaal stemmen

Toelichting: de methode, die het mogelijk maakt dat de leden van een sectie

tijdens een sectieraad thuis vanachter het beeldscherm kunnen (mee) stemmen,

komt te staan bovenaan de prioriteitenlijst bij NPO bestuur, met een

stappenplan. Uit te rollen uiterlijk voor de Voorjaars ALV 2020 !

2. Vaststellen Nationaal vliegprogramma dagfondvluchten 2020

a. Voorstel uniform nationaal dagfond programma met 6 vluchten

Toelichting: zie bijlage waarin het concrete programma opgenomen met onze

uitgangspunten en uitleg. (Er wordt voorafgaand aan ALV integrale afstemming

gezocht met alle secties).

b. Vaststelling zienswijze ten aanzien van organiseren extra dagfond vluchten:

Voorstel: “ extra (of taart)vluchten dagfond” mogen absoluut niet eerder

worden gehouden dan nadat het nationale vliegprogramma dagfond is

geëindigd.

Toelichting: ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden rond initiatieven van

andere concoursorganiserende instanties op dit punt vragen wij uw ALV om

bekrachtiging van deze zienswijze.

3. Nieuwe indeling vlieggebieden:

Voorstel:

Stel een kleine (werkbare) ad hoc commissie (van 3 of max 5) wijze mensen in,

die aan de slag gaat met de “opdracht” om uiterlijk voorjaar 2020 in ieder geval

een heldere opdrachtformulering met op te leveren resultaat en termijn

(SMART) aan de ALV ter goedkeuring voor te leggen.

Toelichting: ter bevordering van draagvlak, maar ook vanuit bestuurlijk

urgentiebesef is het zaak om voortgang te houden op deze problematiek. De ALV

wordt gevraagd nu in te stemmen om namens haar (dus met mandaat) een

commissie in te stellen met als eerste “opdracht” om uiterlijk bij de NPO

ledenraad voorjaar 2020 in ieder geval een heldere opdrachtomschrijving met op

te leveren resultaat en termijn (SMART) aan de ALV voor te leggen. Daarbij kan

zij gebruik maken van de opgestelde stukken en de verslagen van bijeenkomsten

en een passende wijze van overleg en samenspraak met stakeholders zoeken en

gebruiken.


